


















:;- Yatırımcılardan talep formunu alan aracı kurumlar ilgili talep formlarındaki yatırımcı 
TCKN'si, adı soyadı ve pay alım teklif miktarlarını bir excel listesi halinde saat 
14:00'e kadar Ziraat Yatırımın payalim@ziraatyatirim.com.tr e-posta adresine 
göndereceklerdir. 

- Ziraat Yatırım tarafından ilgili excel listesi MKK'dan alınan liste ile 
karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma sonrası ilgili excel listesinde hangi yatırımcının pay 
alım teklifine konu olabilecek pay adedine dair bilgi aynı excel listesi üzerinden aracı 
kurumlara gönderilerek en geç saat 16:00'ya kadar aracı kurumlarla teyit yapılacaktır.

- Söz konusu teyidin tamamlanması sonrasında ilgili talep formları Ziraat Yatırım'm 
payalim(@ziraatyatirim.com.tr e-posta adresine ya da faks yolu ile en geç saat 
17:00'ye kadar gönderilecektir.

- Aynı zamanda yatırımcılara ait ve miktarı teyit edilen bu paylar yine ilgili aracı kurum 
tarafından, Ziraat Yatırım nezdindeki Demirören Medya'nın 206342 numaralı hesabına 
en geç saat 17:00'ye kadar fiziken virmanlanacaktır.

- Gönderilen talep formlarında MKK'dan alman listede yazan pay adedinden daha fazla 
pay adedi yazılmış durumunda, MKK'dan alman listeye göre işlem yapılacaktır.

7. ,. O J{

Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formları 
(T günü) saat 17:00'ye kadar fakslanmış ya da e-posta ile iletilmiş ve paylarının da 
Demirören Medya'nm hesabına aynı saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. 
Saat 17:00'den sonra iletilen formlar ertesi iş günü (T+l) işleme koyulacaktır. 

Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, Demirören Medya'nın Ziraat Yatırım nezdindeki 
hesabına payların virmanının gerçekleştirilmesini takip eden iş günü içinde, Demirören 
Medya'nm hesabından yatırımcıların pay virmanı yaptıkları hesaplarına yatırılmak 
suretiyle ödenecektir. Fiziken gönderilmeyen payların bedelleri ödenmeyecektir. 

Ziraat Yatırım, pay alım teklifi süresi boyunca her gün saat 18.00'e kadar Demirören 
Medya'nm daha sonra bildireceği e-posta adresine veya faksına aynı gün (T) saat 
17.00'ye kadar Ziraat Yatırım nezdindeki 206342 numaralı hesaba virmanlanmış olan 
pay adetlerini ve bu paylar karşılığında yatırımcılara ödenmesi gereken TL tutarlarını 
bildirecektir. 

Pay sahipleri tarafından virmanlanan payların bedelleri, Demirören Medya tarafından 
ertesi işgünü (T+l) saat 11:00'e kadar Ziraat Yatırım nezdinde pay alım teklifi için 
açılmış hesaba aktarılacaktır. Bu pay bedelleri aynı gün Ziraat Yatırım tarafından saat 
16:00'ya kadar pay alım teklifine katılan pay sahiplerinin, pay virmanı yaptıkları 
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durum açıklaması yaparak tüm sorumluluk ve yükümlülük Demirören Medya'ya ait 
olmak üzere, pay alım teklifi işleminin durdurulduğunu ve pay alım teklifine olumlu yanıt 
veren ve henüz pay virmanı yapmamış olan yatırımcıların taleplerinin 
karşılanamayacağını kamuya ilan edecek ve aynı zamanda pay alım teklifine ilişkin 
aracılığının iptal edildiği hususunu Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirecektir. 

İmzalı Pay Alım Teklifi Talep Formu gönderimi ve virman işlemi tamamlanan pay alım 
teklifi katılımları iptal edilmez. 

EFT ve virman ücretleri Demirören Medya'ya aittir. 

Tebliğ'in 9. maddesi gereği pay alım teklifine konu paylar üzerinde, işlem yasağı, hukuki 
ihtilaf veya başka bir hak iddiası gibi nedenlerle, fiziken virmanlanmasına engel bir 
blokenin olması durumunda ilgili payların pay alım teklifine katılımı kısıtlanmayacaktır. 
Söz konusu payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda ilgili talep formunda 
belirtilmesi ve tevsik edici belgelerin sunulması kaydıyla, ilgili kıymetler fiziken 
gönderilmese dahi bu payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya 
hak iddiaları ortadan kalkana kadar Demirören Medya adına açılacak bir hesapta gecelik 
olarak nemalandırılarak bloke edilecektir. Bloke edilen tutar, yatırımcı tarafından bloke 
gerekçesinin sona ermiş olduğunun Ziraat Yatırım'a tebliğini ve ilgili kıymetin 
virmanının fiziken gerçekleştirilmesini takiben, Tebliğ'in 5. maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki esaslar çerçevesinde neması ile birlikte hak sahibine ödenecektir. 

12. PAY ALIM TEKLİFİNİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ:

a) Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati :     28 /01/2022 saat 10:00

b) Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati  10 /02/2022 saat 17:00 

c) Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, başlangıç
tarihi de dahil olmak üzere 1 O iş günü içerisinde tamamlanacaktır.

13. PAY ALIM TEKLİFİ SONUCUNDA TEKLİFTE BULUNAN İLE HEDEF
ORTAKLIĞIN PAY SAHİPLERİ ARASINDA YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE
UYGULANACAK ULUSAL HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER:
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14. VARSA PAY ALIM TEKLİFİNE İLİŞKİN DİĞER KAMU KURUMLARININ
GÖRÜŞLERİ:

Pay devri Rekabet Kurumu'nun 03.05.2018 tarih ve 13183850-120.01.06-E.5621 sayılı 

yazıları ile onaylanmıştır 

Pay alım teklifine ilişkin diğer kamu kuruluşlarından alman görüş bulunmamaktadır 

15. DİĞER HUSUSLAR:

Yoktur 

16. İMZA:

DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI 
TİCARET A.Ş. 

Adına 

Yıldırım Demirören 

Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Meltem Oktay 

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı 
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ZİRAAT YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Adına 

21.01.2022 

Osman Turan 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

Uğur Boğday 

Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Müdür 

21.01.2022 


