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Proje Özeti Dokümanı 

Şok Marketler Halka Arzı 
 
Ülke: TÜRKİYE  

Proje numarası: 50041  

Sektörü: Tarım İşletmeciliği 
İlan Türü: ÖZEL  

Çevresel Kategori: B  

Hedef Kurul Tarihi: 26 Nisan 2018  

Durum: İmzalandı  

Proje Özet Dokümanı Açıklanma Tarihi: 1 Ağustos 2018 

 

Proje Tanımı 
EBRD, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ülkenin önde gelen ve en hızlı büyüyen indirim 

perakende zincirlerinden biri olan Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin (“Şok” veya “Şirket”) 

Borsa İstanbul'da halka arzından (Halka arz) pay alımı gerçekleştirmiştir. Halka arz, sermaye 

artırımı yoluyla gerçekleştirilmiş olup, işlemden sağlanan fonlar şirketin sermaye yapısını 

güçlendirmek ve rekabetçi konumunu güçlendirirken hızlı büyümesini desteklemek için 

kullanılacaktır. 

 

Proje Hedefleri 
Proje, yerel sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunacak ve şirketin bilançosunu 

güçlendirecektir. 

 

Geçiş Etkisi 
Projenin birincil geçiş etkisi açık piyasa ekonomisine katkısı nedeniyle “Dirençli” oluşudur. 

Şirketin halka arzı, son yıllarda Borsa İstanbul'da gerçekleşen en büyük işlemlerden biridir. 

Banka'nın halka arza katılımı diğer oyunculara güçlü bir tanıtım etkisi sağlarken, yerel 

sermaye piyasalarının gelişmesini destekleyecektir.  

 

Projenin ikincil geçiş etkisi “rekabetçi” oluşudur. Halka arz Şirketin bilançosunu güçlendirip, 

büyümesini destekleyecek ve operasyonel performansa ve karlılığa önemli ölçüde katkıda 

bulunacaktır. 

 

Müşteri  
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 

 

Şok, 80 ilde 5,100 mağaza ile Türkiye'nin en büyük üçüncü ve en hızlı büyüyen indirim 

zinciridir. 

 

Çevresel ve Sosyal Özeti 
B Kategorisi (2014 ÇSP). Bu projedeki çevresel ve sosyal durum tespiti, EBRD'nin Çevre ve 

Sürdürülebilirlik Departmanı (ESD) tarafından üstlenilmiş ve belgelerin gözden geçirilmesini 

ve Şok kadrosuyla bir konferans görüşmesini içermiştir. Sermaye piyasası işlemlerinin doğası 

gereği, hedef kuruluş üzerindeki durum tespiti kamuya açık bilgilerle veya kamuya açık 
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olmayan ancak maddi niteliği olmayan bilgilerle sınırlandırılmıştır. ESD'nin durum tespiti 

Şok'un çevresel ve sosyal yönetimi ve politikalarını kapsamıştır. Operasyon ve tesislerinin 

ayrıntılı bir değerlendirmesini içermemektedir. 

 

Şok, Şirketin ulusal çevre ve sosyal hüküm ve gerekliliklerine uygun olduğunu doğrulamıştır. 

Şok, proje kapsamında EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politika Performans hükümlerinden 1-8 

ve 10'a uyacaktır. Ayrıca proje için çevresel ve sosyal eylem planı (ÇSEP) geliştirilmiş ve 

şirket ile kararlaştırılmıştır. ÇSEP, resmi çevresel ve sosyal yönetim sistemlerinin 

uygulanmasını, sürücü güvenlik eğitiminin geliştirilmesini, 18 aylık süre içinde performans 

gerekliliklerine uyulmasını ve tedarik zinciri yönetiminin çevresel ve sosyal konuları 

kapsayacak şekilde geliştirilmesini kapsamaktadır. 

 

Yıllık raporlama, EBRD'nin çevresel ve sosyal raporunun sağlanmasını ve bir ESAP 

uygulama güncellemesini içermektedir. 

 

Teknik İşbirliği  

Bulunmamaktadır. 

Şirket İrtibat Bilgileri  
Ziya Kayacan (CFO) 

E-posta: ziya.kayacan@sokmarket.com.tr 

Web: https://www.sokmarket.com.tr 

 

İş fırsatları  
İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için, lütfen müşteri şirketle irtibat kurunuz. 

 

Genel sorgulamalar  
Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:  

Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380  

E-posta: projectenquiries@ebrd.com 
 

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)  
KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha iyi bir farkındalık ve 

anlayış sağlamak amacıyla, paydaşlarına nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini 

açıklamaktadır.  

 

Proje Şikâyet Mekanizması (PŞM) 
EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara neden olduğu veya olabileceği 

iddia edilen projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla birey veya kuruluş tarafından yapılan 

şikâyetlerin bağımsız olarak incelenebilmesi için, Proje Şikâyet Mekanizmasını (PŞM) 

oluşturmuştur.  

 

PŞM kapsamındaki şikâyetlerinin, en geç EBRD fonlarının son dağıtımını takip eden 12 ay içinde 

yapılması gerekmektedir. Şikayet sürelerinden emin değilseniz, yardım için PŞM sorumlusuyla 

(pcm@ebrd.com adresinden) veya ilgili EBRD Mukim Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz. 
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