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GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 

İzahname 

 

Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca 27/11/2016 tarihinde 

onaylanmıştır. 

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 9.000.000 TL’den 16.000.000 TL’ye 

çıkarılması nedeniyle artırılacak 7.000.000 TL nominal değerli paylarının tahsisli olarak 

satılmasına ve tahsisli olarak satılması sonrasında, Güler Yatırım Holding A.Ş.’nin 

Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda Murat GÜLER’in 

tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket’te sahip oldukları payları oranında ve 

ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından Şirket’ten tahsisli satış suretiyle elde 

edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkına ilişkin izahnamedir. 

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun 

Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da 

kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul’un 

herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.  

Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak 

değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.gulerholding.com.tr ve www.a1capital.com.tr 

adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) 

yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve 

izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan 

zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya 

edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden 

lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve 

durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. 

Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, 

hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere 

herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez Bağımsız denetim, derecelendirme ve 

değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan 

raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, 

yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 

 

 

 

 

http://www.gulerholding.com.tr/
http://www.a1capital.com.tr/
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I. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR: 

“Bu izahname, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin 

edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik 

açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece 

izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, 

ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı 

sonuçlanmasına yol açabilecektir.” 
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III. KISALTMA VE TANIMLAR 

 
Kısaltma  Tanım 

A1 Capital, Yetkili Kuruluş A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

A.D. Anlamlı Değil 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

A.Ş. Anonim Şirket 

Ayborsa Menkul Ayborsa Menkul Değerler Ticareti A.Ş. 

BİST, BİAŞ, Borsa, Borsa İstanbul Borsa İstanbul A.Ş. 

BSKYO Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

COSMO Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş., Cosmos Yatırım Holding A.Ş. 

DAX Almanya DAX Endeksi 

DİBS Devlet İç Borçlanma Senetleri 

Dinamo Tamir Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

FTSE İngiltere FTSE Endeksi 

GİP Gelişen İşletmeler Piyasası 

GLRYH İlaç GLRYH İlaç Bilişim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Güler Finansal Danışmanlık Güler Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 

Güler GSYO Güler Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

GVK Gelir Vergisi Kanunu  

ICGYH İCG Yatırım Holding A.Ş. 

İhraççı, Şirket, Ortaklık, GLRYH Güler Yatırım Holding A.Ş. 

KAP  Kamuyu Aydınlatma Platformu  

KVK  Kurumlar Vergisi Kanunu  

Ltd. Şti. Limited Şirket 

MKK  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 

MYZYO Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

SPK, Kurul Sermaye Piyasası Kurulu 

SPKn  Sermaye Piyasası Kanunu  

Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

T.C. Türkiye Cumhuriyeti 

TL Türk Lirası  

TradeFX Limited TradeFX Limited (STA Global Investments Pty Ltd., STA)  

TTK  Türk Ticaret Kanunu  

Ulus Menkul Ulus Menkul Değerler A.Ş. 

USD Amerika Birleşik Devletleri Doları 

VİOP Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 

WFE Dünya Borsalar Birliği 

TSPB Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 
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IV. BORSA GÖRÜŞÜ: 

Yoktur. 

 

V. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: 

Yoktur. 

 

1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 

Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler 

çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek 

nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu 

beyan ederiz. 

 

İhraççı 

Güler Yatırım Holding A.Ş. 
Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

 

 

 

Murat GÜLER                                 Ayşe TERZİ                              

Yönetim Kurulu Başkanı                   Genel Müdür  

23.02.2016 

 

 

İZAHNAMENİN TAMAMI 

 

 

 

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş 

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

 

 

 

      Ayşe TERZİ                             Tamer AKBAL 

Yönetim Kurulu Üyesi                      Genel Müdür  

23.02.2016 

 

 

İZAHNAMENİN TAMAMI 
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2. ÖZET 

A- GİRİŞ ve UYARILAR 

A.1. Giriş ve Uyarılar 

 Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır.  

 Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak 

değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

 İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların mahkemeye taşınması durumunda, 

davacı yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ülkenin yasal düzenlemeleri çerçevesinde, 

izahnamenin çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce katlanmak 

zorunda kalabilir. 

 Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna 

ancak özetin izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı 

veya tutarsız olması veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine yardımcı olacak 

önemli bilgileri sağlamaması durumunda gidilir.  

 

A.2. İzahnamenin sonraki kullanımına ilişkin bilgi 

 İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin payların yetkili kuruluşlarca 

sonradan tekrar satışı için kullanılmasına dair verilen izin hakkında bilgi  

Yoktur.  

 

 Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dönem ve izin 

verilen kuruluşlar hakkında bilgi  

Yoktur. 

 

 İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif koşullar 

hakkında bilgi  

Yoktur. 

 

 Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi 

durumunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış 

esnasında yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı 

Yoktur. 

 

 İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin sonradan kullanımına ilişkin 

bir izin verilmemesi durumunda bu hususun belirtilmesi 

Yoktur. 

 

B- İHRAÇÇI 

B.1. İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı  

İhraççının ticaret unvanı Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi olup, kullanılan işletme adı 

bulunmamaktadır.   
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B.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke ve adresi  

Ticaret Unvanı Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi  

Hukuki Statüsü Anonim Şirket 

Tabi Olduğu Yasal  Mevzuat T.C. Kanunları 

Kurulduğu Ülke Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Adresi Beybi Giz Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul  

Telefon ve Faks Numaraları 
+90 (212) 290 25 90 

+90 (212) 290 25 96 

İnternet Adresi www.gulerholding.com.tr  

 

B.3. Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççının mevcut faaliyetlerinin 

ve faaliyetlerine etki eden önemli faktörlerin tanımı ile faaliyet gösterilen 

sektörler/pazarlar hakkında bilgi  

Güler Yatırım Holding A.Ş., Başkent Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile bir menkul kıymet 

yatırım ortaklığı olarak 20.01.2006 tarihinde kurulmuş olup, SPK’nın onayını takiben Yatırım 

Ortaklığı statüsünden çıkarak 18.08.2011 tarihi itibariyle Yatırım Holding şirketine 

dönüşmüştür.  

 

Güler Yatırım Holding A.Ş., faaliyetine ilk olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı ile 

başlamış olup, mevcut durum itibariyle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren %89,80 

oranında (07.07.2015 tarihinden sonra konsolidasyon oranı %99,70’ten %89,80’e 

gerilemiştir) bağlı ortaklığı A1 Capital aracılığıyla finans sektörü ağırlıklı olarak faaliyetlerine 

devam etmektedir.  

 

İhraççının aynı zamanda otomotiv sektörüne yönelik oto bakım ve koruma ürünleri pazarlama 

faaliyeti gösteren Dinamo Tamir’de %50 oranında payı bulunmakta iken, 21.12.2015 tarihi 

itibariyle Dinamo Tamir’deki paylarını satmış ve söz konusu faaliyet alanından çıkmıştır. 

İhraççının finansal tablolarında söz konusu şirket yönetim gücü olmadığı için özkaynak 

metoduyla konsolide edilmiştir.  

 

İhraççı finansal tablo dönemleri itibariyle Bolu Dağı A.Ş., Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. (Değişen unvanlarıyla İCG Yatırım Holding A.Ş., Gen Yatırım Holding A.Ş.), Cosmos 

Yatırım Ortaklığı A.Ş. (değişen unvanıyla Cosmos Yatırım Holding A.Ş.) şirketlerinde 

ortaklık gerçekleştirmiş ve söz konusu şirketlerdeki paylarını çıkış stratejisini uygulayarak 

satmıştır.   

 

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle gelirleri aşağıda gösterilmiştir.  

Hasılat (TL) 30.06.2015 % 31.12.2014 % 31.12.2013 % 31.12.2012 % 

Finans Sektörü Faaliyetleri 11.678.435 100 32.423.998 100 28.318.753 100 0 0 

Toplam 11.678.435 100 32.423.998 100 28.318.753 100 0 0 

 

Finansal tablo dönemleri itibariyle finansal piyasalarda büyümeyi destekleyici önlemler ve 

parasal genişlemeler ile kısa süreli toparlanmalar görülse de devam eden yapısal sorunlar 

küresel belirsizlikleri artırmakta, finansal piyasalar dalgalı seyrini sürdürmektedir. Kriz sonrası 

dönemde, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası uygulamaları uluslararası sermaye 

akımlarına yön vermekte, finansal piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam etmektedir. 
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Bununla birlikte siyasi ve jeopolitik gelişmeler de finansal piyasalar ve dolayısıyla ekonomik 

ortam üzerinde de etkili olmaktadır. 

 

B.4. İhraççıyı ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli en son eğilimler hakkında 

bilgi  

İşbu izahnamenin 5. bölümünde yer alan ortaklığa ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler 

dışında, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, 

yükümlülükler veya olaylar bulunmamaktadır. 

 

B.5. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki yeri  

İhraççı herhangi bir gruba dahil değildir.  

 

B.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 

ve fazlası olan kişilerin isimleri/unvanları ile her birinin pay sahipliği hakkında bilgi  

Ortaklığımızın 9.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki 

doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı Murat Güler 

isimli ortak için 802.839,99 TL ve %8,92, Hasan Basri ÖZMÜŞ isimli ortak için 492.066 TL 

ve %5,47’dir. 

 

İhraççının hakim ortaklarının farklı oy haklarına sahip olup olmadıkları hakkında bilgi 

İhraççının esas sözleşmesinin 15. maddesine göre ise İhraççının yapılacak olağan ve 

olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. 

 

Varsa doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya 

da ihraççıyı kontrol edenlerin isimleri/unvanları ile bu kontrolün kaynağı hakkında bilgi 

İhraççının yönetim hakimiyetine Murat Güler sahip olup, söz konusu yönetim hakimiyetini 

pay sahipliğinden ve imtiyazlı A grubu paylara sahip olmasından almaktadır. A grubu 

imtiyazlı paylar yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçimine aday gösterme imtiyazına sahip 

olup, söz konusu payların tamamına Murat Güler sahiptir.  

 

B.7. Seçilmiş finansal bilgiler ile ihraççının finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında 

meydana gelen önemli değişiklikler  

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş 

  Konsolide 

Dönem 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

DÖNEN VARLIKLAR 33.085.493 24.386.937 13.647.791 12.448.825 

DURAN VARLIKLAR 3.820.465 1.540.106 5.501.618 3.140.064 

TOPLAM VARLIKLAR 36.905.958 25.927.043 19.149.409 15.588.889 

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.076.336 7.351.221 1.458.295 319.740 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.126.602 4.193.751 85.284 21.901 

ÖZKAYNAKLAR 18.703.020 14.382.071 17.605.830 15.247.248 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17.484.459 14.331.418 10.991.985 11.056.955 

Ödenmiş Sermaye 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

TOPLAM KAYNAKLAR 36.905.958 25.927.043 19.149.409 15.588.889 
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KAR veya ZARAR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş 

  Konsolide 

Dönem 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 11.678.435 13.831.823 32.423.998 28.318.753 0 

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -2.359.692 -8.733.466 
-

21.324.263 

-

23.990.624 
0 

Brüt Kar / Zarar 9.318.743 5.098.357 11.099.735 4.328.129 0 

Esas Faaliyet Karı / zararı 2.866.477 4.298.486 4.322.804 -496.420 -1.209.831 

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / 

Zararı 
2.656.601 4.161.610 4.432.869 1.616.903 -1.209.831 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / 

Zararı 
2.616.570 4.097.575 4.420.657 1.549.055 -1.209.831 

Dönem Karı / Zararı 2.630.834 4.076.701 4.379.958 1.476.086 -1.207.490 

- Ana Ortaklık Payları 2.628.045 2.238.578 4.366.981 1.525.415 -1.208.078 

 

İhraççının aktif büyüklüğü yıllar itibariyle yükselmekte olup, 2012 yılındaki 15,6 milyon 

TL’den 2013 yılında 2012 yılına göre %22,8 artışla 19,1 milyon TL’ye, 2014 yılında 2013 

yılına göre %35,4 artışla 25,9 milyon TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılı sonuna 

göre %42,3 artışla 36,9 milyon TL’ye yükselmiştir. İhraççının aktiflerindeki artış finans 

sektöründeki faaliyetlerindeki artışa bağlı olarak artan hazır değerler ve finans sektöründeki 

faaliyetlerinden alacaklardaki artışlardan kaynaklanmaktadır.  

 

İhraççının dönen varlıkları 2012 yılındaki 12,5 milyon TL’den, 2013 yılında 2012 yılına göre 

%9,6 artışla 13,6 milyon TL’ye, 2014 yılında 2013 yılına göre %78,7 artışla 24,4 milyon 

TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılı sonuna göre %35,7 artışla 33,1 milyon TL’ye 

yükselmiştir. 30.06.2015 dönemi itibariyle İhraççının dönen varlıkları toplam aktiflerinin 

%89,6’sını oluşturmaktadır.  

 

İhraççının duran varlıkları 2012 yılındaki 3,1 milyon TL’den, 2013 yılında 2012 yılına göre 

%75,2 artışla 5,5 milyon TL’ye yükselirken, 2014 yılında ise 2013 yılına göre %72,0 azalışla 

1,5 milyon TL’ye gerilemiştir. Duran varlıklardaki artış COSMO ve Bolu Dağı’na ortak 

olunmasından kaynaklanırken, azalış ise söz konusu şirketlerdeki payların satılması ve 

Dinamo Tamir’in değer düşüklüğü sebebiyledir. 2015 yılının ilk yarısında ise yatırım amaçlı 

gayrimenkullerdeki artışın etkisiyle 2014 yılı sonuna göre %10,4 artışla 3,8 milyon TL’ye 

yükselmiştir.  

 

İhraççının kısa vadeli yükümlülükleri 2012 yılındaki 0,3 milyon TL’den, 2013 yılında 2012 

yılına göre %356,1 artışla 1,5 milyon TL’ye, 2014 yılında 2013 yılına göre %404,1 artışla 7,4 

milyon TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılı sonuna göre %132,3 artışla 17,1 milyon 

TL’ye yükselmiştir. Söz konusu artışta, A1 Capital’in müşterilere kullandırdığı kredi 

tutarındaki artışa bağlı olarak kısa vadeli borçlanmalarındaki artış, finans sektörü 

faaliyetlerinden ticari borçlardaki artış ile birlikte A1 Capital’in %45 payının alınması 

kapsamında oluşan borç kaynaklıdır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklar içindeki 

payı 30.06.2015 dönemi itibariyle %46,3 olarak gerçekleşmiştir. 

 

İhraççının uzun vadeli yükümlülükleri 2012 yılındaki 21.901 TL’den, 2013 yılında 2012 

yılına göre %289,4 artışla 85.284 TL’ye, 2014 yılında A1 Capital’in %45 payının alınması 
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sebebiyle 2013 yılına göre %4.817,4 artışla 4,2 milyon TL’ye yükselmiş olup, 2015 yılının ilk 

yarısında ise vade azalması ile birlikte kısa vadeli yükümlülüklere geçiş sebebiyle 2014 yılı 

sonuna göre %73,1 azalışla 1,1 milyon TL’ye gerilemiştir. Uzun vadeli yükümlülüklerin 

toplam kaynaklar içindeki payı 30.06.2015 dönemi itibariyle %3,1 olarak gerçekleşmiştir. 

 

İhraççının ana ortaklığa ait özkaynakları 2012 yılındaki 11,1 milyon TL’den, 2013 yılında 

2012 yılına göre %0,6 azalışla 11,0 milyon TL’ye gerilemiştir. 2014 yılında 2013 yılına göre 

%30,4 artışla 14,3 milyon TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılı sonuna göre %22,0 

artışla 17,5 milyon TL’ye yükselmiştir. İhraççının artan karlılığına bağlı olarak 

özkaynaklarında artış yaşanmıştır. Özkaynakların toplam kaynaklar içerisindeki payı 

30.06.2015 dönemi itibariyle %47,4 olarak gerçekleşmiştir. 

 

İhraççının 2012 yılında konsolide ettiği iştirakleri aracılığıyla hasılatı olmamıştır. 2013 

yılında ise 28,3 milyon TL olan hasılatı, 2014 yılında 2013 yılına göre %14,5 artışla 32,4 

milyon TL’ye yükselmiştir. 2015 yılının ilk yarısında 2014 yılının ilk yarısına göre %15,6 

düşüşle 11,7 milyon TL’ye gerilemiştir. İhraççının hasılatınının artmasındaki temel etken, 

bağlı ortaklığı A1 Capital’in faaliyet gösterdiği piyasalardaki etkinliğini artırmasına bağlı 

olarak gelirlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.  

 

B.8. Seçilmiş önemli proforma finansal bilgiler  

Yoktur. 

 

B.9. Kar tahmini ve beklentileri  

Yoktur. 

 

B.10. İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin denetim raporlarındaki olumlu görüş 

dışındaki hususların içeriği  

30.06.2015 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü: 

30 Haziran 2015 dönemi finansal tablolarına ait Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunda 

yer alan denetçi görüşü aşağıdaki gibidir: 

Görüşümüze göre, Şartlı görüşün dayanağı adlı paragrafta belirtilen hususun muhtemel 

etkileri hariç olmak üzere, Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığının 

ilişikteki 30 Haziran 2015 tarihli ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli 

yönleriyle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yayımlanan 

finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep 

olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.  

 

Şartlı Görüşün Dayanağı 

“İlişikteki finansal tablolarda özkaynak yöntemine göre konsolidasyona dahil edilen Dinamo 

Tamir ve Bakım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30 Haziran 2015 tarihli 

finansal tabloları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 
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yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde hazırlanmamış olup Vergi Usul 

Kanunları kapsamında hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.” 

 

31.12.2014 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü: 

31 Aralık 2014 dönemi finansal tablolarına ait Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunda yer alan 

denetçi görüşü aşağıdaki gibidir: 

Görüşümüze göre, Şartlı görüşün dayanağı adlı paragrafta belirtilen hususun muhtemel 

etkileri hariç olmak üzere, Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığının 

ilişikteki 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap 

dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.  

 

Şartlı Görüşün Dayanağı 

“İlişikteki finansal tablolarda özkaynak yöntemine göre konsolidasyona dahil edilen Dinamo 

Tamir ve Bakım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2014 tarihli 

finansal tabloları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde hazırlanmamış olup Vergi Usul 

Kanunları kapsamında hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.” 

 

B.11. İhraççının işletme sermayesinin mevcut yükümlülüklerini karşılayamaması  

İhraççının işletme sermayesi bu izahnamenin imza tarihini müteakip en az 12 ay içinde ortaya 

çıkacak ihtiyaçlar için yeterlidir. 30.06.2015 dönemi itibariyle İhraççının dönen varlık toplamı 

33.085.493 TL ve kısa vadeli yükümlülükleri toplamı 17.076.336 TL olup, işletme sermayesi 

fazlası 16.009.157 TL’dir. 

Finansal Kalemler (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Dönen Varlıklar 33.085.493 24.386.937 13.647.791 12.448.825 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.076.336 7.351.221 1.458.295 319.740 

Net İşletme Sermayesi 16.009.157 17.035.716 12.189.496 12.129.085 

 

C- SERMAYE PİYASASI ARACI 

C.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek sermaye piyasası aracının menkul 

kıymet tanımlama numarası (ISIN) dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi  

Ortaklığımızın 9.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesi, 7.000.000 TL tutarında nakit 

karşılığı olmak üzere 16.000.000 TL’ye artırılacaktır. 

 

SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, bu sermaye 

artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. İhraç edilecek 

payların satışının İhraççının yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme 

imtiyazına haiz A grubu payların tamamını elinde bulunduran İhraççının yönetim kurulu 

başkanı Murat GÜLER’e, Borsa İstanbul A.Ş.’nin 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı Toptan 

Satışlar Pazarı’nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli 

Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenecek 
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baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak 

gerçekleştirilecektir. 

 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından 

İhraççıdan tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı 

tanınacaktır. 

 

Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı B grubu hamiline yazılı pay 

verilecek olup, ISIN kodu SPK onayının alınmasını takiben Takasbank’a yapılacak başvuru 

sonrasında belirlenecektir.  

 

C.2. Sermaye piyasası aracının ihraç edileceği para birimi  

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. 

 

C.3. İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı ile varsa bedeli tam 

ödenmemiş pay sayısı 

Ortaklığımızın mevcut çıkarılmış sermayesi 9.000.000 TL’dir.  

 

Her bir payın nominal değeri  

Her bir payın nominal değeri 1,00 TL’dir. 

 

C.4. Sermaye piyasası aracının sağladığı haklar hakkında bilgi  

Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine; "Kardan Pay Alma, 

Ortaklıktan Ayrılma, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma, Tasfiyeden Pay Alma, Bedelsiz Pay 

Edinme, Yeni Pay Alma, Genel Kurula Davet ve Katılma, Oy, Bilgi Alma ve İnceleme, İptal 

Davası Açma, Azınlık, Özel Denetim İsteme" haklarını sağlamaktadır. 

 

C.5. Sermaye piyasası aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hususlar hakkında bilgi  

Yoktur. 

 

C.6. Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için başvuru 

yapılıp yapılmadığı veya yapılıp yapılmayacağı hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin 

bilgi  

26.05.2006 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da BSKYO koduyla Kurumsal Ürünler 

Pazarı’nda işlem gören ihraççı payları (B grubu paylar), menkul kıymet yatırım ortaklığı 

statüsünden çıkılması sebebiyle 19.08.2011 tarihi itibariyle Kurumsal Ürünler Pazarı’ndan 

çıkarılarak II. Ulusal Pazar’da (Ana Pazar olarak değişmiştir) işlem görmeye başlamıştır. 

Şirket unvanının değişmesine bağlı olarak da işlem kodu 02.09.2011 tarihinden itibaren 

GLRYH olarak değiştirilmiştir.  
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İhraççı paylarının ilk halka arzı ve yapılan sermaye artırımları dolayısıyla BİST’te işlem 

görenler dışında mevcut durumda İhraççının; ihraç ettiği, borsalarda işlem gören herhangi bir 

sermaye piyasası aracı veya bu hususlarla ilgili bir başvurusu bulunmamaktadır. Bu izahname 

kapsamında ihraç edilecek B grubu hamiline yazılı paylar da Borsa’da işlem görecektir.     

 

C.7. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi  

İhraççının 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, “Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu 

ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde 

dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde 

etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz pay yolu ile dağıtılması ve/veya 

yedeklere ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak genel kurulun bilgisine sunulması” 

şeklinde belirlenmiştir. 

 

İhraççının esas sözleşmesinin “Kar Dağıtımı” başlıklı 23. maddesi uyarınca, Şirketin faaliyet 

dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi 

şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından 

ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem 

karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılır.  

 

Kar dağıtımına ilişkin İhraççının esas sözleşmesinde ve kar dağıtım politikasında yer alan 

hususların dışında ilave bir unsur yoktur. 

 

D- RİSKLER 

D.1. İhraççıya, faaliyetlerine ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin önemli risk faktörleri 

hakkında bilgi  

D.1.1 İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler 

İhraççı, holding statüsünde olması nedeniyle doğrudan kendisine ait bir üretim veya hizmet 

faaliyeti bulunmadığından, İhraççının faaliyet sonuçları yatırım yaptığı iştiraklerinin başarı ve 

performansına bağlı olmaktadır. İhraççının ve iştirak ettiği şirketler aracılığıyla karşı karşıya 

olduğu riskleri aşağıda belirtilmiştir.  

- Operasyon Riski 

- Hakim Ortak Riski 

- Bağlı Ortaklık Riski 

o Kredilendirme Riski 

o Teminat Riski 

o İzleme Riski 

o Portföy Yoğunlaşma Riski 

o Sermaye Yeterliliği Riski  

o Ülke Riski  

o Teknoloji, Bilgi Sistemleri ve Faaliyetin Kesintiye Uğraması, İşlemin 

Sonuçlandırılamaması Riski  

o Şirket Sırrının İhlali Riski  
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o Faaliyetin Kesintiye Uğraması Riski  

o Teknoloji ve İletişim Riski  

o Yazılım ve Donanım Riski  

o Operasyonel Risk  

o İşlem Riski  

o Veri Güvenilirliği Riski  

o Maddi Varlıkların Zarara Uğraması Riski  

o Muhafaza Riski  

o Müşteri Memnuniyetsizliği Riski  

o İtibar Riski  

o İş Riski  

- İştirak Riski 

 

D.1.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler 

- Bağlı ortaklığı A1 Capital’in faaliyet gösterdiği aracı kurum sektöründe yaşanan yoğun 

rekabet, piyasalardaki risk iştahı ve işlem hacimlerindeki dalgalanmalar sektördeki 

karlılık oranlarını baskılayabilir. Aracı kurum sektörüne yönelik ilgili kamu otoritelerince 

getirilebilecek yeni düzenlemeler sektördeki şirketlerin faaliyetlerini olumsuz 

etkileyebilir. Borsalardaki mevcut piyasa uygulamalarının ve teknolojik altyapının 

yenilenmesi kapsamında sektördeki üye kuruluşların sistemlerini ve uygulamalarını yeni 

sisteme uyarlama sürecinde, aracılık faaliyeti gösteren sektör üyeleri açısından sorunlar 

yaşanabilir.  

 

- Yatırım yapılan veya yapılabilecek şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlerin olumsuz 

etkilenebileceği teknik ve pazar şartları ile mevzuatsal, politik ve ekonomik gelişmeler 

ilgili sektördeki şirketlerin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.  

 

D.1.3. Diğer Riskler 

D.1.3.1. Sermaye Riski 

Net Borç / Toplam Sermaye oranının yüksekliği İhraççının finansal borçlarını ödeme riskini 

göstermektedir. Ortaklık 2012 ve 2013 yılında net nakit pozisyonunda iken, 2014 yılında 

6.069.247 TL, 30.06.2015 döneminde ise 14.703.609 TL net borçlu pozisyonuna geçmiş ve 

yükümlülüklerini karşılayamama riski oluşmuştur. İhraççının yükümlülüklerini zamanında 

gerektiği gibi karşılayamaması durumunda, zararla karşılaşabilecektir.  

 

D.1.3.2. Kredi Riski 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi 

nedeniyle İhraççının finansal bir kayba uğraması riskidir. İhraççının kredi riski esas olarak 

ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatlarından kaynaklanmakta olup, 30.06.2015 

dönemi itibariyle ilişkili olmayan taraflardan 26.401.310 TL ticari alacağı, 663.943 TL ilişkili 

olmayan taraflardan diğer alacağı bulunmaktadır. İhraççının 30.06.2015 dönemi itibariyle 

vadesi geçmiş 394.215 TL alacağı bulunurken, 369.012 TL’si için karşılık ayrılmıştır.  
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D.1.3.3. Likidite Riski 

Likidite riski, İhraççının net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. 

Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon 

kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin 

oluşmasına sebebiyet verebilir, İhraççının kredibilitesinin bozulması halinde ihtiyaç halinde 

fonları sağlayamaması ve kaynak maliyetinin artması durumunda ihraççı zararla karşılaşabilir. 

 

D.1.3.4. Piyasa Riski 

İhraççının piyasa riski, yabancı para riski ve faiz oranı riskini kapsamaktadır.  

 

D.1.3.4.1. Yabancı Para Riski 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. İhraççı ABD 

Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. İhraççının dönemler itibariyle net döviz 

fazlası olması sebebiyle kurlarda düşüş olması halinde finansal tablolara etkisi negatif olabilir.  

 

D.1.3.4.2. Faiz Oranı Riski 

Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşulabilir. 

Söz konusu dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul 

kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir. 

Ortaklığın faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır. Ortaklığın faiz oranlarının 

değişmesine karşı olan risk açıklığı, değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine bağlı olmakla 

birlikte, 30.06.2015 dönemi itibariyle değişken faizli borcu bulunmamaktadır. 

 

D.1.3.5. Makroekonomik Riskler  

- Başta Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’nın parasal genişlemeye ilişkin 

politika kararlarının ve geleceğe ilişkin beklentilerinin kurlar ve iktisadi büyüme kanalları 

aracılığıyla İhraççının faaliyetlerini olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir.  

 

- Dünyada ve Türkiye’de yaşanabilecek ekonomik, siyasi ve jeoplitik gelişmeler, rekabet 

ve yatırım koşulları yoluyla İhraççının faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.  

 

D.1.3.6. Ana pay sahibi ile diğer pay sahiplerinin menfaatlerinin çatışma riski  

Sermaye artırımı sonrası İhraççının ana pay sahibi Ortaklık sermayesinin önemli bir 

bölümüne sahip olmaya devam edecektir ve bu pay sahibinin menfaatleri diğer pay 

sahiplerinin menfaatleri ile çatışabilir ve bunun sonucunda diğer pay sahipleri zararlarla 

karşılaşabilir. 

 

D.2. Sermaye piyasası aracına ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi  

- İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler:  

Sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kâr payı dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. 

İhraççının zarar ettiği dönemlerde kar payı geliri elde etmeme riski vardır. Ayrıca kar 

oluşsa bile İhraççının geçmiş yıllar zararı bulunduğunda bu zararlar mashup edilinceye 

kadar İhraççı kar dağıtımı yapamayacaktır. İhraççı kar payı dağıtımı için öncelikle 



15 

 

geçmiş yıllar zararı tutarlarını kapatması gerekmektedir. Ayrıca dağıtılabir kar olsa bile 

sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kar dağıtımı zorunlu değilse, ortaklar genel kurulu 

kar dağıtıp dağıtmama konusunda karar verebilir. Bu durumda genel kurul kar dağıtmama 

kararı verirse ortakların kar payı alamama riski vardır.  

 

- İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler:  

İhraççının finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası 

koşullarının kötüleşmesi durumunda İhraççının paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar 

piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.  

 

Bunlara ek olarak pay sahipleri, İhraççının kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, 

İhraççının tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı 

oranında iştirak eder. 

 

İhraççı ve ana pay sahibi tarafından ileride yapılacak pay satışları pay fiyatı üzerinde 

olumsuz etkiye sebep olabilir ve bu durum payların sermaye kazancını olumsuz 

etkileyebilir. 

 

E- HALKA ARZ 

E.1. Halka arza ilişkin ihraççının/halka arz edenin elde edeceği net gelir ile katlanacağı 

tahmini toplam maliyet ve talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini 

maliyetler hakkında bilgi  

İhraca ilişkin toplam maliyetin 53.270 TL olacağı tahmin edilmektedir. Tamamı tahsisli 

olarak ihraç edilecek 1,00 TL nominal değerli payların toplamı 7.000.000 TL olup, bu 

durumda tahsisli olarak ihraç edilecek pay başına düşen maliyet 0,00761 TL’dir. Ortaklığın 

tahsisli satıştan elde edeceği net gelir 7.296.730 TL olacaktır. 29.06.2015 tarihinde İhraççının 

hakim ortağı Murat Güler’den 917.059,49 TL, Asiye Güler’den 399.011,50 TL nakden 

sermaye avansı alınmış olup, söz konusu sermaye avansları sermaye artırımında mahsup 

edilecek iken, sermaye artırım işleminin Murat Güler’e tahsisli olarak gerçekleştirilmesine 

bağlı olarak, Murat Güler tarafından 31.12.2015 tarihinde 130.000 TL İhraççıya sermaye 

artırım avansında kullanılmak üzere borç verilerek, Asiye Güler tarafından sermaye artırımı 

avansı olarak alınan 399.011,50 TL 31.12.2015 tarihinde İhraççı tarafından Asiye Güler’e 

ödenmiştir. Murat GÜLER tarafından ayrıca 13.01.2016 tarihinde 2.000.000 TL daha 

İhraççıya sermaye artırımında kullanılmak üzere avans aktarılmış olup, tahsisli sermaye 

artırımında kullanılacak toplam avans tutarı 3.047.059,49 TL olmuştur.  

 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat Güler’e tahsisli 

olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat Güler dışındaki ortaklarına, talep etmeleri 

durumunda Murat Güler’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda sahip oldukları 

payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat Güler tarafından İhraççıdan tahsisli satış 

suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının tanınması işlemlerinde 

ortaklarımızın pay bedellerini Murat Güler hesabına transfer etmesi sırasında ilgili aracı 

kurumların / bankaların kendi ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır. Sermaye artırımına 
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aracılık edecek A1 Capital’in yatırımcılardan talep edeceği komisyon ve benzeri gider 

bulunmamaktadır. 

 

E.2. Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini 

net gelir hakkında bilgi  

İhraççının bağlı ortaklığı A1 Capital, artan iş hacmine bağlı olarak özkaynaklarını 

güçlendirmek ve geniş yetkili aracı kurum olmak amacıyla sermayesini 17.000.000 TL’den 

25.000.000 TL’ye artırmış, sermaye artırımından elde edilecek net 7.296.730 TL tutarındaki 

kaynağın 1.047.059,49 TL’si A1 Capital’in sermaye artırımına katılım kapsamında ödenmiştir 

(Murat Güler’in 917.059,49 TL ve 130.000 TL sermaye avansları kapatılacaktır). Murat 

GÜLER tarafından 13.01.2016 tarihinde sermaye artırım avansı olarak İhraççıya aktarılan 

2.000.000 TL, Hilmi Hakan Derinkök’e olan 31.12.2015 vadeli borcun ödenmesinde 

kullanılmıştır. 1.000.000 TL’si yatırım amaçlı gayrimenkul alımında, kalan 3.249.670,51 TL 

ise A1 Capital’in %45’inin satın alınması doğrultusunda Hilmi Hakan Derinkök’e olan toplam 

4.000.000 TL tutarındaki borcun kısmen geri ödenmesinde kullanılacaktır. 

 

E.3. Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları  

Yapılacak tahsisli sermaye artırımı ile tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 7.000.000 

TL nominal değerli pay Murat GÜLER’e tahsisli olarak ihraç edilecektir. 

 

SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, bu sermaye 

artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. İhraç edilecek 

payların satışının İhraççının yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme 

imtiyazına haiz A grubu payların tamamını elinde bulunduran İhraççının yönetim kurulu 

başkanı Murat GÜLER’e, Borsa İstanbul A.Ş.’nin 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı Toptan 

Satışlar Pazarı’nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli 

Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenecek 

baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak 

gerçekleştirilecektir. 

 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından 

İhraççıdan tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı 

tanınacaktır. 

 

Murat GÜLER dışındaki ortakların Murat GÜLER’den pay satın alma hakkı kullanım 

süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecektir. 

 

Tahsisli sermaye artırımının, SPK’nın gerekli onaylarının alınmasını takiben Şubat 2016’da 

yapılması planlanmaktadır.  
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Sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 

MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Payların fiziki teslimi söz konusu 

değildir.  

 

SPKn.’nun 8’inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa 

başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek 

değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması halinde durum ihraççı veya yetkili kuruluş 

tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir. Değişiklik gerektiren veya 

yeni hususların ortaya çıkması halinde, satış süreci durdurulabilir. Değiştirilecek veya yeni 

eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde SPKn.’da yer alan esaslar 

çerçevesinde SPK tarafından onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara 

ilişkin kısımları yayımlanır. Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın 

almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin 

yayımlanmasından itibaren iki iş günü içerisinde taleplerini geri alma hakkına sahiptir. 

 

İzahnameye İhraççının www.gulerholding.com.tr, yetkili kuruluş A1 Capital’in 

www.a1capital.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.gov.tr adreslerinden 

ulaşılabilir. 

 

E.4. Çatışan menfaatler de dahil olmak üzere halka arza ilişkin ilgili kişilerin önemli 

menfaatleri  

Sermaye artırımı ile birlikte ihraççı şirket olan Güler Yatırım Holding sermaye elde ederek A1 

Capital’in %45,0’inin satın alınması karşılığında Hilmi Hakan Derinkök’e olan borcunu 

ödeyecek, A1 Capital’in gerçekleştirilen sermaye artırımına iştirak etmiş olacak ve yatırım 

amaçlı gayrimenkul alımında kullanacaktır. Sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital ise 

aracılık komisyonu elde edecektir. 

 

E.5. Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişinin/ihraççının ismi/unvanı  

İhraççı’nın unvanı Güler Yatırım Holding A.Ş. olup, 9.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin tamamı Murat GÜLER’e tahsisli olarak ve nakden 7.000.000 TL artışla 

16.000.000 TL’ye çıkarılacaktır.  

 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından 

İhraççıdan tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı 

tanınacaktır. 

 

Kim tarafından ve ne kadar süre ile taahhüt verildiği hususlarını içerecek şekilde 

dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin verilen taahhütler hakkında bilgi 

Murat GÜLER tarafından, sermaye artırımından elde edeceği paylar ile mevcut sahip olduğu 

payları onaylı izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımı tarihinden itibaren bir 

http://www.gulerholding.com.tr/
http://www.a1capital.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/
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yıl boyunca tahsisli sermaye artırımı sonrası isteyen yatırımcılara yapılacak satış işlemi 

dışında Borsa’da satmayacağına, ayrıca söz konusu payların Borsa dışında satılması 

durumunda alıcıları Borsa’da satış yasağı konusunda bilgilendireceğine dair 06.01.2016 tarihli 

taahhüt verilmiştir.  

 

E.6. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi  

Tahsisli sermaye artırımından kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi 

İhraç edilecek paylar Murat GÜLER’e tahsisli olarak satılacağından, mevcut diğer ortakların 

yeni pay alma hakları kısıtlanmış olup, bu durumunda sulanma etkisi; 

Mevcut ortaklar için %20,28 olacaktır.  

 

Yeni pay alma hakkı kullanımının söz konusu olması durumunda, mevcut hissedarların 

halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi  

SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, mevcut 

ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. İhraç edilecek paylar tahsisli olarak 

Murat Güler’e satılacaktır. Ancak bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat 

Güler’e tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat Güler dışındaki ortaklarına, 

talep etmeleri durumunda Murat Güler’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat Güler tarafından İhraççıdan 

tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı tanınacaktır. 

Ortaklarımızın pay satın alma hakkını ne tutarda/oranda katılacakları tam olarak 

öngörülmediği için sulanma etkisi hesaplanmamıştır.  

 

Mevcut pay sahiplerinin pay satın alma haklarını kullanmamaları halinde Murat Güler’in 

sermaye artırımından elde edeceği paylar ile mevcut sahip olduğu payları izahnamenin yayımı 

tarihinden itibaren bir yıl boyunca (tahsisli sermaye artırımı sonrası ortaklara yapılacak satış 

işlemi dışında) Borsa’da satmayacağına ilişkin SPK’nın 27.11.2015 tarihli kararı gereğince 

dolaşımdaki pay miktarı izahnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca 

değişmeyecektir. 

 

E.7. Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi  

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat Güler’e tahsisli 

olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat Güler dışındaki ortaklarına, talep etmeleri 

durumunda Murat Güler’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda sahip oldukları 

payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat Güler tarafından İhraççıdan tahsisli satış 

suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının tanınması işlemlerinde 

ortaklarımızın pay bedellerini Murat Güler hesabına transfer etmesi sırasında ilgili aracı 

kurumların / bankaların kendi ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır. Sermaye artırımına 

aracılık edecek A1 Capital’in yatırımcılardan talep edeceği komisyon ve benzeri gider 

bulunmamaktadır.  
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3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 

3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız denetim 

kuruluşlarının ticaret unvanları, adresleri (üye oldukları profesyonel meslek kuruluşları 

ile birlikte) : 

31 Aralık 2012 ve 2013 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Ege 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., 31.12.2014 ve 30.06.2015 tarihli 

karşılaştırma finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Ata Uluslararası Bağımsız Denetim 

ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili bağımsız 

denetim raporları hazırlanmıştır. 

Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ali Yürüdü 

Adresi  19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul 

Telefon (0212) 286 47 27  

Fax (0212) 286 10 51 

İnternet Adresi www.atadenetim.com  

Üyesi Olunan Profesyonel 

Meslek Kuruluşları 

Kreston International, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler 

Odası 

 

Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

Sorumlu Ortak Baş Denetçi Halil Kaya Özer 

Adresi  
Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sokak No:1 Okmeydanı 34384 

Şişli / İstanbul 

Telefon (0212) 222 51 31  

Fax (0212) 222 64 88 

İnternet Adresi http://www.chiturkey.com/tr/  

Üyesi Olunan Profesyonel 

Meslek Kuruluşları 
CH International, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 

 

3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, 

görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:  

Bağımsız denetim kuruluşlarının seçimine ilişkin ilgili hüküm çerçevesinde aynı bağımsız 

denetim kuruluşu ile en çok 7 yıl süreyle çalışabilme zorunluluğu çerçevesinde Ege Yeminli 

Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile görev süresinin dolmasına bağlı olarak 2014 

yılının bağımsız denetim kuruluşu olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin belirlenmesine ilişkin karar 08.04.2014 tarihli genel 

kurul toplantısında onaylanmıştır.  

 

2015 yılı hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak Bilgi Bağımsız 

Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin belirlenmesine ilişkin karar 11.03.2015 tarihli 

olağan genel kurulda onaylanmıştır. Ancak söz konusu bağımsız denetim firması işlerinin 

yoğunluğu sebebiyle İhraççıya hizmet veremeyeceğini beyan etmesi sebebiyle İhraççı 2015 

yılı bağımsız denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş. firması ile yeniden devam etme kararı almış ve söz konusu karar 21.05.2015 

tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır.  

http://www.atadenetim.com/
http://www.chiturkey.com/tr/
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4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş 

  Konsolide 

Dönem 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Dönen Varlıklar 33.085.493 24.386.937 13.647.791 12.448.825 

     -Nakit ve nakit benzerleri 3.499.329 5.475.725 5.645.286 2.230.153 

     -Finansal Yatırımlar  1.559.999 2.132.810 2.060.493 9.678.771 

     -Ticari Alacaklar 0 0 0 249.710 

     -Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 26.426.513 15.494.340 5.031.390 0 

     -Stoklar 0 0 0 0 

Duran Varlıklar 3.820.465 1.540.106 5.501.618 3.140.064 

     -Maddi Duran Varlıklar 779.264 691.782 632.029 294.495 

     -Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.151.101 0 0 0 

Aktif Toplamı 36.905.958 25.927.043 19.149.409 15.588.889 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.076.336 7.351.221 1.458.295 319.740 

     -Finansal Borçlar 2.559.944 154 36.434 3.421 

     -Ticari Borçlar 729.497 8.973 8.327 49.152 

     -Diğer Borçlar 10.960.208 3.871.837 269.094 46.535 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.126.602 4.193.751 85.284 21.901 

     -Finansal Borçlar 0 0 0 0 

     -Ticari Borçlar 926.238 0 0 0 

Özkaynaklar 18.703.020 14.382.071 17.605.830 15.247.248 

a)              Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17.484.459 14.331.418 10.991.985 11.056.955 

b)              Azınlık Payları 1.218.561 50.653 6.613.845 4.190.293 

 

KAR veya ZARAR TABLOSU (TL) 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Brüt Kar/Zarar 9.318.743    5.098.357    11.099.735    4.328.129    0    

Faaliyet Karı/Zararı 2.866.477    4.298.486    4.322.804    -496.420    -1.209.831    

Sürdürülen Faaliyetler Dönem 

Karı/Zararı 
2.630.834    4.076.701    4.379.958    1.239.234    -1.207.490    

Dönem Karının/Zararının Dağılımı 2.630.834    4.076.701    4.379.958    1.239.234    -1.207.490    

     - Azınlık Payları 2.789    1.838.123    12.977    -49.329    586    

     - Ana Ortaklık Payları 2.628.045    2.238.578    4.366.981    1.525.415    -1.208.078    

Pay Başına Kazanç/Kayıp 0,2920    0,2487    0,4852    0,1695    -0,1342    

 

RASYOLAR 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Cari Oran  

(Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 
1,94 3,32 9,36 38,93 

Likitide Oran (Dönen Varlıklar – Stoklar – Diğer 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 
1,84 3,14 8,73 38,03 

Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,96 1,24 7,12 32,36 

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam 

Kaynaklar 
0,49 0,45 0,08 0,02 

Özsermaye Karlılığı 15,03% 30,47% 13,88% -10,93% 

 

Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet 

sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu izahnamenin 10 ve 22 no’lu 

bölümlerini de dikkate almalıdır. 
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5. RİSK FAKTÖRLERİ 

5.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: 

5.1.1. Operasyon Riski 

Kredi, piyasa ve likidite gibi dışsal riskler haricinde, Ortaklığın süreçleri, çalışanları, teknoloji 

ve altyapı gibi çeşitli sebeplerden oluşabilecek doğrudan ve dolaylı riskleri ifade eden ve 

yasal düzenleyicilerin zorunluluklarından oluşan risklere operasyon riski denir. Operasyon 

riski İhraççının faaliyetlerinden oluşmaktadır. İhraççı, holding statüsünde olması nedeniyle 

doğrudan kendisine ait bir üretim veya hizmet faaliyeti bulunmadığından, İhraççının faaliyet 

sonuçları yatırım yaptığı iştiraklerinin başarı ve performansına bağlı olmaktadır.  

 

Yatırım yapılan veya yapılabilecek şirketlerin faaliyet ve finansal performanslarının olumsuz 

seyretmesi İhraççının faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.  

 

Yanlış ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik 

faktörlerdeki değişime tepki eksikliğinden İhraççının faaliyetleri olumsuz etkilenebilir. 

 

5.1.2. Hakim Ortak Riski 

İhraççının hakim ortağı Murat GÜLER olup, hakim ortağın şahsıyla ilgili itibarı zedeleyici 

durumların oluşması halinde, İhraççının yatırımcılarına ve ortaklarına olumsuz yönde 

yansıyabilir. Bu durum, şirket karlılığını ve iş hacmini negatif olarak etkileyebilir. 

 

5.1.3. Bağlı Ortaklık Riski 

Ortaklığın %89,80 oranında bağlı ortaklığı olan A1 Capital’in konsolide edilmesi (07.07.2015 

tarihinden itibaren A1 Capital’in sermaye artırımına bağlı olarak konsolidasyon oranı 

%99,70’ten %89,80’e gerilemiştir.) sebebiyle; Ortaklığın 30.06.2015 dönemi itibariyle 

11.678.435 TL (31.12.2014: 32.423.998 TL) olan satış gelirlerinin tamamını, özkaynaklarının 

%93,48’ini (31.12.2014: %99,65), 2.630.834 TL (31.12.2014: 4.379.958 TL) olan net dönem 

karının %99,89’unu (31.12.2014: %99,70) oluşturduğu görülmektedir. Bu sebeple Ortaklığın 

faaliyetlerinde önemli etkisi olan bağlı ortaklığı A1 Capital’in risklerinden bahsedilmesi 

gerekmektedir.  

 

5.1.3.1. Kredilendirme Riski 

Uygun olmayan kredilendirme kararlarının alınması riskidir. Yetersiz istihbarat, mali tahlil 

veya fizibilite çalışmaları sonucu veya öngörülemeyen sebeplerden dolayı A1 Capital, 

kredilendirme kararları sonucu zarara uğrayabilir. 

 

5.1.3.2. Teminat Riski 

Teminat Riski, bir kredinin güvencesi olarak alınan teminatın, paraya çevrilmesi halinde 

beklenen değerinin kredi tutarını karşılayamaması veya doğrudan, teminatın niteliği ile ilgili 

olumsuzlukların bulunması durumunda A1 Capital’in zarara uğrama durumudur.  

 

5.1.3.3. İzleme Riski 

İzleme riski, maruz kalınan riskin yeterince izlenememesinden ya da kötüleşen unsurların 

tasfiye edilememesinden kaynaklanır. A1 Capital’in nakit akışı ve teminat tamamlama 
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ihtiyaçlarının karşılanamaması ya da önemli maliyetlerde karşılanması riskidir. Kötüye giden 

kredinin etkili biçimde izlenmesi, risk bakiyesinin indirilmesini ya da ilave teminat alınmasını 

sağlar. Kredi sözleşmesi önemli derecede kötüleşme oluşmadan harekete geçilmesine engel 

teşkil edebilir. Bu durunda A1 Capital faaliyetleri olumsuz etkilenebilir ve A1 Capital zarara 

uğrayabilir. 

 

5.1.3.4. Portföy Yoğunlaşma Riski 

Yoğunlaşma riski, portföyde risk/getiri dengesi açısından optimizasyonun sağlanamaması, 

portföyün değişimlerin etkisine maruz kalması, portföydeki kıymetlerin dengeli biçimde 

çeşitlendirilememesi riskidir. Bu risk, A1 Capital’in aralarında pozitif korelasyon bulunan 

araçlara yoğunlaşması halinde belirli bir risk faktöründeki mali bozulmadan daha fazla 

olumsuz etkilenmesine ve A1 Capital’in zararlara uğramasına neden olabilir.  

 

5.1.3.5. Sermaye Yeterliliği Riski  

Sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıkların (maddi duran varlıklar, maddi 

olmayan duran varlıklar, finansal duran varlıklar, diğer duran varlıklar) ve personelden, 

ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan ve sermaye, yönetim ve denetim açısından 

doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunulan kişi ve kurumlardan olan teminatsız alacaklar 

ile bu kişi ve kurumlar tarafından ihraç edilmiş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer 

piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarının indirilmesi suretiyle bulunan 

tutardır. Bu taban değeri, aracı kurumların asgari özsermayeleri, risk karşılığı ve değerleme 

gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az 

olamaz. Bu koşulların sağlanamama ihtimali sonucunda A1 Capital için sermaye yeterliliği 

riski ortaya çıkabilir. Sermaye yeterliliğinin sağlanmaması durumunda A1 Capital zararlara 

uğrayabilir. A1 Capital’in finansal tablo dönemleri itibariyle hesaplanan sermaye yeterliliği 

tabanı fazlalığı tutarları aşağıda gösterilmiştir.  

  30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası 8.519.451,09 6.182.711,01 3.051.176,87 635.510,16 

 

5.1.3.6. Ülke Riski  

Uluslararası işlemlerde, A1 Capital’e borçlu olan kişi ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu 

ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülüğün kısmen veya tamamen 

zamanında yerine getirilememesi ihtimalini ifade eder. Sınır ötesi finansal işlemlerde, karşı 

ülkeyi olumsuz yönde etkileyen olayların yaratacağı zarar olasılığıdır. Örneğin, karşı ülkenin 

kredi notunun düşmesi ya da ulusal mevzuatta değişiklik olması A1 Capital’in faaliyetlerini 

olumsuz şekilde etkileyebilir. A1 Capital her ne kadar yatırım yapılabilir seviyenin üstünde 

ülkelerin aynı statüdeki kurumları ile çalışsa da bu ülkelerden kaynaklı risklere maruz 

kalabilecektir. 

  

5.1.3.7. Teknoloji, Bilgi Sistemleri ve Faaliyetin Kesintiye Uğraması, İşlemin 

Sonuçlandırılamaması Riski  

Ödeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, çökme durumunda A1 Capital’in 

operasyonları kesintiye uğrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı A1 Capital bazı 

müşterilerini kaybedebilir.  
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5.1.3.8. Şirket Sırrının İhlali Riski  

Müşteri ve pay sahipleri bilgilerinin gizliliğinin zarar görmesi veya zarar gördüğünün 

düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu risk, A1 Capital’in itibarının sarsılmasına, müşteri 

kaybına, hakkında dava açılmasına veya yasal müdaheleye yol açabilecek niteliktedir.  

 

5.1.3.9. Faaliyetin Kesintiye Uğraması Riski  

A1 Capital’in acil veya daha uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kabiliyetini yitirmesine 

neden olacak içsel veya dışsal etmenler dolayısıyla faaliyetlerinin kesintiye uğraması ya da bu 

faaliyetlerinin gereğince yerine getirilememesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu risk, 

faaliyetlerin uygun olmayan bir şekilde sürdürülmesi, bilgi işlem sistemlerinin yetersiz hale 

gelmesi veya önceden tahmin edilemeyen doğal, ekonomik ve politik felaketler nedeniyle A1 

Capital’in faaliyetlerini sürdürememesi durumunda ortaya çıkmaktadır.  

 

5.1.3.10. Teknoloji ve İletişim Riski  

Teknoloji ve İletişim Riski, mevcut ve gelişmekte olan içsel ve dışsal teknolojilerin işletme 

ihtiyaç ve hedeflerini karşılama konusunda yetersiz, güvenilmez, devamlılığı olmayan, 

maliyetli vb. hale gelmesi nedeniyle ortaya çıkan risktir. Bu risk aynı zamanda sisteme 

yetkisiz girişler olması nedeniyle işlem ve iletişim güvenliğinde meydana gelen riskleri de 

kapsamaktadır ve A1 Capital aleyhine yasal müdaheleye yol açabilecek niteliktedir.  

 

5.1.3.11. Yazılım ve Donanım Riski  

Yazılım kaynak ihtiyacının karşılanamaması, hatalı, yetersiz veya esnek olmayan yazılımlar, 

donanım yetersizliği, donanım sorunları vb. nedenlerle verimlilik düşebilir ve A1 Capital 

zarara uğrayabilir. 

 

5.1.3.12. Operasyonel Risk  

A1 Capital’in ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunarken ya da faaliyetini sürdürebilmesi 

için gerekli hayati fonksiyonlarını yerine getirirken düşük maliyet ve yüksek verimliliği 

sağlayamamasıdır. Operasyon riskleri, süreçlerin yerine getirilemez şekilde aksaması ya da 

etkisini yitirmesi, insan hataları, teknolojik ya da altyapıyla ilgili aksamalar, faaliyetin 

kesintiye uğraması, süreç değişiklikleri ve hatalı iç/dış raporlama gibi olaylardan 

kaynaklanacak potansiyel zararları da içerir.  

 

5.1.3.13. İşlem Riski  

İşlemlerin zamanında, tam ve doğru olarak yapılamaması; etkin olmayan iş akışları veya 

sıklıkla tekrarlanan hatalar, ihmaller, tutarsızlıklardır. Şirket içi kontrollerin, işbirliği içinde 

olunan kişi ya da kuruluşların, bilgi sistemlerinin, çalışanlarının yetkinlik ve uyumunun, işlem 

süreçlerinin niteliği bu riski belirleyen unsurlar olmaktadır.  

 

5.1.3.14. Veri Güvenilirliği Riski  

Finansal veya finansal olmayan işlemlerin kayıtlara alınması veya raporlanmasında yanlışlık 

ve eksiklikler bulunması, zamanlamasında gecikmeler oluşması A1 Capital aleyhine yasal 

müdahaleye yol açabilir.  
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5.1.3.15. Maddi Varlıkların Zarara Uğraması Riski  

Doğal afetler, yangın, terör ve benzeri nedenlerle veya tedbirsizlik sonucu fiziksel varlıkların 

zarara uğraması veya kaybolması A1 Capital’i zarara uğratabilir.  

 

5.1.3.16. Muhafaza Riski  

Müşteriler tarafından emanet edilen kıymetler veya A1 Capital’in sahip olduğu maddi 

varlıkların, sözleşme vb. değerli belgelerin, çalışanlarının korunmasındaki zafiyet oluşması 

durumunda A1 Capital aleyhine yasal müdahaleye yol açabilir.  

 

5.1.3.17. Müşteri Memnuniyetsizliği Riski  

Müşteri beklentilerinin doğruluk, bütünlük, hızlılık, etkinlik, gizlilik, profesyonellik ve 

uygunluk ilkeleri ışığında karşılanamaması durumunda A1 Capital önemli müşterilerini 

kaybedebilir.  

 

5.1.3.18. İtibar Riski  

Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi, tarafların A1 Capital hakkındaki 

olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde A1 

Capital’e duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle A1 Capital’in zarar 

etme olasılığıdır.  

 

5.1.3.19. İş Riski  

Faaliyetin sürdürülmesine ilişkin risk olarak da tanımlanabilecek iş riski, hacim, marj ve 

giderlerdeki dalgalanmalardan ve rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan risktir. A1 

Capital’in sermaye piyasası kurumu olması ve faaliyetlerinin devamlılığı faaliyet yetkilerinin 

bulunmasına bağlı olduğundan, ileride SPK’nın bu yetkileri iptali etmesi söz konusu olabilir. 

Başta pay piyasası, VİOP, kaldıraçlı alım satımlar olmak üzere piyasadaki işlem hacimleri 

düşebilir, dolayısıyla A1 Capital’in aracılık gelirleri düşebilir. Komisyon oranlarının 

sınırlanması gibi mevzuatsal gelişmeler finansal tabloları olumsuz etkileyebilir. Ayrıca A1 

Capital’in gelirlerinde önemli bir katkısı olan kurumsal finansman gelirleri, piyasa şartlarına 

ve yetki belgesinin iptal edilmesi riskine bağlı olarak halka arza aracılık yapılamaması halinde 

A1 Capital’in gelirlerini olumsuz etkileyebilir.  

  

5.1.4. İştirak Riski 

İhraççının otomotiv sektörüne yönelik oto bakım ve koruma ürünleri pazarlama faaliyeti 

gösteren Dinamo Tamir’de 30.06.2015 dönemi itibariyle %50 oranında payı bulunmakta iken, 

21.12.2015 tarihi itibariyle Dinamo Tamir’deki paylarını 5.000 TL karşılığında söz konusu 

şirketin diğer hakim ortağına satmış ve söz konusu faaliyet alanından çıkmıştır. Dinamo 

Tamir’in yurtdışından ithal ettiği ürünleri yurtiçinde pazarlaması sebebiyle, son 2 yılda döviz 

kurlarındaki yükselişe bağlı olarak şirketin satışını gerçekleştirdiği ürünlerin iç piyasadaki 

rakip ürünlere kıyasla fiyatlamasının yüksek kalması sebebiyle, rekabet şartları şirketin 

faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. İhraççının finansal tablolarında özkaynak yöntemiyle takip 

edilen Dinamo Tamir’in %50 payı için 1.100.000 TL yatırım yapılmasına karşılık, şirket 

faaliyetlerinin olumsuz seyretmesi sebebiyle 30.06.2015 dönemi itibariyle 1.050.316 TL 
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iştirak değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış ve Dinamo Tamir’in İhraççının finansal tablolardaki 

değeri 49.684 TL olarak takip edilmektedir. 30.09.2015 dönemine ait bağımsız denetimden 

geçmemiş finansal tablolarda ise Dinamo Tamir için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı 

1.058.273 TL’ye yükselirken, Dinamo Tamir’in değeri 41.727 TL’ye gerilemiştir. Dinamo 

Tamir’deki %50 oranındaki payın 21.12.2015 tarihinde 5.000 TL karşılığında satılması 

sebebiyle 31.12.2015 dönemi finansal tablolarına 36.727 TL daha zarar yansıyacaktır.   

 

5.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler  

İhraççının holding statüsünde olması nedeniyle doğrudan kendisine ait bir üretim veya hizmet 

faaliyeti bulunmadığından, yatırım yaptığı iştiraklerinin sektör riskleri İhraççının sektör 

riskini de oluşturmaktadır. Buna göre; 

- A1 Capital’in faaliyet gösterdiği aracı kurum sektöründe yaşanan yoğun rekabet, 

ekonomik ve politik gelişmelere bağlı olarak piyasalardaki risk iştahı ve işlem 

hacimlerindeki dalgalanmalar aracı kurum sektöründe karlılık oranları 

baskılayabilmektedir. Bununla birlikte aracı kurum sektörüne yönelik ilgili kamu 

otoritelerince getirilebilecek yeni düzenlemeler sektördeki şirketlerin faaliyetlerini 

olumsuz etkileyebilir. Borsalardaki mevcut piyasa uygulamalarının ve teknolojik 

altyapının yenilenmesi kapsamında sektördeki üye kuruluşların sistemlerini ve 

uygulamalarını yeni sisteme uyarlama sürecinde, aracılık faaliyeti gösteren sektör üyeleri 

açısından sorunlar yaşanabilir. 

 

- Yatırım yapılan veya yapılabilecek şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlerin olumsuz 

etkilenebileceği teknik ve pazar şartları ile mevzuatsal, politik ve ekonomik gelişmeler 

ilgili sektörlerdeki şirketlerin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Farklı sektörlerde 

yatırım yapılma ihtimali doğrultusunda ürün geliştirme, ürün tasarımı, teknoloji, üretim 

ve yatırım planlaması, modernizasyon, yenileme, standartlar ve ölçek ekonomileri gibi 

teknik riskler ile rekabet, talep, ürün fiyatı ve pazarlama faaliyetleri gibi pazar riskleri 

yatırım yapılabilecek sektörlerde oluşabilmektedir.  

 

5.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler: 

5.3.1. İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler:  

6362 sayılı SPKn.’nun 19'uncu maddesi hükmü ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 

uyarınca;  

- Halka açık ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım 

politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar.  

 

- Kurul halka açık ortaklıkların kar dağıtımı politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki 

ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.  

 

- Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık 
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çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı 

ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.  

 

- Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, 

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.  

 

- Kar payı, anılan Tebliğ’de öngörülen esaslara uyulmak ve dağıtımına karar verilen genel 

kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.  

 

- Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak 

hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı” ile TTK ve Vergi Yasaları kapsamında 

hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”ndan düşük 

olan “net dağıtılabilir dönem karı” olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde 

temettü dağıtım işlemleri gerçekleştirilir.  

 

- Sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kar payı dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. 

İhraççının zarar ettiği dönemlerde kar payı geliri elde etmeme riski vardır. Ayrıca kar 

oluşsa bile İhraççının geçmiş yıllar zararı bulunduğunda bu zararlar mahsup edilinceye 

kadar İhraççı kar dağıtımı yapamayacaktır. İhraççının kar payı dağıtımı için öncelikle 

geçmiş yıllar zararı tutarlarını kapatması gerekmektedir. Ayrıca dağıtılabilir kar olsa bile 

sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kar dağıtımı zorunlu değilse, ortaklar genel kurulu 

kar dağıtıp dağıtmama konusunda karar verebilir. Bu durumda genel kurul kar dağıtmama 

kararı verirse ortakların kar payı alamama riski vardır.  

 

Kar Payı Geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen 

gelirdir. Borsa şirketleri karını nakden veya kar payının sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç 

ederek dağıtabilir.  

 

5.3.2. İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler:  

İhraççının finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası 

koşullarının kötüleşmesi durumunda İhraççının paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa 

riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.  

 

Bunlara ek olarak pay sahipleri, İhraççının kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, 

İhraççının tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı 

oranında iştirak eder. İhraççının tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli 

ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.  

 

İhraççı ve ana pay sahibi tarafından ileride yapılacak pay satışları pay fiyatı üzerinde olumsuz 

etkiye sebep olabilir ve bu durum payların sermaye kazancını olumsuz etkileyebilir. 

 

Sermaye Kazancı: Zaman içinde payın değerinde (alım fiyatına göre) meydana gelen artıştan 

(payın elden çıkartılması/satılması yoluyla) elde edilen gelirdir. İhraççının finansal 
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performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasalarında yaşanacak 

olumsuzluklar nedeniyle pay fiyatı düşebilir. 

 

5.4. Diğer riskler:  

5.4.1. Sermaye Riski 

Net Borç / Toplam Sermaye oranının yüksekliği İhraççının finansal borçlarını ödeme riskini 

göstermektedir. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal 

durum tablosunda gösterildiği gibi kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle 

hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özkaynak ile net 

borcun toplanmasıyla hesaplanır.  

 

Ortaklığın finansal tablo dönemleri itibariyle Net Borç/Toplam Sermaye oranı aşağıdadır:  

  30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Toplam Borçlar 18.202.938 11.544.972 1.543.579 341.641 

Nakit ve Nakit Benzerleri 3.499.329 5.475.725 5.645.286 2.230.153 

Net Borç 14.703.609 6.069.247 -4.101.707 -1.888.512 

Toplam Özsermaye 18.703.020 14.382.071 17.605.830 15.247.248 

Toplam Sermaye 33.406.629 20.451.318 13.504.123 13.358.736 

Net Borç / Toplam Sermaye 44% 30% -30% -14% 

 

Ortaklık 2012 ve 2013 yılında net nakit pozisyonunda iken, 2014 yılında ve 30.06.2015 

dönemi itibariyle ise net borçlu pozisyonuna geçmiştir. İhraççının özkaynaklarının önemli bir 

kısmı likit varlıklarda tutulmaktadır. Net Borç / Toplam Sermaye oranına göre Ortaklığın 

30.06.2015 dönemi itibariyle yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunmamaktadır. 

İhraççının yükümlülüklerini zamanında gerektiği gibi karşılayamaması durumunda ise zararla 

karşılaşabilecektir. 

 

5.4.2. Kredi Riski 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi 

nedeniyle Ortaklığın finansal bir kayba uğraması riskidir. Ortaklık, vadeli satışlarından 

kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine 

maruz kalmaktadır. Ortaklığın tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. 

30.06.2015 dönemi itibariyle ilişkili olmayan taraflardan 26.401.310 TL ticari alacağı 

(31.12.2014: 15.481.076 TL, 31.12.2013: 5.031.390 TL, 31.12.2012: 0 TL), 663.943 TL 

(31.12.2014: 610.759 TL, 31.12.2013: 0 TL, 31.12.2012: 0 TL) ilişkili olmayan taraflardan 

diğer alacağı bulunmaktadır. İhraççının 30.06.2015 dönemi itibariyle vadesi geçmiş 394.215 

TL (31.12.2014: 249.069 TL, 31.12.2013: 235.805 TL, 31.12.2012: 0 TL) alacağı bulunurken, 

369.012 TL’si (31.12.2014: 235.805 TL, 31.12.2013: 235.805 TL, 31.12.2012: 0 TL) için 

karşılık ayrılmıştır.  

 

Şüpheli ticari alacaklar 2013 yılında 235.805 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır. Söz 

konusu alacak bağlı ortaklığı A1 Capital’in şüpheli ticari alacağı olup, A1 Capital’in Fransız 

Credit Agricole’dan satın alınması öncesi oluşan bakiyedir.  
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2014 yılında ise şüpheli ticari alacaklar 13.264 TL artışla 249.069 TL’ye yükselmiş olup, söz 

konusu artış yine A1 Capital’in müşteri alacağından oluşmuştur. Ancak 31.12.2014 dönemi 

itibariyle 13.264 TL’lik şüpheli alacak için karşılık ayrılmamıştır.  

 

30.06.2015 döneminde ise şüpheli ticari alacaklar 145.146 TL artışla 394.215 TL’ye 

yükselmiş olup, söz konusu artış Ulus Menkul ile birleşme nedeniyle Ulus Menkul’ün müşteri 

alacaklarından oluşmuştur. 30.06.2015 dönemi itibariyle 133.207 TL daha karşılık ayrılmıştır.  

 

Şüpheli alacaklar içerisinde ilişkili taraf alacağı bulunmamaktadır. 

 

5.4.3. Likidite Riski 

Likidite riski, İhraççının net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. 

Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon 

kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin 

oluşmasına sebebiyet verebilir, İhraççının kredibilitesinin bozulması halinde ihtiyaç halinde 

fonları sağlayamaması ve kaynak maliyetinin artması durumunda İhraççı zararla 

karşılaşabilir.  

  30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Dönen Varlıklar 33.085.493 24.386.937 13.647.791 12.448.825 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.076.336 7.351.221 1.458.295 319.740 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,94 3,32 9,36 38,93 

 

İhraççının türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülükleri 30.06.2015 dönemi itibariyle 

16.968.955 TL olup, bu tutarın 8.340.128 TL’si 3 aydan kısa vadeli, 7.519.201 TL’si 3 – 12 

ay arası vadeli olup, bu tutarın 7.000.000 TL’si 30.06.2016 tarihine kadar vadeli olan A1 

Capital’in %45 payının satın alınması karşılığında oluşan yükümlülükten oluşmaktadır. Kalan 

1.109.626 TL’lik kısmı ise 1 – 5 yıl arası vadeli olup, söz konusu yükümlülük yatırım amaçlı 

gayrimenkul alımlarından kaynaklanmış olup, Mayıs 2018’de sona ermektedir. İhraççının 

finansal tablo dönemleri itibariyle finansal borçları aşağıda gösterilmiş olup, 1 yıldan kısa 

vadelidir. 30.06.2015 dönemi itibariyle kısa vadeli banka kredileri A1 Capital’in 

müşterilerinin finansmanı için Takasbank’tan alınan kısa vadeli TL kredilerden oluşmakta 

olup, 31.12.2014 dönemi banka kredisi ise kredi kartı borcundan oluşmaktadır.  

  30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Kısa vadeli banka kredileri 2.559.944 154 364 3.421 

Kısa vadeli finansal kiralama borçları 0 0 36.070 0 

Toplam 2.559.944 154 36.434 3.421 

 

5.4.4. Piyasa Riski 

5.4.4.1. Yabancı Para Riski 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

 

Ortaklık, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan 

kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalmaktadır. İhraççı ABD Doları 

cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 
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Yabancı Para Pozisyonu 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Döviz Varlıkları 67.324 315.370 17.074 0 

Döviz Yükümlülükleri 0 0 0 0 

Net Döviz Pozisyonu 67.324 315.370 17.074 0 

Kurlarda %10 Azalış Olması Halinde Kara 

Etkisi 
-6.732 -31.537 -1.707 0 

 

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle net döviz fazlası olması sebebiyle kurlarda düşüş 

olması halinde finansal tablolara negatif etkisi olabilir.  

 

5.4.4.2. Faiz Oranı Riski 

Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşulabilir. 

Söz konusu dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul 

kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir. 

Ortaklığın faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır. Ortaklığın faiz oranlarının 

değişmesine karşı olan risk açıklığı, değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine bağlı olmakla 

birlikte, finansal tablo dönemleri itibariyle İhraççının değişken faizli borcu bulunmamaktadır. 

 

5.4.5. Makroekonomik Riskler  

- Başta Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’nın parasal genişlemeye ilişkin 

politika kararlarının ve geleceğe ilişkin beklentilerinin kurlar ve iktisadi büyüme kanalları 

aracılığıyla İhraççının faaliyetlerini olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir.  

 

- Dünyada ve Türkiye’de yaşanabilecek ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmeler, rekabet 

ve yatırım koşulları yoluyla İhraççının faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.  

 

5.4.6. Ana pay sahibi ile diğer pay sahiplerinin menfaatlerinin çatışma riski  

Ortaklığın sermayesinde en fazla paya sahip ortak olan Murat Güler, Ortaklık sermayesinin 

önemli bir kısmını kontrol etmeye devam edecektir. Mevcut ana pay sahibi ayrıca Ortaklığın 

yönetim kurulunun yarısını belirleme hakkını sağlayan imtiyazlı paylara sahiptir. Bu nedenle 

yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, temettü dağıtımı ve yeni pay çıkarılması gibi pay 

sahiplerinin onayını gerektiren işlemleri bu doğrultuda kontrol edebilecektir. Hakim ortağın 

çıkarlarının azınlık pay sahiplerinin çıkarları ile çelişmesi durumunda verecekleri kararlar 

azınlık pay sahiplerini olumsuz şekilde etkileyebilir.  

 

6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 

6.1. İhraççı hakkında genel bilgi: 

6.1.1. İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı: 

İhraççının ticaret unvanı Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi olup, kullanılan işletme adı 

bulunmamaktadır. 

 

6.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: 

Merkez Adresi  Beybi Giz Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul 

Ticaret Sicil Müdürlüğü  İstanbul 

Ticaret Sicil Numarası 575933 
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6.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: 

Güler Yatırım Holding A.Ş., Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile  

20.01.2006 tarihinde süresiz olarak İstanbul’da kurulmuş olup, 18.08.2011 tarihinde holding 

statüsüne dönüşmüştür.  

 

6.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı 

merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax 

numaraları: 

Ticaret Unvanı Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi  

Hukuki Statüsü Anonim Şirket 

Tabi Olduğu Yasal  Mevzuat T.C. Kanunları 

Kurulduğu Ülke Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Adresi Beybi Giz Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak / İstanbul  

Telefon ve Faks Numaraları 
+90 (212) 290 25 90 

+90 (212) 290 25 96 

İnternet Adresi www.gulerholding.com.tr  

 

6.1.5. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler: 

Yoktur. 

 

6.2. Yatırımlar:  

6.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının 

önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: 

İhraççının 2011 yılında menkul kıymet yatırım ortaklığından yatırım holding dönüşümü 

sonrasında gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar aşağıda gösterilmiştir.  

Şirket 

Adı/Unvanı 

Kuruluş 

Yeri 

Faaliyet 

Konusu  

İlk 

Yatırım 

Tarihi 

Toplam 

Yatırım 

(TL) 

İştirak 

Oranı (%) 

Oy 

Kullanım 

Gücü 

(%) 

Finansman 

Yöntemi 

Çıkış 

Tarihi 

Güler 

Finansal 

Danışmanlık 

Türkiye 
Finansal 

Danışmanlık 
19.08.2011 6.000.000 100,00% 100,00% Özkaynak 

İhraççı ile 

birleşti 

Güler 

GSYO 
Türkiye GSYO 29.02.2012 1.000.000 100,00% 100,00% Özkaynak 

İhraççı ile 

birleşti 

Bolu Dağı 

A.Ş. 
Türkiye 

Alışveriş 

Merkezi 
07.05.2013 1.099.000 1,69% 1,69% Özkaynak 25.06.2014 

MYZYO 

(ICGYH - 

GENYH) 

Türkiye 
Yatırım 

Ortaklığı 
17.01.2012 8.962.594 76,03% 85,48% Özkaynak 29.04.2013 

COSMO Türkiye 
Yatırım 

Holding 
26.12.2013 5.943.180 67,92% 67,92% Özkaynak 30.05.2014 

Dinamo 

Tamir 
Türkiye Pazarlama 26.11.2012 1.100.000 50,00% 50,00% Özkaynak 21.12.2015 

A1 Capital Türkiye 
Aracı 

Kurum 
03.05.2013 21.111.819 89,80% 

89,80% 

(*) 

 

Özkaynak 
Devam 

Etmekte 

(*) 07.07.2015 tarihinden sonra A1 Capital’in sermaye artırımına bağlı olarak iştirak oranı %99,70’ten %89,80’e 

gerilemiştir.  
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Güler Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 

İhraççı 19.08.2011 tarihinde 6.000.000 TL ödenmiş sermayeli, GLRYH İlaç Bilişim İnşaat 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye %93,33 oranda iştirak ederek kurucu ortak olmuştur. Söz konusu 

bağlı ortaklığın unvanı 17.12.2012 tarihinde “Güler Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.” 

(“Güler Finansal Danışmanlık”) olarak değiştirilmiştir.  

 

Güler Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

26.10.2011 tarihinde 1.000.000 TL başlangıç sermayeli Güler Girişim Sermayesi Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. (“Güler GSYO”) unvanlı şirketin kurulmasına ve söz konusu girişim sermayesi 

yatırım ortaklığına %99,96 oranında ortak olunmasına karar verilmiş, SPK’nın 31.01.2012 

tarih ve 88 sayılı yazısı ile kuruluş izni verilen söz konusu şirketin tescil işlemleri 

29.02.2012’de tamamlanmıştır. 

  

30.09.2013 tarihinde Güler GSYO ve Güler Finansal Hizmetler’de şahıs ortakların sahip 

oldukları paylar İhraççı tarafından satın alınarak, İhraççının söz konusu şirketlerdeki payı 

%100’e yükselmiştir. İhraççının 01.10.2013 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda Güler 

GSYO ve Güler Finansal Danışmanlık’ı devralma yoluyla birleşmesine karar verilmiş, 

SPK’nın 31.12.2013 tarihli onayını takiben birleşmeye ilişkin işlemler 07.01.2014 tarihi 

itibariyle tamamlanmış ve söz konusu şirketler İhraççı bünyesinde birleşme suretiyle infisah 

etmiştir. 

 

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

İhraççı ile Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“MYZYO”) ortakları Anıl Erk Yılmaz 

ve Özgür Devrim Yılmaz arasında akdedilen 18.11.2011 tarihli hisse devir sözleşmesi ile Anıl 

Erk Yılmaz'ın 38,75 TL nominal değerli ve Özgür Devrim Yılmaz'ın 1,25 TL nominal değerli 

A grubu paylarını satın almak üzere anlaşmış olup, SPK’nın 13.01.2012 tarihli onayını 

takiben devir işlemi 17.01.2012 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.  

 

11.07.2012 tarihinde, İhraççı ile Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Anıl Erk Yılmaz arasında MYZYO’da sahip olduğu 10,00 TL nominal değerli A 

Grubu payın devri için yeni bir sözleşmesi imzalayarak, söz konusu devir işlemi SPK’nın 

28.08.2012 tarihli onayını takiben 03.09.2012’de gerçekleşmiştir. Devir ile birlikte İhraççı’nın 

MYZYO’nun A Grubu imtiyazlı paylarındaki sahiplik oranı %90’a ulaşmıştır. 

 

MYZYO’nun 19.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında söz konusu şirketin menkul 

kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasına karar verilmiş ve şirketin unvanı aynı 

zamanda İCG Yatırım Holding A.Ş. (“ICGYH”) olarak değiştirilmiş olup, tescil işlemleri 

29.04.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Akabinde MYZYO’nun sermayesi 5.000.000 TL’den 

1.000.000 TL’ye azaltılmış, eş anlı olarak da 9.000.000 TL artışla 10.000.000 TL’ye 

yükseltilmiştir.   

 

İhraççının ICGYH’de yapılan sermaye azaltım artırımı takiben ICGYH’de sahip olduğu 18 

adet A grubu imtiyazlı paylar ile 2.237.231 Adet B grubu paylar ve birleşme öncesi bağlı 
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ortaklığı Güler Finansal Danışmanlık A.Ş.’nin sahip olduğu 4.832.048 adet B grubu payların 

Enver Çevik ve Hasan Özsoy'a satılmasına ilişkin 29.04.2013 tarihli hisse devir sözleşmesi 

imzalanarak, A grubu paylar toplam 3.600.000 TL bedel ile B grubu paylar ise pay başına 

1,10 TL fiyatla toplam 11.373.196 TL karşılığında satılmıştır.  

 

Satış sonrasında İCG Yatırım Holding A.Ş’nin unvanı Gen Yatırım Holding A.Ş., borsa işlem 

kodu ise GENYH olarak değiştirilmiştir. 

 

Bolu Dağı A.Ş. 

İhraççının bağlı ortaklığı Güler Finansal Danışmanlık, 07.05.2013 tarihinde Bolu Dağı'nda 

hizmette bulunan Highway Outlet Alışveriş Merkezleri’nin yönetim ve işletme hakkına sahip 

olan Bolu Dağı A.Ş.'ye 1.099.000 TL karşılığı %1,69 oranında iştirak etmiş olup, söz konusu 

paylar geri satım opsiyonu kullanılarak nominal bedel üzerinden (1.099.000 TL) 25.06.2014 

tarihi itibariyle geri devredilmiştir.  

 

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.  

16.12.2013 tarihinde İhraççının bağlı ortaklığı Güler Finansal Danışmanlık ile Cosmos 

Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“COSMO”) imtiyazlı pay sahibi Sinan Bilgin arasında 600 adet A 

grubu imtiyazlı payların satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalanırken, pay devri söz konusu 

şirketin yatırım ortaklığından yatırım holding (“Cosmos Yatırım Holding A.Ş.”) statüsüne 

dönüşümünü takiben 26.12.2013 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. İhraççı 14.03.2014 tarihinde 

COSMO’da sahip olduğu 600 adet A grubu imtiyazlı payları 2.700.000 TL bedelle, 1.560.737 

adet B grubu payı ise 0,92 TL fiyatla Metin Aşık, Hakan Ertaç ve Mehmet Akçay’a satmak 

üzere sözleşme imzalamıştır. 21.04.2014 tarihinde taraflar arasında güncellenen sözleşme ile 

600 adet A grubu paylar 2.700.000 TL bedelle, 1.500.000 adet B grubu paylar ise 0,92 TL 

fiyattan Metin Aşık, Hakan Ertaç ve Mehmet Akçay'a devredilmiş, bununla birlikte pay alım 

teklifi yoluyla ve piyasadan alınan 1.499.000 adet B grubu pay da 30.05.2014 tarihinde 0,92 

TL birim fiyatla alıcılara devredilmiştir. 09.06.2014 tarihi itibariyle İhraççı portföyünde kalan 

1.075.674 adet pay ise 0,94 TL fiyatla piyasada satılarak İhraççının COSMO’daki pay 

sahipliği sona ermiştir.  

 

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  

İhraççı, 15.08.2012 tarihinde Credit Agricole Cheuvreux Menkul Değerler A.Ş.nin %54,7 

payının satın alınmasına ilişkin bir devir sözleşmesi imzalamış olup, SPK’nın 14.12.2012 

tarihli onayını takiben 21.12.2012 tarihinde yapılan genel kurul ile hisse devri gerçekleşmiştir. 

Söz konusu şirketin sermayesinin 17.000.000 TL’den 6.000.000 TL’ye azaltılması ve eşanlı 

olarak 17.000.000 TL’ye yükseltilmesi için 11.01.2013 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış ve 

SPK’nın onayını takiben 03.05.2013 tarihinde İhraççı, iştirakin sermayesine payı oranında 

6.017.000 TL sermaye ile katılmıştır.  

 

Credit Agricole Cheuvreux Menkul Değerler A.Ş.nin unvanı 06.05.2013 tarihinde A1 Capital 

Menkul Değerler A.Ş. (“A1 Capital”) olarak tescil edilmiştir. A1 Capital’in unvanı ise 

21.05.2015 tarihi itibariyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir.  
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11.03.2014 tarihinde İhraççı tarafından yapılan açıklama ile A1 Capital ile ilgili olarak hisse 

opsiyon ve ortaklık görüşmelerine başlandığı açıklanırken, 02.04.2014 tarihinde A1 Capital 

ile TradeFX Limited şirketi arasında hisse opsiyon ve ortaklık görüşmeleri kapsamında Ortak 

Girişim Anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu ortak girişim anlaşması kapsamında TradeFX 

Limited tarafından A1 Capital’e 10.04.2014 tarihinde opsiyon primi olarak 999.945 TL avans 

aktarılmış ve söz konusu avans ortaklığın gerçekleştirilmemesine bağlı olarak 30.09.2015 

tarihinde gelir olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte A1 Capital ile TradeFX Limited 

arasında A1 Capital’in KAS işlemlerimde fiyat sağlayıcısı olarak likidite alınması amacıyla 

21.08.2015 tarihinde pazarlama servis sözleşmesi imzalanmıştır. 

 

İhraççı, A1 Capital’in pay sahiplerinden Hilmi Hakan Derinkök'e ait %45 oranındaki payın 

nominal değer üzerinden toplam 7.650.000 TL’ye satın alınmasına ilişkin olarak 10.09.2014 

tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalarken, SPK’nın 30.12.2014 tarihli onayını takiben %45 

oranındaki pay devri 31.12.2014 tarihi itibariyle gerçekleşerek İhraççının A1 Capital’deki pay 

oranı %99,7’ye yükselmiştir. Hisse devir sözleşmesi kapsamında SPK onayını takiben 

650.000 TL, 05.10.2015 tarihinde 1.000.000 TL, 13.01.2016 tarihinde de 2.000.000 TL 

ödeme yapılırken, kalan 4.000.000 TL’nin 2.000.000 TL’si 31.03.2016, 2.000.000 TL’si 

30.06.2016 tarihinde ödenecektir. Söz konusu sözleşmedeki Geri Alım Hakkı maddesine göre 

30.06.2015 tarihine kadar A1 Capital’in özsermayesinin 25.000.000 TL’ye çıkarılamaması ve 

TradeFX Limited’in A1 Capital’e %20 oranında ortak olmaması şartlarının her ikisinin 

birlikte gerçekleşmemesi halinde Hilmi Hakan Derinkök 6.000.000 TL nominal değerli B 

grubu hisselerini 30.09.2015 tarihine kadar geri alma hakkına sahip olacak iken, A1 

Capital’in sermaye artırımı ile birlikte geri alma hakkı hususu ortadan kalmış ve 

gerçekleşmemiştir.  

 

27.10.2014 tarihinde Ulus Menkul Değerler A.Ş.’nin (“Ulus Menkul”) ortaklarından Anıl Erk 

Yılmaz ve Özgür Devrim Yılmaz'a ait toplam 3.802.500 adet payın (%84,50) 450.000 

adedinin İhraççı tarafından, bakiye 3.352.500 adedinin ise A1 Capital tarafından olmak üzere 

toplam 6.464.250 TL bedel üzerinden satın alınması konusunda sözleşme imzalamıştır. Ulus 

Menkul’un %100’ü için alım bedeli ise 6.000.000 + 550.000 ABD Doları olarak 

belirlenmiştir. Ancak daha sonra İhraççının 11.12.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Ulus 

Menkul’ün alımına ilişkin hak ve yetkileri A1 Capital’e devredilmiştir. 08.12.2014 tarihinde 

Ulus Menkul’ün ortaklarından Fatma Karagözlü ve Zuhal Demirdöven'e ait payların da A1 

Capital tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmış ve SPK’nın 30.01.2015 tarihli 

iznini takiben 12.02.2015 tarihi itibariyle pay devirleri gerçekleşmiş ve A1 Capital, Ulus 

Menkul’un %100'üne sahip olmuştur.  

 

18.12.2014 tarihinde A1 Capital’in Ulus Menkul’ü devralma yoluyla birleşmesine karar 

verilirken, 19.12.2014 tarihinde SPK’ya onay için başvuru yapılmış, SPK’nın 28.04.2015 

tarihli onayını takiben A1 Capital’in Ulus Menkul’u devralma yoluyla birleşme işlemi 

14.05.2015 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır.  
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A1 Capital’in SPK düzenlemeleri kapsamında geniş yetkili yatırım kuruluşu olabilmek 

amacıyla sermayesinin 17.000.000 TL’den 25.000.000 TL’ye artırılmasına karar verilmiş 

olup, A1 Capital’in sermaye artırımına İhraççı 30.06.2015 tarihinde 5.501.000 TL avans ile 

katılım sağlamıştır. A1 Capital’in sermaye artırımı izni için 04.06.2015 tarihinde SPK’ya 

başvuru yapılmış olup, sermaye artırımına ilişkin izin SPK’nın 23.06.2015 tarih ve 2015/16 

sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır. Söz konusu sermaye artırımı 29.06.2015 tarihinde 

A1 Capital’in genel kurulu tarafından da onaylanmış ve sermaye artırım işlemleri 07.07.2015 

tarihi itibariyle tamamlanmıştır.  

 

A1 Capital’in geniş yetkili yatırım kuruluşu kapsamında faaliyet izni için ise SPK’ya 

10.06.2015 tarihinde başvuru yapılmış olup, SPK’nın 28.12.2015 tarih ve 2015/35 sayılı 

toplantısında A1 Capital’in faaliyet izinlerinin yenilenerek geniş yetkili aracı kurum olarak 

yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.  

 

Ulus Menkul’ün A1 Capital tarafından devralınması kapsamında Ulus Menkul’ün 

ortaklarından Fatma Karagözlü ile yapılan 08.12.2014 tarihli hisse devir sözleşmesinin 5.2 

maddesi çerçevesinde Fatma Karagözlü A1 Capital’in sermaye artırımına katılma opsiyonunu 

kullanmıştır. Fatma Karagözlü’nün Ulus Menkul’ün devrinden olan alacağı 900.000 TL 

olarak belirlenirken, Fatma Karagözlü’ye A1 Capital tarafından 03.06.2015 tarihinde 102.009 

TL ödeme yapılmıştır. Fatma Karagözlü’ye kalan 797.991 TL ödeme 29.06.2015 tarihinde 

yapılmış olup, Fatma Karagözlü tarafından 30.06.2015 tarihinde A1 Capital’in sermaye 

artırımı için 750.000 TL nominal değerli pay karşılığı 797.991 TL sermaye avansı olarak 

ödenmiştir.  

 

21.05.2015 tarihinde Ayborsa Menkul Değerler Ticareti A.Ş.’nin %45’inin İhraççı tarafından, 

%45’inin A1 Capital ve kalan %10’unun ise İhraççının hakim ortağı Murat GÜLER 

tarafından olmak üzere toplam 2.270.000 TL’ye Ayborsa Menkul’un pay sahiplerinden satın 

alınması kapsamında hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Ayborsa Menkul’ün hisse devirleri 

kapsamında izin için SPK’ya 29.05.2015 tarihinde başvuru yapılmıştır. İhraççı 10.06.2015 

tarihli yönetim kurulu kararı ile Ayborsa Menkul’ün %45’inin alımından vazgeçtiğini 

açıklamış olup, A1 Capital ve Murat GÜLER’in sırasıyla %45 ve %10’luk hisse alım 

sözleşmelerinin devam ettiği belirtilmiştir. İhraççının Ayborsa Menkul’de almayı planladığı 

%45’lik hissenin Ömer Faruk Tuna tarafından alınmasına karar verilmesi üzerine, hisse 

devrine ilişkin tüm taraflar arasında 09.06.2015 tarihinde protokol akdedilmiştir. Ayborsa 

Menkul’ün %45’lik hissesinin Ömer Faruk Tuna yerine A1 Capital tarafından satın alınarak 

pay oranının %90’a çıkarılmasına ilişkin olarak 19.11.2015 tarihinde yönetim kurulu kararı 

alınmıştır.  

 

Ayborsa Menkül’ün %90’ının A1 Capital, %10’unun ise Murat GÜLER tarafından 

devralınmasına ilişkin olarak SPK’nın 27.01.2016 tarih ve 3 sayılı toplantısında;  

a) Ayborsa Menkul ile A1 Capital’in 6 ay içerisinde birleşmek üzere başvuruda bulunacağına 

veya 
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b) Ayborsa Menkul ile A1 Capital arasında kaldıraçlı alım satım işlemleri ile diğer türev 

araçlarda emir iletimine aracılık, işlem aracılığı veya portföy aracılığı ilişkisi temin 

edilmeyeceğine 

yönelik olarak 17.02.2016 tarihine kadar beyanda bulunulması ve başvuru yapılması kaydıyla 

olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 

 

SPK’nın söz konusu kararı üzerine A1 Capital’in Ayborsa Menkul ile kolaylaştırılmış usulde 

birleşme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Murat GÜLER’in almayı planladığı 

%10 oranındaki payın da A1 Capital tarafından alınmasına ve bu şekilde A1 Capital’in 

Ayborsa Menkul’ün %100’üne sahip olmasına ilişkin olarak 03.02.2016 tarihinde A1 Capital 

tarafından karar alınmıştır. Bununla birlikte 04.02.2016 tarihinde pay devrine ilişkin izin 

tarihinden itibaren 6 ay içerisinde A1 Capital’in Ayborsa Menkul’u devralma suretiyle 

birleşmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapılacağına ilişkin 04.02.2016 tarihli beyan verilmiştir.  

 

SPK’nın 15.02.2016 tarih ve 2016/05 sayılı haftalık bülteninde Ayborsa Menkul’ün %100 

oranındaki paylarının A1 Capital’e devredilmesine ilişkin izin talebinin olumlu karşılandığı 

belirtilmiş olup, Ayborsa Menkul’ün 23.02.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 

alınan karar uyarınca payların A1 Capital’e devir işlemi tamamlanmıştır. Ayborsa Menkul’ün 

satın alınması kapsamında A1 Capital tarafından 820.000 TL ve 250.000 ABD Doları 

karşılığı 716.000 TL olmak üzere toplam 1.536.000 TL ödeme yapılırken, kalan 200.000 

ABD Dolarlık ödemenin 100.000 ABD Doları 23.03.2016 tarihinde, 100.000 ABD Doları da 

22.04.2016 tarihinde ödenecektir. Ayborsa Menkul’ün pay devir işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini takiben A1 Capital’in Ayborsa Menkul’ü kolaylaştırılmış usulde 

devralma suretiyle birleşmesine ilişkin olarak SPK’ya izin başvurusunda bulunulacaktır.  

 

Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

İhraççının bağlı ortaklığı Güler GSYO, 26.11.2012 tarihinde Dinamo Tamir’e %25 oranında 

ortak olmuştur. Dinamo Tamir’in 300.000 TL olan sermayesi 400.000 TL’ye çıkarılmış ve 

artırılan 100.000 TL sermayeyi temsilen emisyon primi dahil toplam 1.000.000 TL Dinamo 

Tamir’e nakden ödenmiştir. 07.01.2014 tarihinde İhraççının Güler GSYO’yu devralma 

suretiyle birleşmesi sonucu Dinamo Tamir’deki %25,0 oranındaki paylar da İhraççı bünyesine 

geçmiştir. 14.02.2014 tarihinde Dinamo Tamir’in ortaklarından Bülent Sevindik’in sahip 

olduğu 100.000 TL tutarındaki pay 100.000 TL karşılığında satın alınarak, İhraççının Dinamo 

Tamir sermayesindeki payı 200.000 TL karşılığı %50’ye yükselmiştir. İhraççı 21.12.2015 

tarihinde Dinamo Tamir’deki %50 payını 5.000 TL karşılığında söz konusu şirketin diğer 

hakim ortağına satmış ve söz konusu faaliyet alanından çıkmıştır. 

 

6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, 

coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: 

A1 Capital’in SPK düzenlemeleri kapsamında geniş yetkili yatırım kuruluşu olabilmek 

amacıyla sermayesinin 17.000.000 TL’den 25.000.000 TL’ye artırılmasına karar verilmiş 

olup, A1 Capital’in sermaye artırımına İhraççı 30.06.2015 tarihinde 5.501.000 TL avans ile 

katılım sağlamıştır. A1 Capital’in sermaye artırımı izni için 04.06.2015 tarihinde SPK’ya 
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başvuru yapılmış olup, sermaye artırımına ilişkin izin SPK’nın 23.06.2015 tarih ve 2015/16 

sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır. Söz konusu sermaye artırımı 29.06.2015 tarihinde 

A1 Capital’in genel kurulu tarafından da onaylanmış ve 07.07.2015 tarihi itibariyle sermaye 

artırım işlemleri tamamlanmıştır.  

 

Geniş yetkili yatırım kuruluşu kapsamında faaliyet izni için ise SPK’ya 10.06.2015 tarihinde 

başvuru yapılmış olup, SPK’nın 28.12.2015 tarih ve 2015/35 sayılı toplantısında A1 

Capital’in faaliyet izinlerinin yenilenerek geniş yetkili aracı kurum olarak yatırım hizmet ve 

faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.  

 

İhraççı, A1 Capital’in sermaye artırımına özkaynaklarının yanı sıra, İhraççının 

sermayesininartırılması kapsamında yapılacak sermaye artırımında mahsup edilmek üzere 

29.06.2015 tarihinde ortakları Murat Güler’den 917.059,49 TL, Asiye Güler’den 399.011,50 

TL nakden sermaye avansı alınmış olup, söz konusu sermaye avansları yeni pay alma 

haklarının kullanılması karşılığında sermaye artırımında mahsup edilecek iken, sermaye 

artırım işleminin tahsisli olarak yapılması kararına bağlı olarak Murat Güler tarafından 

31.12.2015 tarihinde 130.000 TL İhraççıya sermaye artırım avansında kullanılmak üzere borç 

verilerek, Asiye Güler tarafından sermaye artırım avansı olarak İhraççıya aktarılan 399.011,50 

TL 31.12.2015 tarihinde Asiye Güler’e ödenmiş ve Asiye Güler’e borç kalmamıştır.   

 

6.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında 

ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler 

hakkında bilgi: 

A1 Capital’in SPK düzenlemeleri kapsamında geniş yetkili yatırım kuruluşu olabilmek 

amacıyla sermayesinin 17.000.000 TL’den 25.000.000 TL’ye artırılmasına karar verilmiş 

olup, A1 Capital’in sermaye artırımına İhraççı 30.06.2015 tarihinde 5.501.000 TL avans ile 

katılım sağlamıştır.  

 

21.05.2015 tarihinde Ayborsa Menkul Değerler Ticareti A.Ş.’nin %45’inin İhraççı tarafından, 

%45’inin A1 Capital ve kalan %10’unun ise İhraççının hakim ortağı Murat GÜLER 

tarafından olmak üzere toplam 2.270.000 TL’ye Ayborsa Menkul’un pay sahiplerinden satın 

alınması kapsamında hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Ayborsa Menkul’ün hisse devirleri 

kapsamında izin için SPK’ya 29.05.2015 tarihinde başvuru yapılmıştır. İhraççı 10.06.2015 

tarihli yönetim kurulu kararı ile Ayborsa Menkul’ün %45’inin alımından vazgeçtiğini 

açıklamış olup, A1 Capital ve Murat GÜLER’in sırasıyla %45 ve %10’luk hisse alım 

sözleşmelerinin devam ettiği belirtilmiştir. İhraççının Ayborsa Menkul’de almayı planladığı 

%45’lik hissenin Ömer Faruk Tuna tarafından alınmasına karar verilmesi üzerine, hisse 

devrine ilişkin tüm taraflar arasında 09.06.2015 tarihinde protokol akdedilmiştir. Ayborsa 

Menkul’ün %45’lik hissesinin Ömer Faruk Tuna yerine A1 Capital tarafından satın alınarak 

pay oranının %90’a çıkarılmasına ilişkin olarak 19.11.2015 tarihinde yönetim kurulu kararı 

alınmıştır.  
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Ayborsa Menkül’ün %90’ının A1 Capital, %10’unun ise Murat GÜLER tarafından 

devralınmasına ilişkin olarak SPK’nın 27.01.2016 tarih ve 3 sayılı toplantısında;  

a) Ayborsa Menkul ile A1 Capital’in 6 ay içerisinde birleşmek üzere başvuruda bulunacağına 

veya 

b) Ayborsa Menkul ile A1 Capital arasında kaldıraçlı alım satım işlemleri ile diğer türev 

araçlarda emir iletimine aracılık, işlem aracılığı veya portföy aracılığı ilişkisi temin 

edilmeyeceğine 

yönelik olarak 17.02.2016 tarihine kadar beyanda bulunulması ve başvuru yapılması kaydıyla 

olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 

 

SPK’nın söz konusu kararı üzerine A1 Capital’in Ayborsa Menkul ile kolaylaştırılmış usulde 

birleşme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Murat GÜLER’in almayı planladığı 

%10 oranındaki payın da A1 Capital tarafından alınmasına ve bu şekilde A1 Capital’in 

Ayborsa Menkul’ün %100’üne sahip olmasına ilişkin olarak 03.02.2016 tarihinde A1 Capital 

tarafından karar alınmıştır. Bununla birlikte 04.02.2016 tarihinde pay devrine ilişkin izin 

tarihinden itibaren 6 ay içerisinde A1 Capital’in Ayborsa Menkul’u devralma suretiyle 

birleşmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapılacağına ilişkin 04.02.2016 tarihli beyan verilmiştir.  

 

SPK’nın 15.02.2016 tarih ve 2016/05 sayılı haftalık bülteninde Ayborsa Menkul’ün %100 

oranındaki paylarının A1 Capital’e devredilmesine ilişkin izin talebinin olumlu karşılandığı 

belirtilmiş olup, Ayborsa Menkul’ün 23.02.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 

alınan karar uyarınca payların A1 Capital’e devir işlemi tamamlanmıştır. Ayborsa Menkul’ün 

satın alınması kapsamında A1 Capital tarafından 820.000 TL ve 250.000 ABD Doları 

karşılığı 716.000 TL olmak üzere toplam 1.536.000 TL ödeme yapılırken, kalan 200.000 

ABD Dolarlık ödemenin 100.000 ABD Doları 23.03.2016 tarihinde, 100.000 ABD Doları da 

22.04.2016 tarihinde ödenecektir. Ayborsa Menkul’ün pay devir işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini takiben A1 Capital’in Ayborsa Menkul’ü kolaylaştırılmış usulde 

devralma suretiyle birleşmesine ilişkin olarak SPK’ya izin başvurusunda bulunulacaktır.  

 

İhraççı, A1 Capital’in pay sahiplerinden Hilmi Hakan Derinkök'e ait %45 oranındaki payın 

nominal değer üzerinden toplam 7.650.000 TL’ye satın alınmasına ilişkin olarak 10.09.2014 

tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalarken, SPK’nın 30.12.2014 tarihli onayını takiben %45 

oranındaki pay devri 31.12.2014 tarihi itibariyle gerçekleşerek İhraççının A1 Capital’deki pay 

oranı %99,7’ye yükselmiştir. Hisse devir sözleşmesi kapsamında SPK onayını takiben 

650.000 TL, 05.10.2015 tarihinde 1.000.000 TL, 13.01.2016 tarihinde de 2.000.000 TL 

ödeme yapılırken, kalan 4.000.000 TL’nin 2.000.000 TL’si 31.03.2016, 2.000.000 TL’si 

30.06.2016 tarihinde ödenecektir. Söz konusu sözleşmedeki Geri Alım Hakkı maddesine göre 

30.06.2015 tarihine kadar A1 Capital’in özsermayesinin 25.000.000 TL’ye çıkarılamaması ve 

TradeFX Limited’in A1 Capital’e %20 oranında ortak olmaması şartlarının her ikisinin 

birlikte gerçekleşmemesi halinde Hilmi Hakan Derinkök 6.000.000 TL nominal değerli B 

grubu hisselerini 30.09.2015 tarihine kadar geri alma hakkına sahip olacak iken, A1 

Capital’in sermaye artırımı ile birlikte geri alma hakkı hususu ortadan kalmış ve 

gerçekleşmemiştir.  
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7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

7.1. Ana faaliyet alanları: 

7.1.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana 

ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: 

Güler Yatırım Holding A.Ş., Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile  

20.01.2006 tarihinde 6.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ve 2.700.000 TL çıkarılmış 

sermaye ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak İstanbul’da kurulmuştur. Daha sonra 2007 

yılında %65,76 bedelli ve 2010 yıllında %34,06 bedelli sermaye artırımları ile İhraççının 

sermayesi 6.000.000 TL’ye yükselmiştir. 2010 yılının sonunda yapılan eş anlı sermaye 

azaltım ve artırımı ile birlikte İhraççının 6.000.000 TL olan sermayesi 3.000.000 TL (%50) 

azalışla 3.000.000 TL’ye indirilmiş ve eş anlı olarak yapılan 6.000.000 TL (%200) bedelli 

sermaye artırımı ile Şirket’in sermayesi 9.000.000 TL’ye yükseltilmiş ve sermaye artırımına 

ilişkin işlemler 06.01.2011 tarihinde tamamlanmış ve 02.02.2011 tarihinde ticaret siciline 

tescil edilmiştir.  

 

2011 yılında İhraççının yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda 

kullanılabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye 

piyasalarına ve ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla, “Menkul Kıymet Yatırım 

Ortaklığı” statüsünden çıkılmasına ve İhraççının tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına 

karar verilmiş, gerekli izinlerin alınmasını takiben 17.08.2011 tarihli olağanüstü genel kurul 

toplantısında esas sözleşme tadilleri onaylanarak, faaliyet konusu ve ismini değiştirilerek 

“Güler Yatırım Holding A.Ş.” unvanıyla ticaret unvanı 18.08.2011 tarihinde tescil 

ettirilmiştir.  

 

26.05.2006 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da BSKYO koduyla Kurumsal Ürünler 

Pazarı’nda işlem gören B grubu paylar, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması 

sebebiyle 19.08.2011 tarihi itibariyle Kurumsal Ürünler Pazarı’ndan çıkarılarak II. Ulusal 

Pazar’da (Ana Pazar olarak değişmiştir) işlem görmeye başlamıştır. Şirket unvanının 

değişmesine bağlı olarak da işlem kodu 02.09.2011 tarihinden itibaren GLRYH olarak 

değiştirilmiştir.  

 

Güler Yatırım Holding A.Ş., faaliyetine ilk olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı ile 

başlamış olup, unvan ve faaliyet alanı değiştikten sonra vergi dışı mali konularda, özellikle 

yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, firma değerleri gibi konularda 

danışmanlık, ticari, sınaî ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, nakit, değerli 

maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve 

yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu 

bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların 

güvenliğini artırmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara 

yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınaî ve mali finansal yatırım 

girişimlerinde bulunmak kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.  
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Bu dönüşümle, yatırım ortaklığı olmanın gerektirdiği yatırım sınırlamalarına tabi olmaksızın 

büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurulması, kurucusu olunan veya iştirak 

edilen şirketlerin yönetim ve sermaye hakimiyetine sahip olunması ve böylece yatırımlarda 

esneklik kazanılarak yatırım fırsatlarının daha verimli değerlendirebilmesi hedeflenmiştir.  

 

İhraççı finansal tablo dönemleri itibariyle Bolu Dağı A.Ş., Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. (Değişen unvanlarıyla İCG Yatırım Holding A.Ş., Gen Yatırım Holding A.Ş.), Cosmos 

Yatırım Ortaklığı A.Ş. (değişen unvanıyla Cosmos Yatırım Holding A.Ş.) şirketlerinde 

ortaklık gerçekleştirmiş ve söz konusu şirketlerdeki paylarını çıkış stratejisini uygulayarak 

satmıştır.   

 

Güler Yatırım Holding A.Ş., faaliyetine ilk olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı ile 

başlamış olup, 30.06.2015 dönemi itibariyle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren %99,70 

oranında bağlı ortaklığı A1 Capital aracılığıyla finans sektörü ağırlıklı olarak faaliyetlerine 

devam etmektedir. 07.07.2015 tarihinden itibaren A1 Capital’in sermaye artırımının 

tamamlanmasına bağlı olarak konsolidasyon oranı %89,80’e gerilemiştir.  

 

İhraççının 30.06.2015 dönemi itibariyle aynı zamanda otomotiv sektörüne yönelik oto bakım 

ve koruma ürünleri pazarlama faaliyeti gösteren Dinamo Tamir’de de %50 oranında payı 

bulunmakta iken, İhraççı 21.12.2015 tarihinde Dinamo Tamir’deki %50 payını 5.000 TL 

karşılığında söz konusu şirketin diğer hakim ortağına satmış ve söz konusu faaliyet alanından 

çıkmıştır. İhraççının finansal tablolarında söz konusu şirket yönetim gücü olmadığı için 

özkaynak metoduyla konsolide edilmekteydi.  

 

Finansal tablo dönemleri itibariyle İhraççının hasılatının tamamı bağlı ortaklığı A1 Capital’in 

faaliyetlerinden oluşmuştur.  

Hasılat (TL) 30.06.2015 % 31.12.2014 % 31.12.2013 % 31.12.2012 % 

Finans Sektörü Faaliyetleri 11.678.435 100 32.423.998 100 28.318.753 100 0 0 

Toplam 11.678.435 100 32.423.998 100 28.318.753 100 0 0 

 

İhraççının ayrıca kısa vadeli finansal yatırımları da bulunmaktadır. Borsa’da işlem gören 

şirketlere ait paylar ile Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bonoları kullanılan başlıca kısa vadeli 

finansal araçlar arasında yer almaktadır.  

 

İhraççının dönemler itibariyle bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarındaki kısa vadeli 

finansal yatırımları aşağıda yer almaktadır. 

Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

- Kamu ve Özel Sektör Tahvil Senet ve Bonoları 1.559.999 198.199 0 6.944.988 

- Borsada işlem gören hisse senetleri 0 1.934.611 2.060.493 2.733.783 

Toplam 1.559.999 2.132.810 2.060.493 9.678.771 

 

İhraççının dönemler itibariyle bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarındaki uzun 

vadeli finansal yatırımları aşağıda yer almaktadır. 
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Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

- Borsa İstanbul A.Ş. 319.422 159.711 159.711 - 

- Takasbank A.Ş. 8.500 8.500 8.500 - 

Toplam 327.922 168.211 168.211 0 

 

Sermaye piyasalarında hizmet veren A1 Capital’in mülga 2499 sayılı SPKn. uyarınca verilmiş 

olan yetki belgeleri (Alım Satım Aracılığı, Halka Arza Aracılık, Kredili Menkul Kıymet, 

Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İzin Belgesi, Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı, 

Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri Yetki Belgesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık ve 

Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi) 6362 sayılı SPKn ve III-37.1 

sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, 

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru ile yenilenmiş ve A1 Capital, Sermaye Piyasası 

Kurulunun 28.12.2015 tarih ve 36 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde “Geniş 

Yetkili” yatırım kuruluşu olarak sınıflandırılarak, aşağıda yer verilen yatırım hizmet ve 

faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. 

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri 

I.  Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında 

i.  Paylar - - 

ii.  Diğer menkul kıymetler - - 

iii.  Kaldıraçlı alım satım işlemleri - - 

iv.  Paya dayalı türev araçlar - - 

v.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar  - - 

vi.  Diğer türev araçlar  - - 

II.  İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında 

i.  Paylar İzni var. - 

ii.  Diğer menkul kıymetler İzni var. - 

iii.  Kaldıraçlı alım satım işlemleri İzni var. - 

iv.  Paya dayalı türev araçlar İzni var. - 

v.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar  İzni var. - 

vi.  Diğer türev araçlar  İzni var. - 

III.  Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde 

i.  Paylar İzni var. 

ii.  Diğer menkul kıymetler İzni var. 

iii.  Kaldıraçlı alım satım işlemleri İzni var. 

iv.  Paya dayalı türev araçlar İzni var. 

v.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar  İzni var. 

vi.  Diğer türev araçlar  İzni var. 

IV.  Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni var. 

V.  Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni var. 

VI.  Halka Arza Aracılık Faaliyeti  
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İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri 

i. Aracılık yüklenimi İzni var. 

ii. En iyi gayret aracılığı İzni var. 

VII.  Saklama Hizmeti  

i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni var. 

ii. Genel Saklama Hizmeti - 

 

Mevcut durum itibariyle faaliyet izinleri; İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, 

Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık 

Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı), Saklama Hizmetidir (Sınırlı 

Saklama).  

 

A1 Capital bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım – satım 

aracılığının yanı sıra yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman 

hizmetleri sunmaktadır. A1 Capital, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları 

Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri’nde aracılık 

hizmeti vermektedir. 

 

Alım – Satım Aracılığı; BİAŞ Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasasında alım satım 

işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

 

Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı; lisans belgeli portföy yöneticileri ve yatırım 

danışmanları tarafından yatırımcılara hizmet sunulmaktadır. 

 

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık; BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda türev 

ürünlerin alım satım işlemleri yapılmaktadır. 

 

Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri; FX olarak bilinen kaldıraçlı alım satış işlemleri ile yurtdışı 

borsalarda işlem gören şirketler ve emtialar için aracılık işlemlerinde bulunulmaktadır.  

 

Halka Arza Aracılık; BİAŞ’ta işlem görecek şirketlerin halka arzına aracılık (aracılık 

yüklenimi ve en iyi gayret aracılığı) ve tüm kurumsal finansman faaliyeti hizmetleri 

sunulmaktadır.  

 

Piyasa Danışmanlığı; Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem gören şirketlerin halka arz süreci ve 

GİP’te işlem görme sürecinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.  

 

A1 Capital mevcut durum itibariyle Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak 

İstanbul’daki Genel Müdürlüğünün yanı sıra Suadiye, Göztepe, Kapalıçarşı, Bursa, Ankara, 

Kırıkkale ve İzmir irtibat büroları aracılığıyla hizmet vermektedir.  

 

İhraççı tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve 

finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi 
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suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. İhraççının internet sitesi veya 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet 

raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel 

durum açıklamalarına www.gulerholding.com.tr adresli internet sitesinden ve KAP’tan 

(kap.gov.tr) ulaşılabilir. 

 

7.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile 

söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama 

hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:  

Yoktur. 

 

7.2. Başlıca sektörler/pazarlar: 

7.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki 

yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: 

İhraççı bağlı ortaklığı A1 Capital aracılığıyla sermaye ve para piyasalarında aracılık ve 

danışmanlık hizmeti vermektedir. İhraçının bağlı ortaklığı A1 Capital’deki %99,7 oranındaki 

payı 07.07.2015 tarihinden itibaren A1 Capital’in sermaye artırım işlemlerinin 

tamamlanmasına bağlı olarak %89,80’e gerilemiştir. 

 

Finansal tablo dönemleri itibariyle finansal piyasalarda büyümeyi destekleyici önlemler ve 

parasal genişlemeler ile kısa süreli toparlanmalar görülse de devam eden yapısal sorunlar 

küresel belirsizlikleri artırmakta, finansal piyasalar dalgalı seyrini sürdürmektedir. Kriz 

sonrası dönemde, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası uygulamaları uluslararası 

sermaye akımlarına yön vermekte, finansal piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam 

etmektedir.  

 

FED’in Mayıs 2013’teki varlık alımlarının yakın dönemde azaltılacağına ilişkin açıklamaları 

ile sert düşüş yaşayan ABD dışındaki dünya borsaları, devam eden aylarda bu beklentilerin 

ötelenmesiyle yeniden yükselişe geçmiştir. 2014 yılında gelişmiş ülkelerin para politikası 

tercihleri dünya borsalarına yön vermiştir. 2014 yılının Ocak ayından itibaren FED’in varlık 

alımlarını azaltmaya başlamasıyla gelişmekte olan ülkelerde portföy çıkışı yaşanmış, yılın ilk 

çeyreğinde finansal piyasalarda oynaklık artmıştır. Öte yandan, devam eden aylarda başta 

ABD, AB ve Japonya gibi çeşitli merkez bankalarından gelen destekleyici politikalar ile faiz 

oranları ve risk primleri düşerken, borsa endeksleri yükselmeye başlamıştır. Yılın ikinci 

yarısından itibaren başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüşler piyasaları 

desteklerken, petrol ihracatçısı ülkeler olumsuz etkilenmiştir. 

(Kaynak: TSPB, Türkiye Sermaye Piyasası 2014 Raporu, 

http://www.tspakb.org.tr/tr/Portals/0/AIM_Yillik/TSP_2014_web_opt%20R.pdf, 27.05.2015)  

 

2015 yılında ise küresel ekonomik büyümeye yönelik tedirginlikler, dolardaki güçlenme, 

düşük emtia fiyatları ve FED’in faiz artırımına ilişkin gelişmeler, yurt içinde de atlatılan 2 

seçim süreci ile jeopolitik riskler piyasalara yön vermiştir.  

 

http://www.gulerholding.com.tr/
http://www.tspakb.org.tr/tr/Portals/0/AIM_Yillik/TSP_2014_web_opt%20R.pdf
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2014 yılında BİST – 100 endeksi %26,4 artışla 85.721 seviyesine yükselmesine karşılık, ABD 

Doları bazında ise %0,5 düşüş yaşanmıştır. Başlıca dünya borsalarına bakıldığında ise DAX 

endeksi %2,7, S&P 500 endeksi %11,4, Nikkei endeksi %7,1 artış gösterirken, FTSE endeksi 

ise %2,7 düşüş göstermiştir.  

(Kaynak: WFE, Aylık Raporlar, http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports, 13.03.2015) 

 

2015 yılında BİST – 100 Endeksi 2014 yılı sonuna göre %16,3 düşüşle 71.727 seviyesine 

gerilemiştir. Dünya borsalarına bakıldığında ise DAX endeksi %9,6 ve Nikkei endeksi %9,1 

yükselirken, S&P 500 endeksi %0,7, FTSE endeksi ise %4,9 düşüş göstermiştir.  

(Kaynak: http://finance.yahoo.com, 07.01.2016) 

 

2016 yılında ise 22.02.2016 tarihi itibariyle BİST – 100 Endeksi 2015 yılı sonuna göre %4,4 

artışla 74.894 seviyesine yükselirken, dünya borsalarına bakıldığında ise aynı dönemde DAX 

endeksi %10,9, Nikkei endeksi %15,7, S&P 500 endeksi %4,8, FTSE endeksi ise %3,3 düşüş 

göstermiştir.  

(Kaynak: http://finance.yahoo.com, 23.02.2016) 

 

2014 yılında Dünya Borsalar Birliği (“WFE”) üyesi borsalarda işlem gören şirketlerin toplam 

piyasa değeri 2013 yılına göre dolar bazında %5,6 yükselişle 63,5 trilyon dolara çıkmıştır. 

Toplam işlem hacmi ise %17,0 oranında artışla 78 trilyon dolara yükselmiştir. 2015 yılında  

ise 2014 yılına göre şirketlerin piyasa değeri %1,3 düşüşle 62,8 trilyon dolara gerilerken, 

toplam işlem hacmi ise %38,8 artışla 111,0 trilyon dolara yükselmiştir. 

(Kaynak: WFE, Aylık Raporlar, http://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/monthly-reports, 

13.03.2015, 21.01.2016)  

 

2014 yılında Borsa İstanbul’da pay piyasasında işlem hacmi 2013 yılına göre TL bazında 

%6,9 artmasına karşılık, TL’nin değer kaybına bağlı olarak ABD Doları bazında ise %7,4 

düşüşle 398 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise 2014 yılına göre pay 

piyasasında işlem hacmi TL bazında %17,5 artışla 1,0 trilyon TL’ye yükselirken, ABD Doları 

bazında ise %4,4 düşüşle 381,7 milyar dolara gerilemiştir. Pay Piyasasında işlem gören 

şirketlerin piyasa değeri toplamı 2014 yılında 2013 yılına göre %24,0 artışla 627,4 milyar 

TL’ye, ABD Doları bazında ise %13,5 artışla 269,8 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 2015 

yılında ise 2014 yılına göre %11,6 azalışla 554,9 milyar TL’ye, ABD Doları bazında ise 

%29,5 azalışla 190,2 milyar ABD dolarına gerilemiştir.  

(Kaynak: Borsa İstanbul, Konsolide Veriler, http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/aylik-konsolide-

veriler, 13.03.2015, 07.01.2016, 

Borsa İstanbul 2014 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yayınlar/2014-

borsa-istanbul-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=6, 13.03.2015)  

 

A1 Capital 2013 yılında pay piyasasında 12,4 milyar TL işlem hacmi ve %0,76 pazar payıyla 

35. sırada yer alırken, 2014 yılında işlem hacmini %74,1 artışla 21,6 milyar TL’ye yükseltmiş 

olup, %1,24’lük pazar payıyla 28. sıraya yükselmiştir. 2015 yılınında ise 64,2 milyar TL 

hacim ve %3,15’lik pazar payı ile 10. sıraya yükselmiştir.  

(Kaynak: Borsa İstanbul, Pay Piyasası Verileri, http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-

piyasasi-verileri/piyasa-verileri, 13.03.2015,  

https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_Veriler_ak_karsilastirmali_201509.xls, 07.01.2016)  

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports
http://finance.yahoo.com/
http://finance.yahoo.com/
http://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/monthly-reports
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/aylik-konsolide-veriler
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/aylik-konsolide-veriler
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yayınlar/2014-borsa-istanbul-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=6
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yayınlar/2014-borsa-istanbul-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=6
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-piyasasi-verileri/piyasa-verileri
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-piyasasi-verileri/piyasa-verileri
https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_Veriler_ak_karsilastirmali_201509.xls
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2014 yılında VİOP’un toplam işlem hacmi 2013 yılına göre %5 artarak 435,7 milyar TL 

olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı sonu itibarıyla 80 adet aktif VİOP üyesi bulunmaktadır. 2015 

yılında ise VİOP işlem hacmi %32,0 artışla 575,0 milyar TL’ye yükselmiştir. A1 Capital 2013 

yılında 2,9 milyar TL işlem hacmi ve %1,01 pazar payıyla 26. sırada yer alırken, 2014 yılında 

işlem hacmini %575 artışla 19,8 milyar TL’ye yükseltmiş ve %2,28 pazar payıyla 14. sıraya 

yükselmiştir. 2015 yılınında ise 34,6 milyar TL’lik işlem hacmi ve %3,08 pazar payıyla 11. 

sıraya yükselmiştir. 

(Kaynak: Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Verileri, 

http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi-verileri, 17.02.2016)  

 

Dünya borçlanma araçları piyasalarındaki işlem hacmi 2014 yılında 2013 yılına göre %1,2 

artışla 56,8 trilyon dolara yükselmiştir. Türkiye’de ise borçlanma araçları piyasasında kamu 

menkul kıymetleri (devlet tahvilleri, kira sertifikaları) ve özel sektör menkul kıymetleri (özel 

sektör tahvilleri, banka bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul 

kıymetler, finansman bonoları, kira sertifikaları ve yapılandırılmış borçlanma araçları) işlem 

görmüş olup, toplam işlem hacmi 2014 yılında 2013 yılına göre TL bazında %10,9 artışla 

7,65 trilyon TL’ye yükselmesine karşılık, ABD Doları bazında %3,6 düşüşle 3,49 trilyon 

ABD Dolarına gerilemiştir. İşlem hacminin %95,7’si repo – ters repo piyasasında gerçekleşen 

hacimden oluşmuştur. 2015 yılında ise borçlanma araçları piyasasında işlem hacmi 2014 

yılına göre %34,3 artışla 10,3 trilyon TL’ye, ABD Doları bazında da %7,4 artışla 3,8 trilyon 

ABD dolarına yükselmiştir. 

(Kaynak: Borsa İstanbul 2014 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.borsaistanbul.com/docs/default-

source/yayınlar/2014-borsa-istanbul-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=6, 13.03.2015)  

Borsa İstanbul, Konsolide Veriler, http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/aylik-konsolide-veriler, 

07.01.2016) 

 

2013 yılında A1 Capital borçlanma aracı piyasasında 118,1 milyon TL işlem hacmi 

gerçekleştirmiş olup, pazar payı %0,00086 olmuştur. 2014 yılında A1 Capital’in işlem hacmi 

45,8 milyon TL olurken, pazar payı %0,00030 olmuştur. 2015 yılının ilk 9 ayında ise A1 

Capital’in işlem hacmi 4,5 milyon TL olurken, pazar payı %0,0003 olmuştur. 

(Kaynak: Borçlanma Aracı Piyaası Verileri, İşlem Hacmi Verileri, 

http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/borclanma-araclari-piyasasi-verileri/islem-hacmi-verileri, 

13.03.2015, TSPB, Karşılaştırmalı Aracı Kurum Verileri, https://www.tspb.org.tr/wp-

content/uploads/2015/07/AIM_Veriler_ak_karsilastirmali_201509.xls, 07.01.2016)  

 

Dünya türev piyasalarda gerçekleşen işlem hacmi 2014 yılında 2013 yılına göre %8,5 düşüşle 

1,73 katrilyon dolara gerilemiştir. Türkiye’de ise 2014 yılında 2013 yılına göre %55,2 artışla 

7,7 trilyon TL’ye yükselmiştir. 2015 yılında ise kaldıraçlı alım satım işlemleri 2014 yılına 

göre %121,0 artışla 17,0 trilyon TL’ye yükselmiştir.  

(Kaynak: TSPB, Sermaye Piyasası Özet Verileri, 

http://www.tspb.org.tr/tr/LinkClick.aspx?fileticket=1YHRyFeynZA%3d&tabid=133&mid=671, 30.06.2015,  

https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_veri_spozet_2015_Yeni.xls, 18.02.2016)  

 

2013 yılında A1 Capital’in kaldıraçlı alım satım işlemleri 72,9 milyar TL olurken, %1,5 pazar 

payına ulaşmıştır. 2014 yılında ise A1 Capital’in işlem hacmi %136,5 artışla 172,3 milyar 

http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi-verileri
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yayınlar/2014-borsa-istanbul-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=6
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yayınlar/2014-borsa-istanbul-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=6
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/aylik-konsolide-veriler
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/borclanma-araclari-piyasasi-verileri/islem-hacmi-verileri
https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_Veriler_ak_karsilastirmali_201509.xls
https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_Veriler_ak_karsilastirmali_201509.xls
http://www.tspb.org.tr/tr/LinkClick.aspx?fileticket=1YHRyFeynZA%3d&tabid=133&mid=671
https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_veri_spozet_2015_Yeni.xls
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TL’ye yükselirken, pazar payı %2,1 olmuştur. 2015 yılında ise A1 Capital’in işlem hacmi 

296,7 milyar TL olurken, pazar payı %1,74 olmuştur. 

(Kaynak: TSPB, Karşılaştırmalı Aracı Kurum Verileri, https://www.tspb.org.tr/wp-

content/uploads/2015/07/AIM_Veriler_ak_karsilastirmali_201509.xls, 07.01.2016 

TSPB, Sermaye Piyasası Özet Verileri,  

https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_veri_spozet_2015_Yeni.xls, 18.02.2016)   

 

2013 yılında pay piyasasında 9 şirketin halka arzı gerçekleştirilirken, toplam halka arz 

büyüklüğü 1,3 milyar TL olmuştur. A1 Capital’in 2013 yılında pay piyasasında halka arz 

aracılığı bulunmamaktadır. 2014 yılında ise pay piyasasında 9 şirketin halka arzı 

gerçekleştirilirken, toplam halka arz büyüklüğü 690,4 milyon TL olmuştur. A1 Capital ise 9 

şirketten 4’ünün halka arzını gerçekleştirirken, toplam halka arz büyüklüğü ise 85,1 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında pay piyasasında toplam büyüklüğü 109,6 milyon TL 

olan 4 halka arz yapılırken, 4 halka arzın 2’si A1 Capital aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  

(Kaynak: Halka Arz Verileri, Birincil Halka Arzlar, Pay Piyasası, 2013 - 2015 

http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri, 13.03.2015, 27.05.2015)  

 

GİP’te 2013 yılında 9 şirketin halka arzı gerçekleştirilirken, toplam halka arz büyüklüğü 65,1 

milyon TL olmuştur. A1 Capital 2013 yılında 8,2 milyon TL tutarında 1 adet şirketin GİP’te 

halka arzına aracılık etmiştir. 2014 yılında ise 4 şirketin sermaye artırımı yoluyla halka arzı 

gerçekleştirilmiş olup, toplam halka arz büyüklüğü 23,8 milyon TL olmuştur. A1 Capital ise 4 

şirketten 1’inin halka arzını gerçekleştirirken, toplam halka arz büyüklüğü ise 5,9 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise 9,8 milyon TL büyüklüğünde 2 şirketin halka arzı 

gerçekleştirilmiştir.  

(Kaynak: Halka Arz Verileri, Birincil Halka Arzlar, GİP, 2013 - 2015 

http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri, 13.03.2015, 30.10.2015)  

 

Son dönemde özel sektör borçlanma araçları ihraç tutarında önemli bir büyüme yaşanmıştır. 

2010 yılına kadar çok düşük seyretmesine karşılık, 2013 yılında 330 adet ihraç ile 55,6 milyar 

TL’lik borçlanma aracı ihracı yapılırken, 2014 yılında 517 ihraç karşılığı 66,4 milyar TL 

tutarında ihraç gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının Ekim ayı itibariyle ise 500 ihraç karşılığı 62,5 

milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. A1 Capital ise 2014 yılında 1 

şirketin toplam 50 milyon TL tutarındaki 2 borçlanma aracı ihracına aracılık etmiştir. 2015 

yılında ise A1 Capital 2 şirketin 68,2 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihraçlarına 

aracılık etmiştir. 

(Kaynak: Borsa İstanbul 2014 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.borsaistanbul.com/docs/default-

source/yayınlar/2014-borsa-istanbul-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=6, 13.03.2015, 

TSPB, Sermaye Piyasası Özet Verileri, https://www.tspb.org.tr/wp-

content/uploads/2015/07/AIM_veri_spozet_20152.xls, 07.01.2016) 

 

İhraççının faaliyetleri bağlı ortaklığı A1 Capital aracılığıyla gerçekleştirilen finans sektörü 

faaliyetlerinden oluştuğundan, A1 Capital’in faaliyet gösterdiği sektördeki avantaj ve 

dezavantajları başlıca şu şekildedir:  

 

 

 

https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_Veriler_ak_karsilastirmali_201509.xls
https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_Veriler_ak_karsilastirmali_201509.xls
https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_veri_spozet_2015_Yeni.xls
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yayınlar/2014-borsa-istanbul-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=6
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yayınlar/2014-borsa-istanbul-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=6
https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_veri_spozet_20152.xls
https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/AIM_veri_spozet_20152.xls


 46 

 

Avantajlar 

- Sermaye piyasalarının gelişmesine bağlı olarak artan ürün ve hizmetler çerçevesinde 

gelirlerini artırma potansiyeli, 

- Sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, faaliyet izinlerine bağlı olarak asgari 

sermaye yeterliliklerinin ve faaliyet alanlarının yapılandırılması, sermaye piyasalarında 

aracılık faaliyeti gösteren aracı kurumların konsolide olması ve sektöre yeni girişlerin söz 

konusu düzenlemeler çerçevesinde sınırlanması doğrultusunda, sektörde faaliyet gösteren 

kurumlar açısından rekabet avantajı yaratılması,  

- Şubeleşme faaliyetlerinin 2014 yılı ile birlikte artarak devam etmesine bağlı olarak 

hizmet verilen alanların yaygınlaştırılması ve dolayısıyla aracılık ve danışmanlık 

gelirlerinin artma potansiyeli 

- Piyasa bilinirliliğinin artmasına bağlı olarak gelirlerini artırma potansiyeli, 

- Mevcut yetki belgelerinin aktif olarak kullanılması çerçevesinde gelirlerini artırması.  

 

Dezavantajlar 

- Aracı kurum sektöründe yaşanan yoğun rekabet sebebiyle özellikle pay ve VİOP 

piyasasında komisyon oranlarının düşüklüğü sebebiyle komisyon gelirlerinin baskı 

altında kalması,  

- Piyasalardaki risk iştahı ve işlem hacimlerinin düşmesi halinde komisyon gelirlerinin 

düşme ihtimali, 

- Faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan faaliyet yetki belgelerinin ilgili otoritelerce 

iptal edilmesi halinde faaliyet gelirlerinin olumsuz etkilenebilecek olması.  

 

7.2.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının net 

satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: 

Finansal tablo dönemleri itibariyle İhraççının hasılatının tamamı bağlı ortaklığı A1 Capital’in 

finans sektöründeki faaliyetlerinden oluşmuştur.  

Hasılat (TL) 30.06.2015 % 31.12.2014 % 31.12.2013 % 31.12.2012 % 

Finans Sektörü Faaliyetleri 11.678.435 100 32.423.998 100 28.318.753 100 0 0 

Toplam 11.678.435 100 32.423.998 100 28.318.753 100 0 0 

 

İhraççının bağlı ortaklığı olan A1 Capital, şube yapılanmasına 2014 yılında gitmiş olup, satış 

gelirlerinin coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.  

Hasılat (TL) 30.06.2015 % 31.12.2014 % 31.12.2013 % 31.12.2012 % 

Marmara Bölgesi 11.314.379 96,88 32.245.387 99,45 28.318.753 100 0 0 

Ege Bölgesi 144.625 1,24 175.369 0,54 0 0 0 0 

İç Anadolu Bölgesi 219.431 1,88 3.242 0,01 0 0 0 0 

Toplam 11.678.435 100,00 32.423.998 100 28.318.753 100 0 0 

 

7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu 

hakkında bilgi:  

Yoktur.  
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7.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-

ticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne 

ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi: 

İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai, ticari, 

finansal anlaşmalar bulunmamakta olup, ihraççının faaliyetlerinin ve finansman durumunun 

patent ve lisanslara, sınai, ticari ve finansman sözleşmelerine bağımlılığı bulunmamaktadır. 

Ayrıca yeni üretim süreci de yoktur.  

 

İhraççının bağlı ortaklığı A1 Capital tarafından aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesine 

ilişkin olarak önem arz eden BİST ve Takasbank’a faaliyetleri gereği verilen teminat 

mektuplarının detayı aşağıda gösterilmiştir.  

Verildiği yer 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Takasbank (Sermaye Blokajı) 132.000 120.000 120.000 126.000 

Takasbank (VİOP İşlem Teminatı)  0 80.000 90.000 170.000 

BİST 11.287.000 3.633.000 1.700.000 108.500 

Takasbank 2.500.000 1.250.000 1.250.000 0 

BİST Tahvil ve Bono 340.000 340.000 340.000 0 

Türk Telekom 0 0 0 15.400 

SPK Tanzim Tutarı 0 0 0 880 

Toplam 14.259.000 5.423.000 3.500.000 420.780 

 

30.06.2015 dönemi itibariyle, Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde yer alan herhangi bir 

kısıtlama, ayni hak ve ipotek bulunmamaktadır.  

 

Bununla birlikte A1 Capital’in Ulus Menkul’ü satın alması kapsamında Anıl Erk Yılmaz’a 

kalan ödeme tutarına ilişkin olarak A1 Capital tarafından 10.02.2016 vadeli 2.263.500 TL 

tutarında senet verilmiş olup, söz konusu senede aynı zamanda Murat Güler ve Güler Yatırım 

Holding kefil olmuşlardır. A1 Capital’in Anıl Erk Yılmaz’a olan 2.263.500 TL’lik borcuna 

ödeme tarihine kadar işlenen 144.092 TL faiz ile birlikte 2.407.592 TL, 10.02.2016 tarihinde 

ödenmiştir. 30.06.2015 dönemi itibariyle İhraççının vermiş olduğunu başka teminat, rehin ve 

ipotek bulunmamaktadır. Bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2015 dönemi itibariyle 

BİST’e 12.983.000 TL ve Takasbank’a 3.500.000 TL olmak üzere verilen teminat 

mektuplarının toplam tutarı 16.483.000 TL’dir.  

 

7.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: 

Piyasa bilgilerine ilişkin veriler resmi kurum ve kuruluşlar (Borsa İstanbul) ile meslek 

örgütlerinin (TSPB) yayınlamış oldukları kamuya açık bilgilerden oluşmaktadır. 

 

Borsa İstanbul Verileri 

TSPB Sektörel İstatistik Verileri 

TSPB Aracı Kuruluşlar Karşılaştırmalı Mali Verileri 

 

Borsa İstanbul A.Ş., Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sarıyer 

34467 İstanbul, Telefon: +90 212 298 21 00 
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TSPB, Adres: Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4 34394 

Levent/İstanbul, Telefon: +90 212 280 85 67 

 

7.6. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara 

verme haline ilişkin bilgiler: 

Yoktur. 

 

8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 

8.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet 

konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: 

İhraççı herhangi bir gruba dahil değildir. İhraççının hakim ortağı Güler ailesi olup, 

30.06.2015 tarihi itibariyle İhraççı’nın %99,70 oranında A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. unvanlı bağlı ortaklığı bulunmakta iken, 07.07.2015 tarihi itibariyle A1 Capital’in 

sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak ortaklık payı %89,80’e 

gerilemiştir. A1 Capital’in 31.12.2015 dönemi itibariyle verileri aşağıda yer almaktadır.  

Ticaret 

Unvanı 

Faaliyet 

Alanı 
Sermayesi 

İhraççı Payı 

Yedekler 

Olağan 

Faaliyetlerden 

Kar / Zarar 

Kurulduğu 

Ülke 

Sermaye 

Taahhüdü 
Tutar 

(TL) 

Oran 

(%) 

A1 

Capital 

Menkul 

Değerler 

A.Ş. 

Para ve 

Sermaye 

Piyasaları 

25.000.000 22.450.000 89,80 431.380 2.801.762 Türkiye Yoktur 

 

A1 Capital’in son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıda gösterilmiştir: 

Adı - Soyadı 
Sermaye Tutarı 

(TL) 

Sermaye Payı 

(%) 

Güler Yatırım Holding A.Ş. 22.450.000 89,80 

Murat Güler 1.800.000 7,20 

Fatma Karagözlü 750.000 3,00 

TOPLAM 25.000.000 100,00 

 

A1 Capital’in geniş yetkili yatırım kuruluşu olabilmek amacı ile sermayesinin 17.000.000 

TL’den 25.000.000 TL’ye artırılması kapsamında 04.06.2015 tarihinde SPK’ya izin için 

başvuru yapılmış olup, sermaye artırımına ilişkin izin SPK’nın 23.06.2015 tarih ve 2015/16 

sayılı haftalık bülteninde yayınlanmıştır. Söz konusu sermaye artırımı 29.06.2015 tarihinde 

A1 Capital’in genel kurulu tarafından da onaylanmış ve sermaye artırım işlemleri 07.07.2015 

tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

 

Bağlı ortaklıklar hakkında detaylı bilgi İhraççının 30.06.2015 dönemine ilişkin finansal 

tablolarına dair dipnotların “Diğer İşletmelerdeki Paylar” başlığını taşıyan 4. dipnotunda yer 

almaktadır.  

 

Diğer İşletmelerdeki Paylar başlığı adı altında %50 oranında iştirak edilen Dinamo Tamir de 

yer almaktadır. Söz konusu şirketin esas sözleşmesinde faaliyet alanı otomotiv ve otomotiv 

dışı her çeşit araç, makine, teçhizat döşeme ve demirbaşın tamir, bakım, servis onarım ve 

yenilenmesinde kullanılan yedek parça, aksesuar, ara mamul, makine ve ekipman, sarf 
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malzemesi ve bilumum ürünlerin imalatı, dahili ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak olarak 

ifade edilmiştir.  

 

Dinamo Tamir’in 30.09.2015 dönemi itibariyle verileri aşağıda yer almaktadır. 

Ticaret 

Unvanı 

Faaliyet 

Alanı 
Sermayesi 

İhraççı Payı 

Yedekler 

Olağan 

Faaliyetlerden 

Kar / Zarar 

Kurulduğu 

Ülke 

Sermaye 

Taahhüdü 
Tutar 

(TL) 

Oran 

(%) 

Dinamo 

Tamir ve 

Bakım 

Ürünleri 

Sanayi ve 

Ticaret 

A.Ş.  

Pazarlama 400.000 200.000 50,00 900.000 -219.375,48 Türkiye Yoktur 

 

Dinamo Tamir otomotiv sektörüne yönelik oto bakım ve koruma ürünleri pazarlama faaliyeti 

göstermektedir. Dinamo Tamir’in %50’sine ortak olunmasına karşılık, Dinamo Tamir’de 

yönetim gücü olmadığı için söz konusu şirket İhraççının finansal tablolarında özkaynak 

yöntemiyle takip edilmekteydi. Dinamo Tamir’in %50 payı için 1.100.000 TL yatırım 

yapılmıştır. Son 2 yıldır döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak şirketin satışını 

gerçekleştirdiği ürünlerin iç piyasadaki rakip ürünlere kıyasla fiyatlamasının yüksek kalması 

sebebiyle, rekabet şartları Dinamo Tamir’in faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. 1,1 milyon TL 

yatırım yapılmasına karşılık, 30.06.2015 dönemi itibariyle 1.050.316 TL iştirak değer 

düşüklüğü karşılığı ayrılmış ve Dinamo Tamir’in İhraççının finansal tablolardaki değeri 

49.684 TL olarak takip edilmekteydi. 30.09.2015 dönemine ait bağımsız denetimden 

geçmemiş finansal tablolarda Dinamo Tamir için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı 1.058.273 

TL’ye yükselirken, Dinamo Tamir’in değeri 41.727 TL’ye gerilemiştir. Dinamo Tamir’deki 

%50 oranındaki payın İhraççı tarafından 21.12.2015 tarihinde Vona Uluslararası Ticaret 

A.Ş.’ye 5.000 TL karşılığında satılması sebebiyle 31.12.2015 dönemi finansal tablolarına 

36.727 TL daha zarar yansıyacaktır.   

 

Dinamo Tamir’in son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıda gösterilmiştir.  

Ortağın Adı - Soyadı, Unvanı Pay Grubu 
Pay Tutarı 

(Nominal TL) 

Pay Oranı 

(%) 

Vona Uluslararası Ticaret A.Ş. 
A 100.000 

99,925 
B 299.700 

Göker Sönmez B 100 0,025 

Ayşe Candan Sönmez B 100 0,025 

Sedef Sönmez B 100 0,025 

Toplam A+B 400.000 100 

 

9. MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER 

9.1. İzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle ihraççının 

finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve 

yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli maddi 

duran varlıklara ilişkin bilgi: 

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle maddi duran varlıkları aşağıda gösterilmiştir.  
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Maliyet 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Tesis, Makine ve Cihazlar 64.864 64.864 56.364 190.570 

Taşıtlar 79.741 79.741 172.582 53.770 

Demirbaşlar 2.756.394 2.005.093 1.662.640 1.176.437 

Toplam 2.900.999 2.149.698 1.891.586 1.420.777 

 Birikmiş Amortismanlar 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Tesis, Makine ve Cihazlar 39.407 33.501 22.397 17.060 

Taşıtlar 25.121 17.147 39.779 17.144 

Demirbaşlar 2.057.207 1.407.268 1.197.381 1.092.078 

Toplam 2.121.735 1.457.916 1.259.557 1.126.282 

 Net Defter Değeri 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Tesis, Makine ve Cihazlar 25.457 31.363 33.967 173.510 

Taşıtlar 54.620 62.594 132.803 36.626 

Demirbaşlar 699.187 597.825 465.259 84.359 

Toplam 779.264 691.782 632.029 294.495 

 

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle yapmış olduğu maddi duran varlık yatırımları 

temel olarak ofis içerisinde kullanım ve hizmet üretim amaçlı olarak demirbaş yatırımlarından 

oluşmaktadır.  

Sahip Olunan Önemli Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler 

Cinsi 
Edinildiği 

Yıl 
m

2
 Mevkii 

Net 

Defter 

Değeri 

(TL) 

Kullanım 

Amacı 

Kiraya 

Verildi ise 

Kiralayan 

Kişi / Kurum 

Kira 

Dönemi 

Yıllık 

Kira 

Tutarı 

(TL) 

Demirbaşlar 
2012 - 

2015 
- İstanbul 699.187 

Ofis 

içerisinde ve 

hizmet üretim 

amaçlı 

- - - 

 

Edinilmesi Planlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler:  

Yoktur. 

 

Finansal ya da Faaliyet Kiralaması Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklara İlişkin 

Bilgiler:  

Yoktur. 

 

9.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm 

hususlar hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 

9.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek 

tutarları hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

9.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç 

değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: 

Yoktur.  
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10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

10.1. Finansal durum: 

10.1.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 

finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler ve bu 

değişikliklerin nedenleri: 

  Bağımsız Denetimden Geçmiş 

Finansal Tablo Türü Konsolide 

Dönem 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

V A R L I K L A R         

DÖNEN VARLIKLAR 33.085.493 24.386.937 13.647.791 12.448.825 

Nakit ve Nakit Benzerleri 3.499.329 5.475.725 5.645.286 2.230.153 

Finansal Yatırımlar 1.559.999 2.132.810 2.060.493 9.678.771 

Ticari Alacaklar 0 0 0 249.710 

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0 0 249.710 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 26.426.513 15.494.340 5.031.390 0 

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan 

Taraflardan Alacaklar 
26.426.513 15.494.340 5.031.390 0 

Diğer Alacaklar 663.943 658.282 59.256 72.703 

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 47.523 0 0 

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 663.943 610.759 59.256 72.703 

Peşin Ödenmiş Giderler 510.007 275.808 263.545 0 

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 176.650 144.619 448.034 0 

Diğer Dönen Varlıklar 249.052 205.353 139.787 217.488 

DURAN VARLIKLAR 3.820.465 1.540.106 5.501.618 3.140.064 

Finansal Yatırımlar 327.922 168.211 168.211 -99.947 

Diğer Alacaklar 0 0 0 440.353 

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 0 440.353 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 49.684 152.655 3.593.561 0 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.151.101 0 0 0 

Maddi Duran Varlıklar 779.264 691.782 632.029 294.495 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 448.738 433.472 111.913 2.500.523 

- Şerefiye 0 0 0 2.400.498 

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 448.738 433.472 111.913 100.025 

Peşin Ödenmiş Giderler 1.862 51.168 968.693 260 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 61.894 42.818 27.211 4.380 

TOPLAM VARLIKLAR 36.905.958 25.927.043 19.149.409 15.588.889 

K A Y N A K L A R         

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.076.336 7.351.221 1.458.295 319.740 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.559.944 154 36.434 3.421 

Ticari Borçlar 729.497 8.973 8.327 49.152 

- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 729.497 8.973 8.327 49.152 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Ticari Borçlar 434.469 1.260.978 712.760 0 

-  İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 434.469 1.260.978 712.760 0 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Borçlar 792.564 961.614 0 0 

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 792.564 961.614 0 0 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 357.555 149.539 8.880 0 

Diğer Borçlar 10.960.208 3.871.837 269.094 46.535 

- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.329.310 841 436 0 

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.630.898 3.870.996 268.658 46.535 

Ertelenmiş Gelirler 999.945 999.945 0 0 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 16.987 337.032 0 
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Kısa Vadeli Karşılıklar 242.154 81.194 85.768 0 

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 

Karşılıklar 
37.022 36.817 0 0 

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 205.132 44.377 85.768   

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 220.632 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.126.602 4.193.751 85.284 21.901 

Ticari Borçlar 926.238 0 0 0 

-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 926.238 0 0 0 

Diğer Borçlar 0 4.000.000 0 0 

-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 4.000.000 0 0 

Uzun Vadeli Karşılıklar 145.372 142.862 53.342 21.901 

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 

Karşılıklar 
145.372 142.862 53.342 21.901 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 54.992 50.889 31.942 0 

ÖZKAYNAKLAR 18.703.020 14.382.071 17.605.830 15.247.248 

ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.484.459 14.331.418 10.991.985 11.056.955 

Ödenmiş Sermaye 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 0 -1.194.936 

Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.000.063 3.000.063 3.000.063 3.000.073 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş 

Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 
43.409 46.154 502.601 0 

-Emeklilik Fayda Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıp 43.409 46.154 0 0 

- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0 502.601 0 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 131.901 131.901 384.280 440.733 

Sermaye Artırım Avansı 1.316.071 0 0 0 

Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.364.970 -2.213.681 -3.420.374 1.019.163 

Net Dönem Karı/Zararı 2.628.045 4.366.981 1.525.415 -1.208.078 

KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.218.561 50.653 6.613.845 4.190.293 

TOPLAM KAYNAKLAR 36.905.958 25.927.043 19.149.409 15.588.889 

 

İhraççının aktif büyüklüğü yıllar itibariyle yükselmekte olup, 2012 yılındaki 15,6 milyon 

TL’den 2013 yılında 2012 yılına göre %22,8 artışla 19,1 milyon TL’ye, 2014 yılında 2013 

yılına göre %35,4 artışla 25,9 milyon TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılı sonuna 

göre %42,3 artışla 36,9 milyon TL’ye yükselmiştir. İhraççının aktiflerindeki artış finans 

sektöründeki faaliyetlerindeki artışa bağlı olarak artan hazır değerler ve finans sektöründeki 

faaliyetlerinden alacaklardaki artışlardan kaynaklanmaktadır.  

 

İhraççının dönen varlıkları 2012 yılındaki 12,5 milyon TL’den, 2013 yılında 2012 yılına göre 

%9,6 artışla 13,6 milyon TL’ye, 2014 yılında 2013 yılına göre %78,7 artışla 24,4 milyon 

TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılı sonuna göre %35,7 artışla 33,1 milyon TL’ye 

yükselmiştir. 30.06.2015dönemi itibariyle İhraççının dönen varlıkları toplam aktiflerinin 

%89,6’sını oluşturmaktadır.  
 

A1 Capital’in konsolidasyonuna bağlı olarak finans sektörü faaliyetleri İhraçının bilançosunda 

önemli bir yer etmektedir. Dönen varlıklar içerisindeki finans sektörü faaliyetlerinden 

alacaklar 2013 yılında 5,0 milyon TL iken, 2014 yılında %208 artışla 15,5 milyon TL’ye, 

2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılı sonuna göre %70,6 artışla 26,4 milyon TL’ye 

yükselmiştir. Söz konusu kalem aynı zamanda 30.06.2015 dönemi itibariyle İhraççının 

aktiflerinin %71,6’sını oluşturmaktadır.  
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İhraççının duran varlıkları 2012 yılındaki 3,1 milyon TL’den, 2013 yılında 2012 yılına göre 

%75,2 artışla 5,5 milyon TL’ye yükselirken, 2014 yılında ise 2013 yılına göre %72,0 azalışla 

1,5 milyon TL’ye gerilemiştir. 2015 yılının ilk yarısında ise yatırım amaçlı 

gayrimenkullerdeki artışın etkisiyle 2014 yılı sonuna göre %10,4 artışla 3,8 milyon TL’ye 

yükselmiştir. Duran varlıklardaki 2013 yılındaki artış COSMO ve Bolu Dağı’na ortak 

olunmasından kaynaklanırken, azalış ise söz konusu şirketlerdeki payların satılması ve 

Dinamo Tamir’deki değer düşüklüğü sebebiyledir. Dinamo Tamir için 30.06.2015 dönemi 

itibariyle 1.050.316 TL (30.09.2015 dönemi için 1.058.273 TL) iştirak değer düşüklüğü 

karşılığı ayrılmıştır. Dinamo Tamir’deki %50 oranındaki payın 21.12.2015 tarihinde 5.000 TL 

karşılığında satılması sebebiyle 31.12.2015 dönemi finansal tablolarına 36.727 TL daha zarar 

yansıyacaktır.   

 

İhraççının kısa vadeli yükümlülükleri 2012 yılındaki 0,3 milyon TL’den, 2013 yılında 2012 

yılına göre %356,1 artışla 1,5 milyon TL’ye, 2014 yılında 2013 yılına göre %404,1 artışla 7,4 

milyon TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılı sonuna göre %132,3 artışla 17,1 milyon 

TL’ye yükselmiştir. Söz konusu artışta, finans sektörü faaliyetlerinden ticari borçlardaki artış 

ile birlikte A1 Capital’in %45 payının Hilmi Hakan Derinkök’ten alınması kapsamında oluşan 

borç kaynaklıdır. Uzun vadeli yükümlülükler altında yer alan 4.000.000 TL’lik Hilmi Hakan 

Derinkök’e olan borç, vadedeki azalmaya bağlı olarak kısa vadeli yükümlülükler altında 

sınıflandırılmaya başlanmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklar içindeki payı 

30.06.2015 dönemi itibariyle %46,3 olarak gerçekleşmiştir. 

 

A1 Capital’in %45 oranındaki payının Hilmi Hakan Derinkök’ten 7.650.000 TL’ye satın 

alınması kapsamında oluşan borcun 7.000.000 TL’lik kısmı, kısa vadeli diğer borçlar altında 

takip edilmekte iken, 05.10.2015 tarihinde Hilmi Hakan Derinkök’e 1.000.000 TL, 

13.01.2016 tarihinde ise 2.000.000 TL ödeme yapılmıştır.  

 

A1 Capital’in aracı kurum olduğu için mevzuat gereği müşteri alacak bakiyeleri pasif 

kaleminde yer almaktadır. 30.06.2015 döneminde müşteri alacak bakiyesi 434.469 TL olup, 

finans sektörü faaliyetlerinden kısa vadeli ticari borçlar kalemi altında sınıflandırılmaktadır.  

 

Finans sektörü faaliyetlerinden kısa vadeli diğer borçlar ise Kaldıraçlı Alım Satım 

İşlemlerinden müşteri adına Takasbank’ta saklanan bakiyelerden oluşmakta olup, 30.06.2015 

dönemi itibariyle 792.564 TL’dir.  
 

Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan ertelenmiş gelirler ise 02.04.2014 tarihinde A1 

Capital ile TradeFX Limited şirketi arasında hisse opsiyon ve ortaklık görüşmeleri 

kapsamında Ortak Girişim Anlaşması imzalanması çerçevesinde 10.04.2014 tarihinde 

TradeFX Limiten’den opsiyon primi olarak A1 Capital tarafından alınan 999.945 TL’lik 

avans sebebiyle oluşmuştur. Söz konusu avans ortaklığın gerçekleştirilmemesine bağlı olarak 

30.09.2015 tarihinde gelir olarak kaydedilmiştir.  

 

İhraççının uzun vadeli yükümlülükleri 2012 yılındaki 21.901 TL’den, 2013 yılında 2012 

yılına göre %289,4 artışla 85.284 TL’ye, 2014 yılında A1 Capital’in %45 payının alınması 
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sebebiyle 2013 yılına göre %4.817,4 artışla 4,2 milyon TL’ye yükselmiş olup, 2015 yılının ilk 

yarısında ise vade azalması ile birlikte kısa vadeli yükümlülüklere geçiş sebebiyle 2014 yılı 

sonuna göre %73,1 azalışla 1,1 milyon TL’ye gerilemiştir. Uzun vadeli yükümlülüklerin 

toplam kaynaklar içindeki payı 30.06.2015 dönemi itibariyle %3,1 olarak gerçekleşmiştir. 

 

İhraççının ana ortaklığa ait özkaynakları 2012 yılındaki 11,1 milyon TL’den, 2013 yılında 

2012 yılına göre %0,6 azalışla 11,0 milyon TL’ye gerilemiştir. 2014 yılında 2013 yılına göre 

%30,4 artışla 14,3 milyon TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılı sonuna göre %22,0 

artışla 17,5 milyon TL’ye yükselmiştir. İhraççının artan karlılığına bağlı olarak 

özkaynaklarında artış yaşanmıştır. Özkaynakların toplam kaynaklar içerisindeki payı 

30.06.2015 dönemi itibariyle %47,4 olarak gerçekleşmiştir. 

 

İhraççının özkaynakları arasında yer alan paylara ilişkin primler / iskontolar kalemi; 

İhraççının çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL'den 3.000.000 TL'ye azaltılması ve eşanlı 

olarak 6.000.000 TL (%200,00) bedelli artırılarak 9.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında 

sermaye azaltım ve eşanlı artırım işleminde özkaynak kaleminde değişiklik olmaması adına, -

3.000.000 TL geçmiş yıl zararlarında (hisse senedi iptal fonu) olarak takip edilmiş, 

+3.000.000 TL ise paylara ilişkin primler iskontolar kaleminde takip edilmektedir. 

 

Bununla birlikte Şirketin yapılacak sermaye artırımında kullanılmak üzere 29.06.2015 

tarihinde İhraççının hakim ortağı Murat Güler’den 917.059,49 TL, Asiye Güler’den 

399.011,50 TL nakden sermaye avansı alınmış olup, bu kapsamda 1.316.070,99 TL İhraççının 

30.06.2015 dönemi özkaynakları altında sermaye artırım avansı olarak takip edilmektedir.  

 

Ancak sermaye artırım işleminin Murat Güler’e tahsisli olarak gerçekleştirilmesine bağlı 

olarak, Murat Güler tarafından 31.12.2015 tarihinde 130.000 TL İhraççıya sermaye artırım 

avansında kullanılmak üzere borç verilerek, Asiye Güler’in sermaye artırım avansı olarak 

İhraççıya aktardığı 399.011,50 TL 31.12.2015 tarihinde Asiye Güler’e ödenmiş ve Asiye 

Güler’e olan borç kapatılmıştır.  

 

Murat GÜLER tarafından ayrıca 13.01.2016 tarihinde 2.000.000 TL daha İhraççıya sermaye 

artırımında kullanılmak üzere avans aktarılmış olup, tahsisli sermaye artırımında kullanılacak 

toplam avans tutarı 3.047.059,49 TL olmuştur. 

 

RASYOLAR 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Cari Oran  

(Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 
1,94 3,32 9,36 38,93 

Likitide Oran (Dönen Varlıklar – Stoklar – Diğer 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 
1,84 3,14 8,73 38,03 

Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,96 1,24 7,12 32,36 

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam 

Kaynaklar 
0,49 0,45 0,08 0,02 

Özsermaye Karlılığı 15,03% 30,47% 13,88% -10,93% 

 

İhraççının dönen varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerine olan oranını gösteren cari oran 

2012 yılındaki 38,93 seviyesinden 2013 yılında 9,36’ya, 2014 yılında 3,32’ye, 30.06.2015 
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dönemi itibariyle de 1,94 seviyesine gerilemiştir. Öte yandan stokların ve diğer dönen 

varlıkların çıkarılmasıyla hesap edilen likidite oranı cari orandaki yüksek seyre paralel olarak 

2012 yılındaki 38,03 seviyesinden 2013 yılında 7,12’ye, 2014 yılında 3,14’e, 30.06.2015 

dönemi itibariyle de 1,84 seviyesine gerilemiştir. Bu bilgiler ışığında İhraççının kısa vadeli 

borçlarını ödemesinde herhangi bir sıkıntı olmadığı düşünülmektedir. 

 

Mali yapı oranları, işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini ve borçla finansmanının 

işletme için ne kadar yararlı olduğunu ölçmeye yarar. Mali yapı oranlarıyla, işletmenin 

finansmanında kullanılan yabancı fonların oranı ölçülmeye ve işletmenin gelirleriyle sabit 

ödemelerini kaç defa karşıladığı belirlenmeye çalışılır. 

 

İhraççının artan karlılığına bağlı olarak özkaynaklarındaki artış sonucunda, toplam borçların 

karşılanabildiği bir yapı oluşmuştur. İhraççının özkaynakları 2014 yılı itibariyle toplam 

borçların üzerine çıkarak 1,24 seviyesinde iken 30.06.2015 dönemi itibariyle 0,96 seviyesine 

gerilemiştir. 

 

10.2. Faaliyet sonuçları: 

10.2.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 

faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi: 

GELİR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş 

Finansal Tablo Türü Konsolide 

Dönem 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER           

Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 11.678.435 13.831.823 32.423.998 28.318.753 0 

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -2.359.692 -8.733.466 -21.324.263 -23.990.624 0 

Brüt Kar / Zarar 9.318.743 5.098.357 11.099.735 4.328.129 0 

Genel Yönetim Giderleri (-) -7.575.181 -4.618.563 -9.970.073 -4.703.208 -1.465.274 

Pazarlama Giderleri (-) -1.949.144 -743.605 -3.002.127 -1.056.377   

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.240.498 4.562.297 6.219.411 993.263 3.823.307 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -168.439 0 -24.142 -58.227 -3.567.864 

Esas Faaliyet Karı / zararı 2.866.477 4.298.486 4.322.804 -496.420 -1.209.831 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 75.864 624.325 1.111.371 2.563.654   

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -182.769 -55.266 -234.688 -89.231   

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 

Karlarından/Zararlarından Paylar 
-102.971 -705.935 -766.618 -361.100   

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / 

Zararı 
2.656.601 4.161.610 4.432.869 1.616.903 -1.209.831 

Finansman Gelirleri 184.405 20.499 118.966 5.864   

Finansman Giderleri (-) -224.436 -84.534 -131.178 -73.712   

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / 

Zararı 
2.616.570 4.097.575 4.420.657 1.549.055 -1.209.831 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 14.264 -20.874 -40.699 -309.821 2.341 

- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0 -56.214 -16.987 -337.032   

- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 14.264 35.340 -23.712 27.211 2.341 

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / Zararı 2.630.834 4.076.701 4.379.958 1.239.234 -1.207.490 

Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı / Zararı 0 0 0 236.852 0 

Dönem Karı / Zararı 2.630.834 4.076.701 4.379.958 1.476.086 -1.207.490 

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 2.630.834 4.076.701 4.379.958 1.476.086 -1.207.492 

- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.789 1.838.123 12.977 -49.329 586 

- Ana Ortaklık Payları 2.628.045 2.238.578 4.366.981 1.525.415 -1.208.078 

Pay Başına Kazanç 0,2920 0,2487 0,4852 0,1695 -0,1342 

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına 

Kazanç 
0,2920 0,2487 0,4852 0,1377 -0,1342 

- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0 0 0,0263 0 
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İhraççının 2012 yılında konsolide ettiği iştirakleri aracılığıyla hasılatı olmamıştır. İhraççının 

2013 yılında 28,3 milyon TL olan hasılatı, 2014 yılında 2013 yılına göre %14,5 artışla 32,4 

milyon TL’ye yükselmiştir. 2015 yılının ilk yarısında 2014 yılının ilk yarısına göre %15,6 

düşüşle 11,7 milyon TL’ye gerilemiştir. İhraççının hasılatının artmasındaki temel etken, bağlı 

ortaklığı A1 Capital’in faaliyet gösterdiği piyasalardaki etkinliğini artırmasına bağlı olarak 

gelirlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. İhraççının faaliyetleri içerisinde önemli bir yer 

tutan A1 Capital esas olarak 2013 yılında faaliyetlerine başlamış olup, faaliyet gösterdiği 

piyasalardaki gelişimini artırarak devam ettirmiştir.  

 

A1 Capital’in konsolidasyonu sebebiyle İhraççının faaliyet giderlerinde de artış yaşanmıştır. 

2012 yılında tamamı genel yönetim giderlerinden oluşan faaliyet giderleri 1,5 milyon TL 

iken, 2013 yılında 2012 yılına göre %293,1 artışla 5,8 milyon TL’ye yükselmiştir. 2014 

yılında da faaliyet giderleri 2013 yılına göre %125,2 artışla 13,0 milyon TL’ye yükselmiştir. 

2015 yılının ilk yarısında 2014 yılının ilk yarısına göre %77,6 artışla 9,5 milyon TL’ye 

yükselmiştir.    

 

2012 yılında 1,5 milyon TL olan genel yönetim giderleri 2013 yılında %221,0 artışla 4,7 

milyon TL’ye, 2014 yılında da 2013 yılına göre %112,0 artışla 10,0 milyon TL’ye 

yükselmiştir. 2015 yılının ilk yarısında 2014 yılının ilk yarısına göre %64,0 artışla 7,6 milyon 

TL’ye yükselmiştir.    

 

A1 Capital’in 2013 yılında ortalama 51 olan personel sayısı 2014 yılında ortalama 73 kişiye 

yükselmiştir. 2014 yılının ilk yarısında ortalama 66 olan personel sayısı 2015 yılının ilk 

yarısında ortalama 115’e yükselmiştir. Ayrıca personele yapılan prim ödemelerinin de 

etkisiyle İhraççının 2013 yılında 2.277.204 TL olan personel giderleri 2014 yılında %92,8 

artışla 4.390.037 TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılının ilk yarısına göre %56,2 

artışla 3.233.041 TL’ye yükselmiştir.  

 

Danışmanlık ve müşavirlik giderleri ise 2013 yılında 80.306 TL’den 2014 yılında 1.070.995 

TL’ye yükselmiştir. 2014 yılının ilk yarısındaki 185.623 TL’den 2015 yılının ilk yarısında 

%244,6 artışla 639.735 TL’ye yükselmiştir. Söz konusu artış, özellikle A1 Capital’in 

gerçekleştirmiş olduğu kurumsal finansman faaliyetleri çerçevesinde alınan danışmanlık ve 

müşavirlik hizmetlerinden kaynaklanmıştır.  

 

Temsil ağırlama giderleri 2013 yılında 201.068 TL iken 2014 yılında %383,8 artışla 972.734 

TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılının ilk yarısına göre %71,1 artışla 500.116 

TL’ye yükselmiştir. Reklam ilan giderleri ise 2013 yılında 40.049 TL iken 2014 yılında 

1.242.491 TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılının ilk yarısına göre %90,8 artışla 

477.896 TL’ye yükselmiştir. Söz konusu harcamalardaki artışların sebepleri; A1 Capital’in 

faaliyet gösterdiği piyasalardaki pazar payı ve etkinliğini artırma politikası çerçevesinde, 

kurumsal finansman faaliyetleri, müşteri sayısı ve başta kaldıraçlı alım satım (FX), BİST ve 

VİOP piyasalarındaki pazar paylarındaki artış çerçevesinde yapılan harcamalardaki artıştan 

kaynaklanmıştır.  



57 

 

Bununla birlikte pazarlama giderleri içerisinde yer alan ve faaliyet gösterilen pay ve VİOP 

piyasası başta olmak üzere söz konusu piyasa işlemleri için ödenen borsa payları ve 

Takasbank borsa payı ve komisyonları 2013 yılında 723.643 TL iken, 2014 yılında %75,3 

artışla 1.268.249 TL’ye, 2015 yılının ilk yarısında da 2014 yılının ilk yarısına göre %194,0 

artışla 1.663.120 TL’ye yükselmiştir.  

 

İhraççı iştirak ettiği şirketlerdeki payların satışı ile birlikte 2013 ve 2014 yıllarında yatırım 

faaliyetlerinden kar elde etmiştir. 2013 yılında başta ICGYH’deki payların satışından olmak 

üzere 2.563.654 TL, 2014 yılında da başta COSMO paylarının satışından olmak üzere 

1.111.371 TL yatırım faaliyetlerinden kar elde edilmiştir.  

 

İhraççı 2012 yılında 1,2 milyon TL net dönem zararı yazarken, 2013 yılında iştirak satış 

karlılığına bağlı olarak 1,5 milyon TL net kar açıklamıştır. Dinamo Tamir’deki değer 

düşüklüğüne karşılık, 2014 yılında hem iştirak satış karına hem de bağlı ortaklığı A1 Capital 

aracılığıyla finans sektöründen elde ettiği faaliyet karlılığına bağlı olarak 4,4 milyon TL net 

dönem karı açıklamıştır. 2015 yılının ilk yarısında ise A1 Capital’in karlılığındaki artışın 

etkisiyle 2014 yılının ilk yarısına göre %17,4 artışla 2,6 milyon TL net kar elde edilmiştir. 

 

10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu 

değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama: 

İhraççının 2013 yılında A1 Capital’e konsolidasyonu ve A1 Capital’in faaliyet gösterdiği 

sermaye piyasalarındaki etkinliğinin artmasında bağlı olarak İhraççının hasılat ve gelirlerinde 

de artış yaşanmıştır.  

 

10.2.3. İhraççının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 

meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş 

veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında 

bilgiler: 

İhraççının faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek hususlar kısaca aşağıdaki gibidir:  

 Makro ekonomik risk faktörleri 

 Yurt içi ve yurt dışı ekonomik, politik ve jeopolitik olağanüstü gelişmeler  

 Komşu ülkelerdeki karışıklıklar  

 İhraççının faaliyetlerinin yoğunlaştığı finans sektöründe yaşanabilecek olumsuzluklar  

 Bağlı ortaklığı A1 Capital’in sermaye piyasası kurumu olması ve faaliyetlerinin 

devamlılığı faaliyet yetkilerinin bulunmasına bağlı olduğundan, ileride SPK’nın bu 

yetkileri iptali etmesi.  
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10.3. İhraççının borçluluk durumu 

  

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Borçluluk Durumu (TL) 30.06.2015 31.12.2015 

Kısa vadeli yükümlülükler 17.076.336 12.135.960 

Garantili 0 0 

Teminatlı 2.559.944 533.632 

Garantisiz/Teminatsız  14.516.392 11.602.328 

Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları 

hariç) 
1.126.602 880.370 

Garantili 0 0 

Teminatlı 0 0 

Garantisiz/Teminatsız  1.126.602 880.370 

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 18.202.938 13.016.330 

Özkaynaklar 18.703.020 20.253.722 

Çıkarılmış sermaye 9.000.000 9.000.000 

Yasal yedekler 131.901 151.029 

Diğer yedekler 8.352.558 9.480.229 

TOPLAM KAYNAKLAR 36.905.958 33.270.052 

      

Net Borçluluk Durumu Tutar (TL) Tutar (TL) 

A. Nakit 66.046 50.775 

B. Nakit Benzerleri 3.433.283 4.211.503 

C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 

D. Likidite (A+B+C) 3.499.329 4.262.278 

E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar 0 0 

F. Kısa Vadeli Banka Kredileri 2.559.944 533.632 

G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı 0 0 

H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar 0 0 

I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) 2.559.944 533.632 

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) -939.385 -3.728.646 

K. Uzun Vadeli Banka Kredileri 0 0 

L. Tahviller 0 0 

M. Diğer Uzun Vadeli Krediler  0 0 

N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) 0 0 

O. Net Finansal Borçluluk (J+N) -939.385 -3.728.646 

 

11. İHRAÇCININ FON KAYNAKLARI 

11.1. İşletme sermayesi beyanı: 

İhraççının işletme sermayesi bu izahnamenin imza tarihini müteakip en az 12 ay içinde ortaya 

çıkacak ihtiyaçlar için yeterlidir. 30.06.2015 dönemi itibariyle İhraççının dönen varlık toplamı 

33.085.493 TL ve kısa vadeli yükümlülükleri toplamı 17.076.336 TL olup, işletme sermayesi 

fazlası 16.009.157 TL’dir. 
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Finansal Kalemler (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Dönen Varlıklar 33.085.493 24.386.937 13.647.791 12.448.825 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.076.336 7.351.221 1.458.295 319.740 

Net İşletme Sermayesi 16.009.157 17.035.716 12.189.496 12.129.085 
 

 

12. EĞİLİM BİLGİLERİ 

12.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son 

eğilimler hakkında bilgi: 

İhraççının herhangi bir üretim veya hizmet faaliyeti bulunmamaktadır. 31.12.2015 tarihinden 

izahnamenin imzalandığı tarihe kadar olan süreçte, Şirket’in bağlı ortaklığı A1 Capital 

aracılığıyla göstermiş olduğu faaliyetlerde satış, maliyetler ve satış fiyatlarında önemli bir 

değişiklik bulunmamaktadır.  

 

Bununla birlikte İhraççının kamuya açıklanan finansal tablolarından hareketle 2014 yılı 

sonuna göre üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli eğilimler 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

A1 Capital’in 30.06.2015 dönemi itibariyle %99,7 olan konsolidasyon oranı 07.07.2015 

tarihinden itibaren %89,80 olmuştur.  

 

İhraççının otomotiv sektörüne yönelik oto bakım ve koruma ürünleri pazarlama faaliyeti 

gösteren %50 oranında iştiraki olan Dinamo Tamir’in yurtdışından ithal ettiği ürünleri 

yurtiçinde pazarlaması sebebiyle, döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak şirketin satışını 

gerçekleştirdiği ürünlerin iç piyasadaki rakip ürünlere kıyasla fiyatlamasının yüksek kalması 

sebebiyle, rekabet şartları Dinamo Tamir’in faaliyetlerini olumsuz etkilemiş, Dinamo 

Tamir’in finansal tablolarında yer alan yüksek maliyetli stoklarının tamamı 2015 yılında 

satılmış olup, yapılan satışlar sonucu brüt zarar yazılmıştır. İhraççı Dinamo Tamir’deki %50 

oranındaki payını 21.12.2015 tarihinde 5.000 TL karşılığında satarak söz konusu faaliyetten 

çıkmıştır. 30.06.2015 dönemi itibariyle 1.050.316 TL iştirak değer düşüklüğü karşılığı 

ayrılmış ve Dinamo Tamir’in İhraççının finansal tablolardaki değeri 49.684 TL olarak takip 

edilmekteyken, 30.09.2015 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolarda 

Dinamo Tamir için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı 1.058.273 TL’ye yükselmiş ve Dinamo 

Tamir’in değeri 41.727 TL’ye gerilemiştir. Dinamo Tamir’deki %50 oranındaki payın 

21.12.2015 tarihinde 5.000 TL karşılığında satılması sebebiyle 31.12.2015 dönemi finansal 

tablolarına 36.727 TL daha zarar yansıyacaktır.   

 

12.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, 

talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: 

İşbu izahnamenin 4. bölümünde ortaklığa ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler ile ilgili 

bölümde belirtilen doğabilecek olası riskler dışında, cari hesap yılı içinde ortaklık 

faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, yükümlülükler 

veya olaylar yoktur. 
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13. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ  

Yoktur. 

 

14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 

14.1. İhraççının genel organizasyon şeması: 

 
14.2. İdari yapı: 

14.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi: 

Adı Soyadı Görevi 
Son 5 Yılda İhraççıda 

Üstlendiği Görevler 

Görev Süresi / 

Kalan Görev Süresi 

Sermaye Payı 

(TL) (%) 

Murat Güler 
Yönetim Kurulu  

Başkanı 
Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 802.839,99 8,92 

Asiye Güler 
Yönetim Kurulu 

Üyesi 
- 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 384.792,00 4,28 

Ayşe Terzi 

Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Genel 

Müdür 

- 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 150,00 0,00 

Ferat Güler 
Yönetim Kurulu 

Üyesi 
- 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 10,00 0,00 

Ender Varlık 
Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 
- 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 10,00 0,00 

Hüsnü Cemal 

Yangöz 

Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 
- 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 0,00 0,00 

 

Yönetim kurulu üyeleri İhraççının 08.04.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 

yıllığına seçilmiştir. 
 

Yönetim kurulu üyelerinin ihraççı dışında yürüttükleri görevler: 

Adı Soyadı Şirket Unvanı Görevi 
Görevine Devam 

Edip Etmediği 

Sermaye 

Payı (%) 

Murat Güler 
A1 Capital Menkul 

Değerler A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Devam Etmekte 7,20 

Murat Güler 
Cosmos Yatırım Holding 

A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Devem Etmiyor - 

Murat Güler 

Gen Yatırım Holding A.Ş. 

(İCG Yatırım Holding 

A.Ş.) 

Yönetim Kurulu Üyesi Devem Etmiyor - 

Ayşe Terzi 
A1 Capital Menkul 

Değerler A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte - 

Ayşe Terzi 
Dinamo Tamir ve Bakım 

Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   
Yönetim Kurulu Üyesi Devem Etmekte - 

Ayşe Terzi 
Cosmos Yatırım Holding 

A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devem Etmiyor - 

Ayşe Terzi 

Gen Yatırım Holding A.Ş. 

(İCG Yatırım Holding 

A.Ş.) 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili 
Devem Etmiyor - 
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Asiye Güler 
Cosmos Yatırım Holding 

A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devem Etmiyor - 

Ferat Güler 
A1 Capital Menkul 

Değerler A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte - 

Ferat Güler 
Cosmos Yatırım Holding 

A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devem Etmiyor - 

Ender Varlık 
Bumin & Varlık 

Avukatlık Bürosu 
Avukat Devam Etmekte - 

Ender Varlık 
Bumin Varlık 

Danışmanlık A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte 25,00 

Ender Varlık 

Messagate 

Telekomünikasyon ve 

Bilişim Hizmetleri A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte 100,00 

Ender Varlık 
Kredi Kulubüm Bilgi 

Teknolojileri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte 100,00 

Hüsnü Cemal 

Yangöz 
Elopar A.Ş. İşletme Müdürü Devam Etmekte - 

Hüsnü Cemal 

Yangöz 
Elpa - Elopar A.Ş. Ortak Devam Etmekte 2,00 

Hüsnü Cemal 

Yangöz 
Elopar OOD Ortak Devam Etmekte 10,00 

 

30.06.2015 tarihi itibariyle, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççının bağlı 

ortaklığı,  Dinamo Tamir de İhraççının iş ortaklığı durumundadır. 21.12.2015 tarihi itibariyle 

Dinamo Tamir’deki %50 iştirak payı satılarak, iştirak sonlandırılmıştır.  

 

14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

14.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel 

ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri 

hakkında bilgi: 

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler ile Yönetim Kurulu Üyesi Ferat Güler kardeştir. Asiye 

Güler ise Murat Güler’in eşidir. 

 

14.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim 

ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi: 

 

Adı, Soyadı Unvanı 
Şirkette Bulunduğu 

Süre (Yıl) 

İş Tecrübesi 

(Yıl) 

Tahsil 

Durumu 

Murat Güler Yönetim Kurulu Başkanı 10 26 Üniversite 

Ayşe Terzi 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 

Müdür 
10 22 Üniversite 

Asiye Güler Yönetim Kurulu Üyesi 5 Serbest meslek Lise 

Ferat Güler Yönetim Kurulu Üyesi 5 16 Üniversite 

Ender Varlık  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 5 16 Yüksek Lisans  

Hüsnü Cemal 

Yangöz 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 2 23 Üniversite 
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Murat GÜLER 

01.02.1971 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1990-1996 yılları arası Gülmer 

Elektronik Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nde kurucu ortak olarak görev yapmıştır. 1995 

Ağustos ve 2011 Kasım tarihleri arasında  sırasıyla Arı Menkul Değerler A.Ş., Tacirler 

Menkul Değerler A.Ş. ve Başkent Menkul Değerler A.Ş.’nde Hisse Senetleri Piyasası Üye 

Temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. Eski ünvanı Başkent Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan 

Güler Yatırım Holding A.Ş.’nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, A1 Capital’in 

yönetim kurulu başkanıdır.  

 

Ayşe TERZİ  

25.08.1968 tarihinde Antakya’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuştur. 1994 yılında Başkent Menkul Değerler A.Ş.’de Hukuk Müşaviri olarak 

göreve başlamış olup, 2008-2011 yılları arasında bu kurumda Yönetim Kurulu üyeliği 

görevinde bulunmuştur. Yaklaşık 19 yıldır Sermaye Piyasalarının içerisinde bulunması nedeni 

ile İstanbul Ticaret Mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılının Şubat 

ayından itibaren, Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 

Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 2011 yılının Ağustos ayında ticari unvanı 

Güler Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilen şirkette Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 

Müdür olarak görevlerine devam etmektedir. Aynı zamanda A1 Capital ve Dinamo Tamir’de 

yönetim kurulu üyesidir.  

 

Asiye GÜLER 

1976 Rize doğumlu olup, evli ve üç çocuk annesidir. Çeşitli sosyal yardım derneklerinde aktif 

görev yürütmektedir. İhraççı’da yönetim kurulu üyeliğine devam etmektedir.  

 

Ferat GÜLER 

1978 İstanbul doğumlu olup, halen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat 

bölümünde öğrenim görmektedir. Dört yıl otomotiv sektöründe çalıştıktan sonra, İsse İlaç’ta 

tıbbi mümessillik görevi yürütmüştür. 2008 yılından beri Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş.’de 

tıbbi mümessillik görevini sürdürmektedir. İhraççıda ve A1 Capital’de yönetim kurulu üyeliği 

görevlerini yürütmektedir.  

 

Ender VARLIK 

1974 doğumlu olup, 1998’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999’da Nottingham 

Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Hukuku Alanında Yüksek Lisans bölümünden mezun 

olmuştur. Akbank, ABN Ambro gibi bankalarda hukuk danışmanlığı yapmış, İş-Tim Aycell 

(Avea) birleşmesinde İş-Tim’i temsil etmiştir. Halen, Bumin & Varlık Hukuk Bürosu’nda 

avukat olarak, Bumin Varlık Danışmanlık A.Ş., Messagate Telekomünikasyon ve Bilişim 

Hizmetleri A.Ş., Kredi Kulubüm Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi / ortak 

olarak görev yapmaktadır. 
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Hüsnü Cemal YANGÖZ 

1971 Çorum doğumlu olup, 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 

bölümünden mezun olmuştur. 22 yıldır Elopar A.Ş.’de çalışmakta olup, işletme müdürü 

görevini üstlenmektedir. Elpa – Elopar A.Ş.’de ve Elopar OOD firmasında ortaklığı 

bulunmaktadır.  

 

14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da 

dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya 

ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu 

yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip 

etmediğine dair bilgi: 

Adı Soyadı Şirket Unvanı Görevi 
Görevine Devam 

Edip Etmediği 

Sermaye 

Payı (%) 

Murat Güler Güler Yatırım Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu 

Başkanı 
Devam Etmekte 8,92 

Murat Güler 
A1 Capital Menkul Değerler 

A.Ş. 

Yönetim Kurulu 

Başkanı 
Devam Etmekte 7,20 

Murat Güler Cosmos Yatırım Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu 

Başkanı 
Devem Etmiyor - 

Murat Güler 
Gen Yatırım Holding A.Ş. (İCG 

Yatırım Holding A.Ş.) 
Yönetim Kurulu Üyesi Devem Etmiyor - 

Ayşe Terzi Güler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte 0,00 

Ayşe Terzi 
A1 Capital Menkul Değerler 

A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte - 

Ayşe Terzi 
Dinamo Tamir ve Bakım 

Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   
Yönetim Kurulu Üyesi Devem Etmekte - 

Ayşe Terzi Cosmos Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devem Etmiyor - 

Ayşe Terzi 
Gen Yatırım Holding A.Ş. (İCG 

Yatırım Holding A.Ş.) 

Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 
Devem Etmiyor - 

Asiye Güler Güler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte 4,28 

Asiye Güler Cosmos Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devem Etmiyor - 

Ferat Güler Güler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte 0,00 

Ferat Güler 
A1 Capital Menkul Değerler 

A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte - 

Ferat Güler Cosmos Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devem Etmiyor - 

Ender Varlık Güler Yatırım Holding A.Ş. 
Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 
Devam Etmekte 0,00 

Ender Varlık 
Bumin & Varlık Avukatlık 

Bürosu 
Avukat Devam Etmekte - 

Ender Varlık Bumin Varlık Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte 25,00 

Ender Varlık 
Messagate Telekomünikasyon 

ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte 100,00 

Ender Varlık 
Kredi Kulubüm Bilgi 

Teknolojileri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte 100,00 

Hüsnü Cemal 

Yangöz 
Güler Yatırım Holding A.Ş. 

Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 
Devam Etmekte - 

Hüsnü Cemal 

Yangöz 
Elopar A.Ş. İşletme Müdürü Devam Etmekte - 

Hüsnü Cemal 

Yangöz 
Elpa - Elopar A.Ş. Ortak Devam Etmekte 2,00 

Hüsnü Cemal 

Yangöz 
Elopar OOD Ortak Devam Etmekte 10,00 
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14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan 

personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı,  5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle 

hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet,  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, 

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya 

haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya 

hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki 

uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:  

Yoktur. 

 

14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 

personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca 

kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.12.2015 tarih ve 2015/34 sayılı haftalık bülteninde 

İhraççının bağlı ortaklığı A1 Capital’e, Arbul Entegre Tekstil İşlemleri A.Ş. paylarının ilk 

halka arzı amacıyla yayımlanan izahnamenin hazırlanması konusunda gerekli dikkat ve 

özenin gösterilmemesi nedeniyle 22.407 TL, fiyat tespit raporunun hazırlanması konusunda 

gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi nedeniyle de 22.407 TL idari para cezası verilmiştir.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2015 tarih ve 2016/03 sayılı haftalık bülteninde 

İhraççının bağlı ortaklığı A1 Capital’e, yüklenim yoluyla aracılık edilen halka arzlarda 

mevzuata aykırı olarak kredili işlem yapılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulması 

nedeniyle 280.091 TL, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin internet sitelerindeki reklam, 

ilan ve duyurularda Kurulun söz konusu işlem ve faaliyetlere onay veya güvence verdiğine 

dair ifadeler kullanılması nedeniyle 49.344 TL idari para cezası verilmiştir. 

 

GLRYH pay piyasasında 09.04.2015 – 23.11.2015 döneminde gözlenen fiyat ve miktar 

hareketlerinin incelenmesi sonucunda; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 

maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde 

Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında; Ahmet HACIOĞLU 

(MKK Sicil No: 12786757), Samet KÖSE (MKK Sicil No: 23773543), Hayriye ALTAY 

(MİTRANİ) (MKK Sicil No: 13719279), Barbaros Ömer VARDAR (MKK Sicil No: 

24563819), Kemal GEDİK (MKK Sicil No: 31028895), Mücahit ERSİN (MKK Sicil No: 

28603966) ve Sarp Yiğitcan ALTAY (MKK Sicil No: 39714705) hakkında borsalarda 6 ay 

geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 

personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu 

şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi: 

İhraççının bağlı ortaklıkları olan Güler Finansal Danışmanlık A.Ş. ve Güler Girişim 

Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., SPK’nın 31.12.2013 tarihli onayını takiben 07.01.2014 
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tarihi itibariyle Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralma suretiyle birleşmesi sebebiyle 

infisah etmiştir.Ayrıca, İhraççının %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan A1 Capital’in 

18.12.2014 tarihinde %100 bağlı ortaklığı Ulus Menkul’ü devralma yoluyla birleşmesine 

karar verilirken, SPK’nın 28.04.2015 tarihli onayını takiben A1 Capital’in Ulus Menkul’ü 

devralma yoluyla birleşme işlemi 14.05.2015 tarihinde tescil edilerek tamamlanmış olup, Ulus 

Menkul birleşme suretiyle infisah etmiştir.  

 

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 

personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya 

ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından 

son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi: 

Yoktur. 

 

14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl 

içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları 

arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:  

Yönetim kurulu üyelerinin İhraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları veya diğer görevleri 

arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. Söz konusu kişilerin görevlerine seçilmelerinde 

etkili olan anlaşma yoktur. Aynı zamanda bu kişiler İhraççının sermaye piyasası araçlarını 

satma konusunda herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.  

 

14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl 

içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev 

almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan 

anlaşmalar hakkında bilgi: 

Yoktur.  

 

14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile 

ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası 

araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar 

hakkında ayrıntılı bilgi:   

Yoktur.  
 

15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER  

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde 

söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için 

söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil)  ve 

sağlanan benzeri menfaatler: 

İhraççının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bağlı ortaklığı A1 Capital’in üst düzey 

yöneticilerine (yönetimde söz sahibi personel) sağlanan ücret ve benzeri menfaatler finansal 

tablo dönemleri itibariyle aşağıdaki gibi oluşmuştur. 

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Yönetim Kurulu 170.658 140.481 210.060 145.933 

Üst Düzey Yöneticiler 83.666 461.564 210.371 159.052 

Toplam 299.884 602.045 420.431 304.985 
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15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde 

söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri 

ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk 

ettirdikleri toplam tutarlar: 

İhraççının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bağlı ortaklığı A1 Capital’in üst düzey 

yöneticileri (yönetimde söz sahibi personel) için ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları finansal 

tablo dönemleri itibariyle aşağıdaki gibi oluşmuştur.  

Kıdem Tazminatı Karşılıkları (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Yönetim Kurulu 533 6.684 3.250 21.901 

Üst Düzey Yöneticiler 0 0 20.153 0 

Toplam 533 6.684 23.403 21.901 

 

16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI 

16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev 

süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler: 

Adı Soyadı Görevi 
Son 5 Yılda İhraççıda 

Üstlendiği Görevler 

Görev Süresi / Kalan 

Görev Süresi 

Murat Güler Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 

Asiye Güler Yönetim Kurulu Üyesi - 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 

Ayşe Terzi 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Genel Müdür 
- 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 

Ferat Güler Yönetim Kurulu Üyesi - 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 

Ender Varlık 
Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 
- 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 

Hüsnü Cemal 

Yangöz 

Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 
- 3 Yıl / 1 Yıl 2 Ay 

 

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları 

tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona 

erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında 

bilgi veya bulunmadığına dair ifade:  

Yoktur. 

 

16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, 

soyadı ve bu komitelerin görev tanımları: 

İhraççı, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını daha sağlıklı yerine getirmesi 

amacıyla, SPK’nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite, 

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur. 

 

Denetim Komitesi: 

Denetim Komitesi; İhraççı muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, 

bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini ile her türlü iç-dış veya bağımsız 

denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından 

sorumludur. 

 



67 

 

Komite üyeliğine; görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan ve icra fonksiyonu olmayan 

bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmişlerdir.  

İsim Görevi Bağımsızlık Durumu 

Hüsnü Cemal Yangöz  Başkan Bağımsız 
Ender Varlık Üye Bağımsız 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi: 

Kurumsal Yönetim Komitesi, İhraççının kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu 

ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer 

planlaması, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak 

suretiyle yönetim kuruluna destek vermektedir. Komite, İhraççının performansını artırıcı 

yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde, İhraççının oluşturduğu veya oluşturacağı 

sistem ve süreçlerin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve önerilerde bulunulması 

faaliyetlerine katılacaktır.  

İsim Görevi Bağımsızlık Durumu 

Ender Varlık  Başkan Bağımsız 
Ferat Güler Üye Bağımsız Değil 
Özcan Can Üye Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 

 

Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin kurumsal yönetim komistesi 

tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.  

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 

düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin 

uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. 

İsim Görevi Bağımsızlık Durumu 

Ender Varlık  Başkan Bağımsız 
Ferat Güler Üye Bağımsız Değil 

 

16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun 

değerlendirilmesi hakkında açıklama: 

İhraççı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 

çerçevesinde belirlenen gruplardan 3. grupta bulunmaktadır. Aynı tebliğ çerçevesinde gerekli 

Esas Sözleşme değişikliklerini, Yönetim Kurulu yapılanmasını ve Komitelerin 

oluşturulmasını gerçekleştirmiştir. 

 

İhraççının Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Beyanı, 2012, 2013 ve 2014 

dönemleri için yayınlanmış “Yıllık Faaliyet Raporu”nda mevcuttur. Söz konusu raporlar 

www.gulerholding.com.tr ve www.kap.gov.tr’de de yer almaktadır.  

 

16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi: 

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, pay sahiplerimizin haklarının kullanılması konusunda faaliyet 

gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki 

iletişimi sağlayan birimdir. Birimde çalışanların isim ve iletişim bilgileri şu şekildedir: 

http://www.gulerholding.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/
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Adı-

Soyadı 
Ünvanı 

Öğrenim 

Durumu 

Sahip Olduğu 

Sermaye Piyasası 

Lisansları 

Adresi E-posta Telefon Faks 

Özcan 

CAN 

Muhasebe 

Müdürü / 

Yatırımcı 

İlişkileri Birimi 

Yöneticisi 

Lisans 

Sermaye Piyasası 

Faaliyetleri Düzey 

3 Lisansı 

Şirket 

Merkezi 

ocan@guler

holding.com.

tr  

0212 290 

25 90 

0212 

290 25 
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17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER 

17.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya 

dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile 

mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin 

dağılımı hakkında açıklama: 

İhraççının personel sayısı genel müdür, muhasebe ve sekreterya bölümlerindeki personelden 

oluşmakta olup, şirket merkezinde çalışmaktadırlar. Finansal tablo dönemleri itibariyle 

muhasebe ve sekretaryada çalışan personel sayısındaki değişikliğe bağlı olarak çalışan 

sayılarında değişiklik yaşanmıştır.  

 
30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Personel Sayısı 1 3 2 4 

 

Bununla birlikte bağlı ortaklığı konumundaki A1 Capital ile birlikte konsolide personel 

sayıları aşağıda gösterilmiştir.   

 
30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Personel Sayısı 128 77 54 11 

 

Personel sayılarındaki artış A1 Capital’in faaliyetlerinin genişlemesine ve satış ağının 

yaygınlaşmasına bağlı olarak gelişme göstermiştir.  
 

Konsolide personel sayısının coğrafi bölgelere göre dağılımı ise aşağıda gösterilmiştir.  

Personel Dağılımı 30.06.2015 % 31.12.2014 % 31.12.2013 % 31.12.2012 % 

Marmara Bölgesi 109 85,16 64 83,12 54 100,00 11 100,00 

Ege Bölgesi 9 7,03 7 9,09 0 0,00 0 0,00 

İç Anadolu Bölgesi 10 7,81 6 7,79 0 0,00 0 0,00 

Toplam 128 100,00 77 100,00 54 100,00 11 100,00 
 

17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları: 

17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları 

opsiyonlar hakkında bilgi: 

Yoktur.  
 

17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip 

oldukları opsiyonlar hakkında bilgi: 

Yoktur.  
 

17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında 

bilgi: 

Yoktur.  

mailto:ocan@gulerholding.com.tr
mailto:ocan@gulerholding.com.tr
mailto:ocan@gulerholding.com.tr
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18. ANA PAY SAHİPLERİ 

18.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle 

sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve 

fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya 

böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade: 

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi 

Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı / Adı Soyadı 
21.05.2015 Tarihli Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısı 

Son Durum        

(23.02.2016)  

  (TL) (%) (TL) (%) 

Murat GÜLER 916.549,99 10,18 802.839,99 8,92 

Hasan Basri ÖZMÜŞ 0,00 0,00 492.066,00 5,47 

Asiye GÜLER 398.502,00 4,43 384.792,00 4,28 

Diğer 7.684.948,01 85,39 7.320.302,01 81,34 

TOPLAM 9.000.000,00 100,00 9.000.000,00 100,00 

 

A1 Capital’in 31.12.2015 tarihine kadar GLRYH paylarında piyasa yapıcılık işlemleri 

gerçekleştirmesi dolayısıyla portföyünde 23.02.2016 tarihi itibariyle 21.108 adet GLRYH 

payı bulunmakta olup, Murat GÜLER’in A1 Capital’de %7,20 oranında doğrudan payı olması 

sebebiyle dolaylı ortaklık yapısı aşağıda gösterilmiştir.  

 

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi 

Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı / Adı Soyadı 
21.05.2015 Tarihli Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısı 

Son Durum           

(23.02.2016)  

  (TL) (%) (TL) (%) 

Murat GÜLER 0,00 0,00 1.519,78 100,00 

 

18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek ve 

tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına 

dair ifade: 

İhraççının esas sözleşmesinin 15. maddesine göre ise İhraççının yapılacak olağan ve 

olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahibinin 1 oy hakkı bulunmakta olup, 

İhraççının sermayesinde %5’ten fazla payı olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar farklı oy hakkına 

sahip değildir.  
 

18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi: 

Grubu 

Nama / 

Hamiline 

Olduğu 

İmtiyazların Türü  

(Kimin Sahip Olduğu) 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Toplam 

Pay Adedi 

Sermayeye 

Oranı (%) 

A Nama 

Esas Sözleşme’nin 7. ve 8. maddelerine göre 

Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde 

imtiyaza sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin 

yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği 

adaylar arasından seçilir. İmtiyazlı payların 

tamamına Murat Güler sahiptir.  

1,00 75.000 0,83 

B Hamiline Yoktur. 1,00 8.925.000 99,17 

Toplam       9.000.000 100,00 
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18.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim 

hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret 

unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek 

için alınan tedbirler: 

İhraççının yönetim hakimiyetine Murat Güler sahip olup, söz konusu yönetim hakimiyetini 

pay sahipliğinden almaktadır. Bununla birlikte A grubu imtiyazlı paylar yönetim kurulu 

üyelerinin yarısının seçimine aday gösterme imtiyazına sahip olup, söz konusu payların 

tamamına sahip olan Murat Güler’in yönetim hakimiyetini sağlamasına ayrıca katkıda 

bulunmaktadır. 

 

Yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasının engellenmesi yönünde alınmış bir tedbir 

bulunmamaktadır.  

 

Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan bazı hükümler yönetim 

hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici nitelik taşımaktadır. 

 

18.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek 

anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan 

gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: 

Asiye Güler, İhraççının hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı Murat Güler’in eşidir. 

 

19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER 

HAKKINDA BİLGİLER 

19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla 

yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama: 

İhraççının ilişkili taraflardan alacakları aşağıda gösterilmiştir.  

İlişkili taraflardan alacaklar (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Murat GÜLER 0 47.523 0 0 

Toplam 0 47.523 0 0 

 

İhraççının ilişkili taraflara olan borçları aşağıda gösterilmiştir.  

İlişkili taraflara olan borçlar (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Murat GÜLER 1.329.310 841 436 0 

Toplam 1.329.310 841 436 0 

 

16.05.2013 tarihinde, söz konusu dönemde bağlı ortaklığı olan Güler Finansal Danışmanlık 

ile İhraççının hakim ortağı Murat Güler arasında, Murat Güler’in maliki olduğu Finanskent 1. 

Etap D Blok Daire 7 Eyüp İstanbul adresindeki gayrimenkulün 1.250.000 TL satış bedeli 

üzerinden satın alınmasına ilişkin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz 

konusu sözleşme çerçevesinde satın alma bedelinin %50’si olan 625.000 TL sözleşme 

tarihinde kaparo olarak Murat Güler’e ödenmiştir. Bununla birlikte 01.07.2013 tarihinde de 
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Güler Finansal Danışmanlık tarafından 300.000 TL daha ödeme yapılarak toplam yapılan 

ödeme 925.000 TL’ye yükselmiştir. Söz konusu tutar 31.12.2013 finansal tablolarında peşin 

ödenmiş giderler kalemi altında muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu sözleşmedeki vazgeçme 

hakkına istinaden Murat Güler, gayrimenkulün satışına ilişkin olarak almış olduğu 925.000 

TL’lik kaporayı 31.12.2014 tarihinde İhraççıya ödeyerek, gayrimenkulü satma hakkından 

vazgeçmiştir.  

 

İhraççı, gayrimenkulün kiracısı olan Asiye Güler’den 2013 yılında 16.950 TL, 2014 yılında 

da 38.136 TL kira geliri elde etmiştir.  

 

Bununla birlikte gayrimenkul satın alımına ilişkin tutarın geri iade edilmesi ile birlikte 

İhraççı, söz konusu gayrimenkulün kira gelirinin piyasa koşullarındaki faiz gelirlerinden 

düşük olması sebebiyle, 2013 ve 2014 yıllarında elde ettiği toplam 55.086 TL kira gelirine ek 

olarak İhraççının hakim ortağı Murat Güler’den 40.274 TL + KDV olmak üzere toplam 

47.523,32 TL ilave faiz geliri elde etmiştir. 

 

Peşin Ödenmiş Giderler (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Murat GÜLER 0 0 925.000 0 

Toplam 0 0 925.000 0 

 

Adat Gelirleri (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Murat GÜLER 0 40.274 0 0 

Toplam 0 40.274 0 0 

 

Bununla birlikte söz konusu gayrimenkulün kiracısı olarak İhraççının yönetim kurulu üyesi 

Asiye Güler’den 2013 yılında 16.950 TL, 2014 yılında ise 38.136 TL kira geliri elde etmiştir. 

Kira Gelirleri (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Asiye GÜLER 0 38.136 16.950 0 

Toplam 0 38.136 16.950 0 

 

İhraççının yönetim kurulu üyelerine ve bağlı ortaklığı A1 Capital’in üst düzey yöneticilerine 

(yönetimde söz sahibi personel) sağlanan ücret ve benzeri faydalar aşağıda gösterilmiştir. 

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Yönetim Kurulu 170.658 140.481 210.060 145.933 

Üst Düzey Yöneticiler 83.666 461.564 210.371 159.052 

Toplam 299.884 602.045 420.431 304.985 

 

a) Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri lehine verilen 

garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler  

A1 Capital’in Ulus Menkul’ü satın alması kapsamında Anıl Erk Yılmaz’a kalan ödeme 

tutarına ilişkin olarak A1 Capital tarafından 10.02.2016 vadeli 2.263.500 TL tutarında senet 

verilmiş olup, söz konusu senede aynı zamanda Murat Güler ve Güler Yatırım Holding kefil 

olmuşlardır. A1 Capital tarafından Anıl Erk Yılmaz’a olan 2.263.500 TL’lik borca ek olarak 

ödeme tarihinde kadar işlenen 144.092 TL tutarındaki faiz de eklenerek 10.02.2016 tarihinde 

2.407.592 TL ödeme yapılmış olup, söz konusu kefalet durumu da ortadan kalkmıştır.  
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b) İhraççı tarafından iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup içi ortaklıklara ödenen ve 

alınan, danışmanlık, yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgi ve ödenen /alınan 

tutarlar,  

Yoktur. 

 

c) İhraççının yöneticilerine, ihraççı ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen 

kredilerin tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen, faaliyet konusu ile 

ilgili olan ve olmayan garantiler,  

Yoktur.  

 

d) İhraççının iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iştirak 

hissesi ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi,  

16.05.2013 tarihinde, söz konusu dönemde bağlı ortaklığı olan Güler Finansal Danışmanlık 

ile İhraççının hakim ortağı Murat Güler arasında, Murat Güler’in maliki olduğu Finanskent 1. 

Etap D Blok Daire 7 Eyüp İstanbul adresindeki gayrimenkulün 1.250.000 TL satış bedeli 

üzerinden satın alınmasına ilişkin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz 

konusu sözleşme çerçevesinde satın alma bedelinin %50’si olan 625.000 TL sözleşme 

tarihinde kaparo olarak Murat Güler’e ödenmiştir. Bununla birlikte 01.07.2013 tarihinde de 

Güler Finansal Danışmanlık tarafından 300.000 TL daha ödeme yapılarak toplam yapılan 

ödeme 925.000 TL’ye yükselmiştir. Söz konusu sözleşmedeki vazgeçme hakkına istinaden 

Murat Güler, gayrimenkulün satışına ilişkin olarak almış olduğu 925.000 TL’lik kaporayı 

31.12.2014 tarihinde İhraççıya ödeyerek, gayrimenkulü satma hakkından vazgeçmiştir.  

 

e) Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketlerinden alınan ve bunlara 

ödenen faiz, kira ve benzerleri  

İhraççının ilişkili tarafı olan Murat Güler’den gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 

çerçevesinde Finanskent / Eyüp/ İstanbul’daki gayrimenkul için ödemiş olduğu kaparo peşin 

ödenmiş giderlerde sınıflandırılmış olup, Murat Güler’in söz konusu satıştan vazgeçip, 

kaporayı iade etmesiyle söz konusu tutar kapanmıştır. 

Peşin Ödenmiş Giderler (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Murat GÜLER 0 0 925.000 0 

Toplam 0 0 925.000 0 

 

Gayrimenkulün elde tutulma döneminde kiracı olarak Asiye Güler’den 2013 yılında 16.950 

TL, 2014 yılında da 38.136 TL kira geliri elde edilmiştir.  

Kira Gelirleri (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Asiye GÜLER 0 38.136 16.950 0 

Toplam 0 38.136 16.950 0 

 

Bununla birlikte gayrimenkul satın alımına ilişkin tutarın geri iade edilmesi ile birlikte 

İhraççı, söz konusu gayrimenkulün kira gelirinin piyasa koşullarındaki faiz gelirlerinden 

düşük olması sebebiyle, 2013 ve 2014 yıllarında elde ettiği toplam 55.086 TL kira gelirine ek 

olarak hakim ortağı Murat Güler’den 40.274 TL + KDV olmak üzere toplam 47.523,32 TL 

ilave faiz geliri elde etmiştir. 
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Adat Gelirleri (TL) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Murat GÜLER 0 40.274 0 0 

Toplam 0 40.274 0 0 

 

f) Diğer şirketlerle olan ilişkinin gerekçesi;  

Yoktur.  

 

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında 

bilgi: 

İhraççının hakim ortağı Murat Güler’in sözleşme şartları çerçevesinde iade ettiği gayrimenkul 

çerçevesinde ilişkili taraflarından Asiye Güler’den kira geliri, Murat Güler’den ise adat geliri 

oluşmuş olup, söz konusu gelirlerin hasılat içerisindeki payı aşağıda gösterilmiştir.  

İlişkili Taraflardan Kira ve Adat Gelirleri (TL) 

  30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Asiye GÜLER 0 38.136 16.950 0 

Murat GÜLER 0 40.274 0 0 

Toplam 0 78.410 16.950 0 

Hasılat 11.678.435 32.423.998 28.318.753 0 

İlişkili Taraflardan Gelirler / Hasılat 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 

 

20. DİĞER BİLGİLER 

20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler 

İhraççının çıkarılmış sermayesi 9.000.000 TL olup, birim pay değeri 1,00 TL olan 9.000.000 

adet paydan oluşmaktadır.  

 

20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı: 

İhraççının kayıtlı sermaye tavanı 36.000.000 TL’dir.  

 

20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve 

izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin 

%10’undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:  

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle, MKK’dan alınan dönem başı ve dönem 

sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayıları aşağıda gösterilmektedir.  

  
01.01.2012 - 

31.12.2012 

01.01.2013 - 

31.12.2013 

01.01.2014 - 

31.12.2014 

01.01.2015 - 

30.06.2015 

01.01.2015 - 

31.12.2015 

Dönem Başı 3.924.786,07 6.549.848,81 5.466.787,81 7.367.314,81 7.367.314,81 

Dönem Sonu 6.549.848,81 5.466.787,81 7.367.314,81 7.683.754,81 7.298.573,81 

 

İhraççının sermayesinin tamamı nakden ödenmiş olup, ayni olarak ödenen sermaye 

bulunmamaktadır.  

 

20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği 

hakkında bilgi:  

Yoktur. 
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20.5. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile 

değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim 

veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:  

Yoktur. 

 

20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile 

opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon 

hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:  

Yoktur. 

 

20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye 

artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve 

pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: 

Yoktur. 

 

20.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış 

suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu 

olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:  

Yoktur. 

 

20.9. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda 

hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun 

bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: 

İhraççının 9.000.000 TL olan sermayesinin %99,17’sine karşılık gelen 8.925.000 TL nominal 

değerli B grubu payları mevcut durum itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarda GLRYH 

koduyla işlem görmektedir. BİST’te işlem görenler dışında mevcut durumda İhraççının; ihraç 

ettiği, borsalarda işlem gören herhangi bir sermaye piyasası aracı veya bu hususlarla ilgili bir 

başvurusu bulunmamaktadır. İşbu izahname kapsamında ihraç edilecek B Grubu hamiline 

yazılı paylar da Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarda işlem görecek olup, ilave kotasyon 

başvurusu yapılacaktır. 

 

20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka 

açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından 

gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları 

hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 

20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler: 

İhraççının Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesine kurumsal internet sitesi 

www.gulerholding.com.tr’den veya Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun internet sitesi 

www.kap.gov.tr’den ulaşılabilir. 

 

http://www.gulerholding.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/
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20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç 

ve faaliyetleri: 

İhraççının amaç ve faaliyetleri Esas Sözleşme’nin 5. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre 

amacı ve faaliyet konusu; vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans 

piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım 

danışmanlığı faaliyetini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, 

projelendirme, finansal ve organizasyon, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 

düzenlemelerinde düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti niteliğinde olmamak 

şartı ile firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınaî ve finansal konularda yatırım 

ve araştırmalar yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla 

aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu 

veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım 

yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların 

yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde 

değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve 

böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini 

ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve 

taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınaî ve mali finansal 

yatırım girişimlerinde bulunmaktır. 

 

20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri: 

Yönetim Kurulu’na ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin esaslar 

Esas Sözleşme’nin; “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. maddesi,  “Yönetim Kurulunun Süresi” 

başlıklı 9. maddesi, “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 10. maddesi ve “Kurumsal 

Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 24. maddesinde yer verilmiştir.  

 

Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin yarısı A grubu pay sahiplerinin 

göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan 

üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.  

 

Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim 

İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde 

yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.  

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. 
 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 

İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu 

kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur. 
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20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında 

bilgi:  

Esas Sözleşme’nin; “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu altı 

üyeden oluşur ve bu üyelerin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından 

Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak 

seçilir.  

 

Esas Sözleşme’nin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. maddesi çerçevesinde; sermaye 

artırımlarında yeni A Grubu pay ihdas edilemez ve nama yazılı pay devri kısıtlanamaz. Yeni 

pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 

kullanılamaz. 

 

Esas Sözleşmenin “Fesih ve Tasfiye” başlıklı 27. Maddesi çerçevesinde; Şirketin iflastan 

başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda, bu karar A grubu 

pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, A grubu pay sahiplerinin ayrıca 

yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. 

 

20.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar: 

Esas Sözleşme’nin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. maddesi çerçevesinde; Yönetim 

Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 

kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, 

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar 

almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak 

şekilde kullanılamaz. 

 

Esas Sözleşmenin “Ana Sözleşme Değişikliği” başlıklı 26. maddesinde; Genel Kurulda, Ana 

Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edici 

mahiyette ise, bu karar, A Grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 

yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz 

edilemez hükmü bulunmaktadır. 

 

Esas Sözleşmenin “Fesih ve Tasfiye” başlıklı 27. maddesinde ise; Şirketin iflastan başka bir 

sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda, bu karar A grubu pay 

sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, A grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları 

hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz hükmü bulunmaktadır. 
 

Ortaklık tarafından yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya 

konusunun değiştirilmesi gibi konularda SPK’nın 23. madde hükmüne uyulur. 

 

20.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile 

toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi: 

Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümler Esas Sözleşmenin 14., 15., 16., 17., 18. ve 19. 

maddelerinde düzenlenmiştir.  
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Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi 

sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya 

çağrılır. 

 

TTK’nın 411’inci maddesine göre, sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine 

tanınan haklar, Şirkette, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri 

tarafından kullanılabilmektedir. 

 

Genel kurullar Şirket merkezinde toplanır. 

 

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. 

 

Şirket genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, 

sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. 

 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası 

mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. 

 

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı 

temsilcisinin bulundurulması şarttır. 

 

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten 

atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılması sırasında sermaye 

piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. 

 

Şirkete ait ilanlar, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket internet sitesinde, Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile 

gerekmesi durumunda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, 

mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 

sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı 

tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. 

 

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu 

görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de mevcut değilse Genel Kurul, 

divan başkanını seçer. 

 

İhraççının 12.02.2016 tarih ve 2016/07 sayılı kararı ile ana sözleşmesinin 14. maddesinin 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” kapsamında genel kurul 

toplantısına elektronik ortamda katılım imkanı için tadil edilmesine karar verilmiş ve bu 

kapsamda SPK’ya 17.02.2016 tarihinde başvuru yapılmıştır.   
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20.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve 

engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 

20.18. Payların devrine ilişkin esaslar: 

Esas Sözleşme’nin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. maddesi çerçevesinde; Nama 

yazılı pay devri kısıtlanamaz hükmü ile birlikte, paylar Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde 

serbestçe devredilebilir ifadesi yer almaktadır.  

 

20.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen 

koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler 

hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 

21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER 

21.05.2015 tarihinde Ayborsa Menkul Değerler Ticareti A.Ş.’nin %45’inin İhraççı tarafından, 

%45’inin A1 Capital ve kalan %10’unun ise İhraççının hakim ortağı Murat GÜLER 

tarafından olmak üzere toplam 2.270.000 TL’ye Ayborsa Menkul’un pay sahiplerinden satın 

alınması kapsamında hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Ayborsa Menkul’ün hisse devirleri 

kapsamında izin için SPK’ya 29.05.2015 tarihinde başvuru yapılmıştır. Ancak, İhraççı 

10.06.2015 tarihli yönetim kurulu kararıyla Ayborsa Menkul’ün %45’inin alımından 

vazgeçtiğini açıklamış olup, A1 Capital ve Murat GÜLER’in sırasıyla %45 ve %10’luk hisse 

alım sözleşmelerinin devam ettiği belirtilmiştir. İhraççının Ayborsa Menkul’de almayı 

planladığı %45’lik hissenin Ömer Faruk Tuna tarafından alınmasına karar verilmesi üzerine, 

hisse devrine ilişkin tüm taraflar arasında 09.06.2015 tarihinde protokol akdedilmiştir. 

Ayborsa Menkul’ün %45’lik hissesinin Ömer Faruk Tuna yerine A1 Capital tarafından satın 

alınarak pay oranının %90’a çıkarılmasına ilişkin olarak 19.11.2015 tarihinde yönetim kurulu 

kararı alınmıştır.  

 

Ayborsa Menkül’ün %90’ının A1 Capital, %10’unun ise Murat GÜLER tarafından 

devralınmasına ilişkin olarak SPK’nın 27.01.2016 tarih ve 3 sayılı toplantısında;  

a) Ayborsa Menkul ile A1 Capital’in 6 ay içerisinde birleşmek üzere başvuruda bulunacağına 

veya 

b) Ayborsa Menkul ile A1 Capital arasında kaldıraçlı alım satım işlemleri ile diğer türev 

araçlarda emir iletimine aracılık, işlem aracılığı veya portföy aracılığı ilişkisi temin 

edilmeyeceğine 

yönelik olarak 17.02.2016 tarihine kadar beyanda bulunulması ve başvuru yapılması kaydıyla 

olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.  

SPK’nın söz konusu kararı üzerine A1 Capital’in Ayborsa Menkul ile kolaylaştırılmış usulde 

birleşme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Murat GÜLER’in almayı planladığı 

%10 oranındaki payın da A1 Capital tarafından alınmasına ve bu şekilde A1 Capital’in 

Ayborsa Menkul’ün %100’üne sahip olmasına ilişkin olarak 03.02.2016 tarihinde A1 Capital 

tarafından karar alınmıştır. Bununla birlikte 04.02.2016 tarihinde pay devrine ilişkin izin 
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tarihinden itibaren 6 ay içerisinde A1 Capital’in Ayborsa Menkul’u devralma suretiyle 

birleşmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapılacağına ilişkin 04.02.2016 tarihli beyan verilmiştir.  

 

SPK’nın 15.02.2016 tarih ve 2016/05 sayılı haftalık bülteninde Ayborsa Menkul’ün %100 

oranındaki paylarının A1 Capital’e devredilmesine ilişkin izin talebinin olumlu karşılandığı 

belirtilmiş olup, Ayborsa Menkul’ün 23.02.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 

alınan karar uyarınca payların A1 Capital’e devir işlemi tamamlanmıştır. Ayborsa Menkul’ün 

satın alınması kapsamında A1 Capital tarafından 820.000 TL ve 250.000 ABD Doları 

karşılığı 716.000 TL olmak üzere toplam 1.536.000 TL ödeme yapılırken, kalan 200.000 

ABD Dolarlık ödemenin 100.000 ABD Doları 23.03.2016 tarihinde, 100.000 ABD Doları da 

22.04.2016 tarihinde ödenecektir. Ayborsa Menkul’ün pay devir işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini takiben A1 Capital’in Ayborsa Menkul’ü kolaylaştırılmış usulde 

devralma suretiyle birleşmesine ilişkin olarak SPK’ya izin başvurusunda bulunulacaktır.  

 

A1 Capital’in %45’ine karşılık gelen 1.650.000 TL nominal değerli A grubu hisseler ile 

6.000.000 TL nominal değerli B grubu hisseler İhraççı tarafından Hilmi Hakan Derinkök’ten 

7.650.000 TL karşılığında 10.09.2014 tarihli hisse devir sözleşmesine istinaden satın 

alınmıştır. Söz konusu hisse devir sözleşmesinin Geri Alım Hakkı başlıklı 4. Maddesine göre 

30.06.2015 tarihine kadar A1 Capital’in özsermayesinin 25.000.000 TL’ye çıkarılmaması ve 

30.06.2015 tarihine kadar TradeFX Limited şirketinin A1 Capital’e %20 oranında ortak 

olmaması şartlarının her ikisinin de gerçekleşmesi halinde Hilmi Hakan Derinkök 6.000.000 

TL nominal değerli B grubu hisselerini 30.09.2015 tarihine kadar geri alma hakkına sahip 

olacak iken, A1 Capital’in sermaye artırımı ile birlikte geri alma hakkı hususu ortadan 

kalkmış ve gerçekleşmemiştir.  

 

27.10.2014 tarihinde Ulus Menkul’un ortaklarından Anıl Erk Yılmaz 2.829.375 TL nominal 

değerli, Özgür Devrim Yılmaz 973.125 TL nominal değerli olmak üzere toplam 3.802.500 TL 

nominal değerli hisselerininin 450.000 adedinin İhraççı tarafından, bakiye 3.352.500 adedinin 

ise A1 Capital tarafından satın alınması konusunda sözleşme imzalamıştır. Ancak daha sonra 

İhraççının 11.12.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Ulus Menkul’ün alımına ilişkin hak ve 

yetkileri A1 Capital’e devredilmiştir. 08.12.2014 tarihinde Ulus Menkul’ün ortaklarından 

Fatma Karagözlü’ye ait 675.000 TL nominal değerli ve Zuhal Demirdöven'e ait 22.500 TL 

nominal değerli payların da A1 Capital tarafından satın alınmasına ilişkin hisse devir 

sözleşmeleri imzalanmıştır. Ulus Menkul’un %100’ü için alım bedeli ise 6.000.000 + 550.000 

ABD Doları olarak belirlenmiştir. 

 

SPK’nın iznini takiben 12.02.2015 tarihi itibariyle pay devirleri gerçekleşmiş ve A1 Capital, 

Ulus Menkul’un %100'üne sahip olmuştur. A1 Capital’in Ulus Menkul’ü devralma yoluyla 

birleşmesine ilişkin olarak SPK’nın 28.04.2015 tarihli onayını takiben A1 Capital’in Ulus 

Menkul’u devralma yoluyla birleşme işlemi 14.05.2015 tarihinde tescil edilerek birleşme 

süreci tamamlanmıştır.  
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A1 Capital’in Ulus Menkul’ü satın alması kapsamında Anıl Erk Yılmaz ve Özgür Devrim 

yılmaz ile yapılan 27.10.2014 tarihli hisse devir sözleşmesinin 9.3 maddesine göre Anıl Erk 

Yılmaz’a hisse devrini takiben kalan ödeme tutarına ilişkin olarak A1 Capital tarafından 

10.02.2016 vadeli 2.263.500 TL tutarında senet verilmiş olup, söz konusu senede aynı 

zamanda Murat Güler ve Güler Yatırım Holding kefil olmuşlardır. A1 Capital’in Anıl Erk 

Yılmaz’a olan 2.263.500 TL’lik borcuna ödeme tarihinde kadar işlenen 144.092 TL 

tutarındaki O/N Repo yıllık ortalama faizi de eklenerek A1 Capital tarafından 10.02.2016 

tarihinde 2.407.592 TL ödeme yapılmıştır.  

 

Ulus Menkul’ün A1 Capital tarafından devralınması kapsamında Ulus Menkul’ün 

ortaklarından Fatma Karagözlü ile yapılan 08.12.2014 tarihli hisse devir sözleşmesinin 5.2 

maddesi çerçevesinde Fatma Karagözlü, hisse satış bedeli karşılığı olarak A1 Capital’in 

sermaye artırımına katılma opsiyonunu kullanmıştır. Fatma Karagözlü’nün Ulus Menkul’ün 

devrinden olan alacağı 900.000 TL olarak belirlenirken, Fatma Karagözlü’ye A1 Capital 

tarafından 03.06.2015 tarihinde 102.009 TL ödeme yapılmıştır. Fatma Karagözlü’ye kalan 

797.991 TL ödeme 29.06.2015 tarihinde yapılmış olup, Fatma Karagözlü tarafından A1 

Capital’in sermaye artırımı için 750.000 TL nominal değerli pay karşılığı 797.991 TL 

30.06.2015 tarihinde sermaye avansı olarak ödenmiştir.  

 

A1 Capital’in sermaye artırımının tamamlanmasına bağlı olarak İhraççının satış gelirleri ve 

karlılığı A1 Capital’deki sermaye payının %99,70’ten 07.07.2015 tarihi itibariyle %89,80’e 

gerilemesine bağlı olarak olumsuz etkilenebilecektir.  

 

22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA 

BİLGİLER 

22.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca 

hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin 

bağımsız denetim raporları: 

İhraççının, Kurulun muhasebe / finansal raporlama standartları uyarınca 31 Aralık 2012 ve 31 

Aralık 2013 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim 

raporları Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., 31.12.2014 ve 30.06.2015 

tarihli karşılaştırma finansal tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu Ata 

Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 

denetlenmiş ve hazırlanmış olup, İhraççının www.gulerholding.com.tr ve Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’nun www.kap.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.  

 

31.12.2012 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 15.03.2013 tarihinde,  

31.12.2013 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 04.03.2014 tarihinde,  

31.12.2014 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 10.02.2015 tarihinde,  

30.06.2015 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 18.08.2015 tarihinde,  

İzahnamenin ekinde yer alan 31.12.2015 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu ise 

24.02.2015 tarihinde KAP’ta yayımlanmıştır.  

 

http://www.gulerholding.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/
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22.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi 

gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim 

kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında 

bilgi: 

31 Aralık 2012 ve 2013 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar Ege Yeminli Mali Müşavirlik 

ve Bağımsız Denetim A.Ş., 31.12.2014 ve 30.06.2015 tarihli karşılaştırma finansal tablolar 

Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 

denetlenmiş ve denetim raporları hazırlanmıştır. 

Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ali Yürüdü 

Adresi  19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul 

Telefon (0212) 286 47 27  

Fax (0212) 286 10 51 

İnternet Adresi www.atadenetim.com  

Üyesi Olunan Profesyonel 

Meslek Kuruluşları 
Kreston International, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 

 

Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

Sorumlu Ortak Baş Denetçi Halil Kaya Özer 

Adresi  
Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sokak No:1 Okmeydanı 34384 

Şişli / İstanbul 

Telefon (0212) 222 51 31  

Fax (0212) 222 64 88 

İnternet Adresi http://www.chiturkey.com/tr/  

Üyesi Olunan Profesyonel 

Meslek Kuruluşları 
CH International, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 

 

Bağımsız denetim kuruluşlarının seçimine ilişkin ilgili hüküm çerçevesinde aynı bağımsız 

denetim kuruluşu ile en çok 7 yıl süreyle çalışabilme zorunluluğu çerçevesinde Ege Yeminli 

Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile görev süresinin dolmasına bağlı olarak 2014 

yılının bağımsız denetim kuruluşu olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin belirlenmesine ilişkin karar 08.04.2014 tarihli genel 

kurul toplantısında onaylanmıştır.  
 

2015 yılı hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak Bilgi Bağımsız 

Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin belirlenmesine ilişkin karar 11.03.2015 tarihli 

olağan genel kurulda onaylanmıştır. Ancak söz konusu bağımsız denetim firması işlerinin 

yoğunluğu sebebiyle İhraççıya hizmet veremeyeceğini beyan etmesi sebebiyle İhraççı 2015 

yılı bağımsız denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş. firması ile yeniden devam etme kararı almış ve söz konusu karar 21.05.2015 

tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır.  
 

30.06.2015 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü: 

30 Haziran 2015 dönemi finansal tablolarına ait Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunda 

yer alan denetçi görüşü aşağıdaki gibidir: 

http://www.atadenetim.com/
http://www.chiturkey.com/tr/
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Görüşümüze göre, Şartlı görüşün dayanağı adlı paragrafta belirtilen hususun muhtemel 

etkileri hariç olmak üzere, Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığının 

ilişikteki 30 Haziran 2015 tarihli ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli 

yönleriyle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yayımlanan 

finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep 

olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.  

 

Şartlı Görüşün Dayanağı 

“İlişikteki finansal tablolarda özkaynak yöntemine göre konsolidasyona dahil edilen Dinamo 

Tamir ve Bakım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30 Haziran 2015 tarihli 

finansal tabloları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde hazırlanmamış olup Vergi Usul 

Kanunları kapsamında hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.” 

 

31.12.2014 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü: 

Şartlı Görüşün Dayanağı 

İlişikteki finansal tablolarda özkaynak yöntemine göre konsolidasyona dahil edilen Dinamo 

Tamir ve Bakım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2014 tarihli finansal 

tabloları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde hazırlanmamış olup Vergi Usul Kanunları 

kapsamında hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.  

 

Sonuç  

Görüşümüze göre, Şartlı görüşün dayanağı adlı paragrafta belirtilen hususun muhtemel 

etkileri hariç olmak üzere, Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığının 

ilişikteki 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap 

dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.” 

 

31.12.2013 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü: 

“Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 

tarihi itibariyle Konsolide finansal pozisyonunu, bu döneme ilişkin Konsolide finansal durum 

tablosunu, Konsolide kapsamlı gelir tablosu, Konsolide nakit akış tablolarını ve Konsolide 

özkaynak değişim tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama 

standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.” 

 

31.12.2012 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü: 

“İncelememiz sonucunda, ilişikteki finansal tabloların, Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 31 

Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal pozisyonunu, oniki aylık döneme ilişkin finansal 

performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal 

raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda 

herhangi bir hususa rastlanmamıştır.” 
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22.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun 

finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler 

(üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de 

içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:  

30.06.2015 dönemi itibariyle İhraççının %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan A1 Capital’in 

07.07.2015 tarihi itibariyle tamamlanan sermaye artırım işlemlerine bağlı olarak A1 

Capital’in konsolidasyon oranı %89,80’e gerilemiştir.  

 

21.05.2015 tarihinde Ayborsa Menkul Değerler Ticareti A.Ş.’nin %45’inin İhraççı tarafından, 

%45’inin A1 Capital ve kalan %10’unun ise İhraççının hakim ortağı Murat GÜLER 

tarafından olmak üzere toplam 2.270.000 TL’ye Ayborsa Menkul’un pay sahiplerinden satın 

alınması kapsamında hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Ayborsa Menkul’ün hisse devirleri 

kapsamında izin için SPK’ya 29.05.2015 tarihinde başvuru yapılmıştır. Ancak, İhraççı 

10.06.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile Ayborsa Menkul’ün %45’inin alımından 

vazgeçtiğini açıklamış olup, A1 Capital ve Murat GÜLER’in sırasıyla %45 ve %10’luk hisse 

alım sözleşmelerinin devam ettiği belirtilmiştir. İhraççının Ayborsa Menkul’de almayı 

planladığı %45’lik hissenin Ömer Faruk Tuna tarafından alınmasına karar verilmesi üzerine, 

hisse devrine ilişkin tüm taraflar arasında 09.06.2015 tarihinde protokol akdedilmiştir. 

Ayborsa Menkul’ün %45’lik hissesinin Ömer Faruk Tuna yerine A1 Capital tarafından satın 

alınarak pay oranının %90’a çıkarılmasına ilişkin olarak 19.11.2015 tarihinde yönetim kurulu 

kararı alınmıştır.  

 

Ayborsa Menkül’ün %90’ının A1 Capital, %10’unun ise Murat GÜLER tarafından 

devralınmasına ilişkin olarak SPK’nın 27.01.2016 tarih ve 3 sayılı toplantısında;  

a) Ayborsa Menkul ile A1 Capital’in 6 ay içerisinde birleşmek üzere başvuruda bulunacağına 

veya 

b) Ayborsa Menkul ile A1 Capital arasında kaldıraçlı alım satım işlemleri ile diğer türev 

araçlarda emir iletimine aracılık, işlem aracılığı veya portföy aracılığı ilişkisi temin 

edilmeyeceğine 

yönelik olarak 17.02.2016 tarihine kadar beyanda bulunulması ve başvuru yapılması kaydıyla 

olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 

 

SPK’nın söz konusu kararı üzerine A1 Capital’in Ayborsa Menkul ile kolaylaştırılmış usulde 

birleşme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Murat GÜLER’in almayı planladığı 

%10 oranındaki payın da A1 Capital tarafından alınmasına ve bu şekilde A1 Capital’in 

Ayborsa Menkul’ün %100’üne sahip olmasına ilişkin olarak 03.02.2016 tarihinde A1 Capital 

tarafından karar alınmıştır. Bununla birlikte 04.02.2016 tarihinde pay devrine ilişkin izin 

tarihinden itibaren 6 ay içerisinde A1 Capital’in Ayborsa Menkul’u devralma suretiyle 

birleşmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapılacağına ilişkin 04.02.2016 tarihli beyan verilmiştir.  

 

SPK’nın 15.02.2016 tarih ve 2016/05 sayılı haftalık bülteninde Ayborsa Menkul’ün %100 

oranındaki paylarının A1 Capital’e devredilmesine ilişkin izin talebinin olumlu karşılandığı 

belirtilmiş olup, Ayborsa Menkul’ün 23.02.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 
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alınan karar uyarınca payların A1 Capital’e devir işlemi tamamlanmıştır. Ayborsa Menkul’ün 

satın alınması kapsamında A1 Capital tarafından 820.000 TL ve 250.000 ABD Doları 

karşılığı 716.000 TL olmak üzere toplam 1.536.000 TL ödeme yapılırken, kalan 200.000 

ABD Dolarlık ödemenin 100.000 ABD Doları 23.03.2016 tarihinde, 100.000 ABD Doları da 

22.04.2016 tarihinde ödenecektir. Ayborsa Menkul’ün pay devir işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini takiben A1 Capital’in Ayborsa Menkul’ü kolaylaştırılmış usulde 

devralma suretiyle birleşmesine ilişkin olarak SPK’ya izin başvurusunda bulunulacaktır. 

 

İhraççı tarafından A1 Capital’in %45’inin satın alınması kapsamında Hilmi Hakan 

Derinkök’e 05.10.2015 tarihinde 1.000.000 TL, 13.01.2016 tarihinde ise 2.000.000 TL ödeme 

yapılmıştır. 

 

İhraççının bağlı ortaklığı A1 Capital’in birleşme ve satın alma işlemleri çerçevesinde sermaye 

piyasalarındaki etkinliğinin artması beklenmektedir.  

 

22.4. Proforma finansal bilgiler:  

Yoktur. 

 

22.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:  

Yoktur. 

 

22.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan 

kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri 

itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi: 

İhraççının 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, “Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu 

ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde 

dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde 

etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yolu ile dağıtılması ve/veya 

yedeklere ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak genel kurulun bilgisine sunulması” 

şeklinde belirlenmiştir. Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal 

piyasaların durumuna göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilerek yapılacak ilk 

genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmaktadır. 

 

Ayrıca İhraççının Esas Sözleşmesi’nin “Kar Dağıtımı” başlıklı 23. maddesine göre; 

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 

amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel 

kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla 

aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 
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Birinci Kâr payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. 

 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla 

%10’nu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10’nu da şirket müdür, memur ve 

müstahdemlerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabilir. 

 

İkinci Kâr payı: 

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 

kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 

Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir. 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 

sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 

519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

 

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım 

politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve 

pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri 

için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 

 

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki 

teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 

 

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri 

alınamaz. 
 

2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 9.000.000,00 

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 131.900,66 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu 

imtiyaza ilişkin bilgi 

Kar Dağıtımda İmtiyaz 

Yoktur. 

  SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 

3 Dönem Kârı 4.380.383 399.436,63 

4 Ödenecek Vergiler ( - ) -31.192 - 

5 Net Dönem Kârı ( = ) 4.336.214 399.436,63 

6 Geçmiş Yıllar Zararı( - ) -2.213.681 - 

7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 106.126,65 19.971,83 

9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) - 
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10 
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 
 - - 

11 

Ortaklara Birinci Temettü  - - 

-Nakit  - - 

-Bedelsiz - 
 

- Toplam 
  

12 
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 

Dağıtılan Temettü  
- 

 

13 
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e 

temettü 
- ---- 

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü - 
 

15 Ortaklara İkinci Temettü - - 

16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe - 
 

17 Statü Yedekleri - - 

18 Özel Yedekler - - 

19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK - 379.464,80 

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 
  

 

2014 yılı karının dağıtılmamasına ve 2015 yılında yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere 

yedek akçelere aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu önerisi 11.03.2015 tarihinde yapılan genel 

kurul toplantısında onaylanmıştır. 

2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 9.000.000,00 

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 49.201 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu 

imtiyaza ilişkin bilgi 

Kar Dağıtımda İmtiyaz 

Yoktur. 

  SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 

3 Dönem Kârı 1.922.012 1.900.655 

4 Ödenecek Vergiler ( - ) -384.402,40 -246.654,62 

5 Net Dönem Kârı ( = ) 1.537.609,60 1.654.000,35 

6 Geçmiş Yıllar Karı ( + ) - - 

7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 76.880,48 82.700,01 

8/(a). 

Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları 

Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir 

Dönem Kârı (=) 

- - 

8/(b). Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-)  -   

8/(c). Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+) -        

8/(d). 

Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları 

Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir 

Dönem Kârı (=) 

-   

9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) -   

10 

Birinci temettüün hesaplanacağı 

bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir 

dönem kârı 

- 

  
- 

11 

Ortaklara Birinci Temettü  -   

-Nakit  -   

-Bedelsiz -   

- Toplam     

12 
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 

Dağıtılan Temettü  
-   

13 
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e 

temettü 
-   
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14 
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan 

Temettü 
-   

15 Ortaklara İkinci Temettü -   

16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe -   

17 Statü Yedekleri - - 

18 Özel Yedekler - - 

19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 1.460.729,12 1.571.300,34 

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar     

 

2013 yılı karının dağıtılmamasına ve 2014 yılında yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere 

yedek akçelere aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu önerisi 08.04.2014 tarihinde yapılan genel 

kurul toplantısında onaylanmıştır. 
 

2012 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 9.000.000,00 

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 49.201 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu 

imtiyaza ilişkin bilgi 

Kar Dağıtımda İmtiyaz 

Yoktur. 

  SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 

3 Dönem Kârı -460.916 -363.295,77 

4 Ödenecek Vergiler ( - ) - - 

5 Net Dönem Kârı ( = ) -460.916 -363.295,77 

6 Geçmiş Yıllar Karı ( + ) 873.589 853.654,93 

7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) - - 

8/(a). 

Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları 

Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir 

Dönem Kârı (=) 

- - 

8/(b). Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-)  -   

8/(c). Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+) -        

8/(d). 

Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları 

Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir 

Dönem Kârı (=) 

-   

9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) --   

10 

Birinci temettüün hesaplanacağı 

bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir 

dönem kârı 

  

  
- 

11 

Ortaklara Birinci Temettü  -   

-Nakit  -   

-Bedelsiz -   

- Toplam     

12 
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 

Dağıtılan Temettü  
-   

13 
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e 

temettü 
-   

14 
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan 

Temettü 
-   

15 Ortaklara İkinci Temettü -   

16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe        -   

17 Statü Yedekleri - - 

18 Özel Yedekler - - 

19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK    -                           - 

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar     
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2012 yılı faaliyetlerinden zarar oluşması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim 

kurulu önerisi 05.06.2013 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.  

 

22.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde 

önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar 

ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:  

Bolu ili Düzce ilçesinde İhraççının adı kullanılarak bir takım iş başvuruları kabul edildiği 

yönünde duyumlar alınması üzerine, söz konusu iş ilanlarının İhraççı ile herhangi bir ilişkisi 

bulunmadığı ve sorumluların tespiti ve cezalandırılması açısından İhraççı tarafından Düzce 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2015/3640 sayılı soruşturma numarası ile suç duyurusunda 

bulunulmuştur. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 28.04.2015 tarihli kararı ile yapılan 

araştırma üzerine söz konusu suç duyurusu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar 

verilmiştir. 

İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler 

İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler 

Davacı 

Taraf 
Davalı Taraf 

Mahkeme Dosya 

No Yıl 
Konusu 

Risk Tutarı 

(TL) 
Gelinen Aşama 

Güler 

Yatırım 

Holding  

Şişli Vergi Dairesi 

Müdürlüğü  

İstanbul 8. Vergi 

Mah. 2014/2073 

Ödeme 

Emri İptali  
1.600 

Davanın kabulüne karar 

verilmiştir. Davalı kararı 

temyiz etmiştir. 

Güler 

Yatırım 

Holding 

Şişli Vergi Dairesi 

Müdürlüğü  

İstanbul 8. Vergi 

Mah. 2015/714 

Ödeme 

Emri İptali  
1.600 

Davanın kabulüne karar 

verilmiştir. Davalı kararı 

temyiz etmiştir.  

 

İhraççının bağlı ortaklığı A1 Capital, kaldıraçlı alım satım işlemleri yapma konusunda SPK 

tarafından yetkilendirilmiş olup, her ay bu işlemlerden elde ettiği gelirler nedeniyle ilgili 

Vergi Dairesine BSMV ödemektedir. Ancak Nisan 2015 tarihinden bu yana A1 Capital 

BSMV ile ilgili beyannamelerini Şişli Vergi Dairesine ihtirazi kayıt ile sunmakta ve yasal 

süresi içerisinde her ay ödenen BSMV’nin iptali için İstanbul Vergi Mahkemesine dava 

açmaktadır. Yasal düzenleme yapılana kadar her ay yapılan BSMV ödemesini takiben dava 

açılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda açılmış davalara ilişkin bilgiler aşağıda 

gösterilmiştir.  

A1 Capital’in Taraf Olduğu Davalar ve Takipler 

A1 Capital Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler 

Davacı 

Taraf 
Davalı Taraf 

Mahkeme Dosya 

No Yıl 
Konusu 

Risk Tutarı 

(TL) 
Gelinen Aşama 

A1 Capital 
Beşiktaş Vergi 

Dairesi Müdürlüğü  

İstanbul 10. Vergi 

Mah. 2014/2027 E 

Ödeme 

Emri İptali  
 Feragat Edilmiştir.  

A1 Capital 
Maslak Vergi 

Dairesi Müdürlüğü 

İstanbul 11. Vergi 

Mah. 2015/1207 

Vergi 

Terkini ve 

İadesi  

41.678,74 

Davanın kabulüne karar 

verilmiştir. Davalı kararı 

temyiz etmiştir.  

A1 Capital 
Maslak Vergi 

Dairesi Müdürlüğü 

İstanbul 9. Vergi 

Mah. 2015/1396 

Vergi 

Terkini ve 

İadesi 

44.052,72 

Davanın kabulüne karar 

verilmiştir. Davalı kararı 

temyiz etmiştir. 

A1 Capital 
Maslak Vergi 

Dairesi Müdürlüğü 

İstanbul 1. Vergi 

Mah. 2015/1813 
Vergi İadesi 41.179,25 Derdesttir.  

A1 Capital 
Maslak Vergi 

Dairesi Müdürlüğü 

İstanbul 12. Vergi 

Mah. 2015/580 
Vergi İadesi 33.750,11 Derdesttir. 
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A1 Capital 
Maslak Vergi 

Dairesi Müdürlüğü 

İstanbul 12. Vergi 

Mah. 2015/1207 
Vergi İadesi 37.684,31 Derdesttir. 

A1 Capital 
Maslak Vergi 

Dairesi Müdürlüğü 

İstanbul 10. Vergi 

Mah. 2015/2111 
Vergi İadesi 43.528,98 Derdesttir. 

A1 Capital 
Maslak Vergi 

Dairesi Müdürlüğü 

İstanbul 3. Vergi 

Mah. 2015/2351 
Vergi İadesi 50.203,48 Derdesttir. 

A1 Capital 
Maslak Vergi 

Dairesi Müdürlüğü 

İstanbul 5. Vergi 

Mah. 2016/711 
Vergi İadesi 48.036,69 Derdesttir. 

A1 Capital 

Arbul Entegre 

Tekstil İşlemleri 

A.Ş.  

İstanbul 14. Asliye 

Tic. Mah. 2016/166 
Tazminat 34.610,50 Derdesttir. 

 

22.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler: 

Yoktur. 

 

23. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

23.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek payların ISIN (uluslararası menkul 

kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve 

gruplarına ilişkin bilgi: 

Grubu 

Nama / 

Hamiline 

Olduğu 

İmtiyazlar Pay Sayısı 

Pay 

Sayısının 

Grup Pay 

Sayısına 

Oranı (%) 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Toplam (TL) 
Sermayeye 

Oranı (%) 

B Hamiline Yoktur 7.000.000,00 78,43 1,00 7.000.000,00 43,75 

          TOPLAM 7.000.000,00   

 

İhraççının 36.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesi 7.000.000 TL tutarında (%77,78) Murat GÜLER’e tahsisli olarak nakden artırılarak 

16.000.000 TL’ye çıkarılacaktır. Artırılan 7.000.000 TL nominal değerli paylar B grubu 

hamiline yazılı olacaktır. Bu doğrultuda ihraç edilecek toplam 7.000.000 TL nominal değerli 

payların sermaye artırımı sonrası oluşacak 16.000.000 TL’lik ihraççı sermayesine oranı 

%43,75 olacaktır.  

 

İşbu tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylara ilişkin ISIN kodu, SPK 

onayının alınmasını takiben Takasbank’a yapılacak başvuru sonrasında belirlenecektir. 

 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak B grubu hamline yazılı payların 

Murat GÜLER’e tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki 

ortaklarına, talep etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı 

tarihte İhraççıda sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER 

tarafından İhraççıdan tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı 

tanınacaktır. 

 

İhraççı Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesine göre;  

İhraççının çıkarılmış sermayesi 9.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi 

muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket’in 9.000.000 TL’lik çıkarılmış 
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sermayesini temsil eden payların, 75.000 adedi A grubu nama yazılı, 8.925.000 adedi B grubu 

hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.  

 

Sermaye artırımlarında yeni A Grubu pay ihdas edilemez. 

 

Esas Sözleşme’nin 8. maddesi çerçevesinde A grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin 

belirlenmesinde imtiyaza sahiptir. Esas Sözleşme’nin 8. maddesine göre 6 üyeden oluşacak 

Yönetim Kurulu’nun yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.  

 

Esas Sözleşme’nin 15. maddesine göre ise İhraççının yapılacak olağan ve olağanüstü Genel 

Kurul toplantılarında her bir pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. 

 

İç kaynaklardan sermaye artırımı bulunmamaktadır. 

 

23.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu: 

İhraççının payları Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.  

 

23.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi: 

Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak 

tutulmaktadır. 

 

23.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi: 

Paylar Türk Lirası cinsinden ihraç edilecektir. 

 

23.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma 

prosedürü hakkında bilgi: 

İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır: 

 

Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19):  

Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkı bulunmaktadır.  

 

a) Hak kazanılan tarih:  

İhraç edilen paylar herhangi bir kar payı dağıtım tarihi itibariyle, ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın diğer paylarla birlikte eşit olarak kar payı alma hakkı elde eder.  

 

b) Zaman aşımı:  

Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile 

ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş 

yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri 

hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi 

Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 2308 sayılı Şirketlerin 

Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali 
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Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca bahsolunan menfaat ve bedelleri 

müruruzaman müddetlerinin bitmesinden itibaren üç ay içinde mahallî malsandığına vermeğe 

mecburdurlar. 

 

Bedelsiz pay olarak dağıtılan kar paylarında zaman aşımı bulunmamaktadır. 

 

c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay 

sahipleri tarafından kullanım prosedürü:  

Yurtdışında yerleşik pay sahipleri, yurtiçinde yerleşik pay sahipleri ile aynı haklara sahiptir. 

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Hakkın kullanıma ilişkin herhangi bir sınırlama 

yoktur. 

 

d) Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif 

mahiyette olup olmadığı:  

Kar payı oranı, hesaplama yöntemi ve ödemelere ilişkin prosedürlerde Sermaye Piyasası 

Mevzuatı ile T.C. Kanunları ve Şirket esas sözleşmesine uyulur. Esas sözleşme uyarınca, kar 

payı için zorunlu bir oran ve ödemelerin dönemini/dönemlerini ve kümülatif olup olmayacağı 

konusunda bir belirleme yapılmamıştır.   

 

Kar payı dağıtımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

 

İhraççının Esas Sözleşmesi’nin “Kar Dağıtımı” başlıklı 23. maddesine göre; 

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 

amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel 

kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla 

aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 

Birinci Kâr payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. 

 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla 

%10’nu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10’nu da şirket müdür, memur ve 

müstahdemlerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabilir. 
 

İkinci Kâr payı: 

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 

kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 
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Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir. 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 

sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 

519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

 

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım 

politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve 

pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri 

için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki 

teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 

 

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri 

alınamaz. 

 

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24):  

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve 

muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma 

hakkına sahiptir.  

 

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27):  

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde 

sahip olunan payların şirketin oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına 

ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini 

şirketten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta 

kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine 

satılmasını şirketten talep edebilirler. Çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan 

pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, 

paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını, oy haklarının Kurulca belirlenen orana 

veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket 

edenlerden talep edebilirler.  

 

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTKn md. 507):  

Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının 

kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara 

payı oranında katılır.  
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Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn md. 19):  

Şirketin sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.  

 

Yeni Pay Alma Hakkı (TTKn md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için 

SPKn md. 18):  

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma 

hakkını haizdir. Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 

ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 

 

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, TTKn md. 414, 415, 419, 425, 

1527):  

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş 

nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların 

genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK’dan sağlanan pay sahipleri listesi 

dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. 

Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.  

 

Oy Hakkı (SPKn md. 30, TTKn md. 434):  

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.  

 

İhraççının yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir 

oy hakkı verir. 

 

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTKn md. 437):  

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 

denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından 

en az 3 hafta önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır 

bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve 

şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait 

olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, 

yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları 

hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek 

bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. 

 

İptal Davası Açma Hakkı (TTKn md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2): 

Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar 

aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu 

üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde 

ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.  

 

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde 

yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, 

ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile 
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muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr 

payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık 

alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı 

veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. 

Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri 

tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.  

 

Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini 

tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya 

da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, 

genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy 

kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini 

ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren 

pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı 

olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası 

açabilirler. 

 

Azınlık Hakları (TTKn md. 411, 412, 439):  

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak 

gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel 

kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını 

isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri 

yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap 

verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya 

çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.  

 

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini 

oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan 

pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel 

denetçi atamasını isteyebilir.  

 

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTKn md. 438):  

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi 

alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle 

açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul 

istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu 

yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. 

 

23.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları: 

İhraççının 03.02.2016 tarih ve 2016/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 

İhraççının 36.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 

İhraççının yönetim kurulu başkanı Murat GÜLER’e, Borsa İstanbul A.Ş.’nin 06.05.2013 
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tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarı’nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (Yeni 

Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve 

Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak 

şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilecek şekilde artırılmasına karar verilmiştir.  

 

İhraççının sermayesi 7.000.000 TL tutarında (%77,78) Murat GÜLER’e tahsisli olarak 

nakden artırılarak 16.000.000 TL’ye çıkartılacaktır. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar B 

grubu hamiline yazılı olacaktır.  

 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak B grubu hamline yazılı payların 

Murat GÜLER’e tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki 

ortaklarına, talep etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı 

tarihte İhraççıda sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER 

tarafından İhraççıdan tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı 

tanınacaktır. 

  

23.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya 

pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına 

ilişkin bilgi:  

Yoktur. 

 

24. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR 

24.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve 

halka arza katılmak için yapılması gerekenler 

24.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar: 

SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 

İhraççının 36.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 18.000.000 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 

ihraç ve halka arz edilecek toplam 9.000.000 TL nominal değerli paylar için hazırlanan 

izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulca onaylanması talebinin; 

 

a) Yeniden belirlenebilecek sermaye artırımı tutarı çerçevesinde ihraç edilecek payların 

satışının İhraççının yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçimine aday gösterme imtiyazına 

haiz A grubu payların tamamını elinde bulunduran İhraççının yönetim kurulu başkanı Murat 

GÜLER’e Borsa İstanbul A.Ş.’nin 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı "Toptan Satışlar Pazarı'nın 

Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi" (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış 

İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz 

konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesi, 

 

b) İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından, İhraççıdan 
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tahsisli satış suretiyle edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının tanınması, bu 

çerçevede tahsisli sermaye artımından önce Kurul onayına sunulan izahnamede ve tasarruf 

sahiplerine satış duyurusunda sermaye artırım tutarı da dahil gerekli düzeltmelerin yapılması, 

 

c) Murat GÜLER’den, sermaye artırımından elde edeceği paylar ile mevcut sahip olduğu 

payları onaylı izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımı tarihinden itibaren bir 

yıl boyunca tahsisli sermaye artırımı sonrası isteyen yatırımcılara yapılacak satış işlemi 

dışında borsada satmayacağına ilişkin taahhüdün alınması ve söz konusu payların borsa 

dışında satılması durumunda alıcıları borsada satış yasağı konusunda bilgilendirmesi 

gerektiğinin Murat GÜLER’e bildirilmesi koşullarıyla olumlu karşılanmasına karar 

verilmiştir.  

 

24.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri: 

Grubu 

Nama / 

Hamiline 

Olduğu 

İmtiyazlar Pay Sayısı 

Pay 

Sayısının 

Grup Pay 

Sayısına 

Oranı (%) 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Toplam (TL) 
Sermayeye 

Oranı (%) 

B Hamiline Yoktur 7.000.000,00 78,43 1,00 7.000.000,00 43,75 

          TOPLAM 7.000.000,00   

 

İhraççının 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 7.000.000 TL tutarında tahsisli olarak ve 

nakden artırılarak 16.000.000 TL’ye çıkartılacaktır. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar B 

grubu hamiline yazılı olacaktır. İhraç edilecek toplam 7.000.000 TL nominal değerli payların 

sermaye artırımı sonrası oluşacak 16.000.000 TL’lik ihraççı sermayesine oranı %43,75 

olacaktır. 

 

SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden, 

İhraççının 36.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin tamamı nakden karşılanmak ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen 

kısıtlanması suretiyle 7.000.000 TL (%77,78 bedelli) artışla 16.000.000 TL’ye 

yükseltilmesine ve artırılan sermayenin SPK’nın ilgili kararı doğrultusunda Murat GÜLER’e, 

Borsanın 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları 

Genelgesi (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin 

Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz 

fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Murat 

GÜLER’e tahsisli olarak satılacak payların toplam nominal değeri 7.000.000 TL’dir.  

 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından 

İhraççıdan tahsisli satış suretiyle edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı tanınacaktır.  
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İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortakları, talep 

etmeleri durumunda Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihi takip eden 30 

gün boyunca İhraççıda sahip oldukları paylarının bedelli sermaye artırım oranın çarpımı ile 

hesaplanacak pay miktarını Murat GÜLER’den satın alma hakları olacaktır. 

 

Buna göre Murat GÜLER dışındaki tüm ortakların talep edebilecekleri toplam pay miktarı en 

fazla 6.375.568,90 TL olabilecektir. Murat GÜLER’in mevcut ortaklara satacağı paylar B 

grubu hamiline yazılı olacaktır.  

 

24.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi: 

24.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraçının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından 

İhraççıdan tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı 

bulunmaktadır. 

 

Satın alma hakkının başlangıç ve bitiş tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile 

ortaklığın internet sitesi, KAP’ta ve A1 Capital’in internet sitesinde ilan edilecektir. 

 

SPK’nın onayını takiben sermaye artırımının Şubat 2016’da yapılması planlanmaktadır.  

 

24.1.3.2. Halka arza başvuru süreci 

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli: 

SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca;  

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından 

İhraççıdan tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı 

tanınacaktır.  

 

Bu çerçevede İhraççı tarafından Murat GÜLER’e tahsisli satışın gerçekleştiği tarihte Murat 

GÜLER dışındaki ortakların sahip oldukları payların İhraççının bedelli sermaye artırım oranı 

ile çarpımı ile hesaplanacak pay miktarını Murat GÜLER’den satın alma hakkı olacaktır. 

 

Satın alma hakkına sahip ortak, iletişim bilgileri, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları 

satın aldığı tarihte İhraççıda sahip olduğu pay nominal tutarı, satın almayı istediği pay 

nominal tutarı ile payların virmanlanmasını istediği yatırım hesabını içeren talep yazısını 

(ekinde gerçek kişiler için kimlik fotokopisi -nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport- ve tüzel 

kişiler için imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret 
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Sicil kayıt belgesi fotokopisi olmak üzere) A1 Capital’in 0212 371 18 01 no’lu faksına 

iletecektir. 

 

Ortak’ın satın almayı istediği pay miktarı, A1 Capital tarafından, İhraççı tarafından MKK’dan 

alınarak A1 Capital’e verilecek Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte 

İhraççıda sahip oldukları payları gösteren listede kontrol edilecek ve satın almak isteyen 

ortağa teyit verilecektir. Teyidi takiben satın alabileceği pay miktarı ile tahsisli işlem fiyatının 

çarpımı ile hesaplanacak tutar satın almayı isteyen ortak tarafından Murat GÜLER’in İş 

Bankası Borsa Şubesi nezdindeki TR660006400000111250052468 no’lu hesabına virman 

yapılacaktır. 

 

Pay tutarının Murat GÜLER’in hesabına geçmesini takip eden 2. işgünü içinde söz konusu 

Şirket payları Murat GÜLER hesabından satın alan ortak hesabına A1 Capital tarafından 

virman yapılacaktır. 

 

Satın alma fiyatı (tahsisli işlem fiyatı) 1 TL nominal değerli pay için 1,05 TL’dir. 

 

b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi: 

Satın alma hakkına ilişkin pay bedelleri, Murat GÜLER’in İş Bankası Borsa Şubesi 

nezdindeki TR660006400000111250052468 no’lu hesabına yatırılacaktır. 

 

Satın alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS'de aracı kurum/kuruluşlar nezdinde 

yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen pay sahipleri, A1 Capital’den teyit ettirdikleri 

satın alabilecekleri pay tutarını, Murat GÜLER’in yukarıda belirtilen banka hesabına, pay 

satın alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.  

 

c) Başvuru yerleri: 

İhraç edilecek paylara ilişkin aracılık işlemleri A1 Capital tarafından yapılacaktır.  

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  

Adresi  Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:5-6 Kat:2 Maslak/İstanbul  

Telefon  (0212) 371 18 00  

Fax (0212) 371 18 01  

İnternet Adresi www.a1capital.com.tr 

 

d)  Payların dağıtım zamanı ve yeri:  

Pay satın alan ortaklarımızın söz konusu payları işbu izahnamenin 24.1.3.2 Halka Arz 

Başvuru Süreci maddesinin a) “Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli” bendinde detayları belirilen 

pay tutarının Murat GÜLER’in hesabına geçmesini takip eden ikinci işgünü içinde söz konusu 

Şirket payları Murat GÜLER hesabından satın alan ortak hesabına A1 Capital tarafından 

virman yapılacaktır. Söz konusu paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK 

nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.  

 

http://www.a1capital.com.tr/
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24.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya 

ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair 

açıklama: 

Halka arzın iptali; halka arzın başlangıcından önce İhraççının acze düşmesi, konkordato teklif 

etmesi, iflas davası açılması, tasfiyeye girmesi, varlıklarının önemli bir bölümünü elden 

çıkarması, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin gerçeğe 

aykırı hale gelmesi sonucunu doğuracak değişikliklerin ortaya çıkması hallerinde 

mümkündür.  

 

Ayrıca SPK’nın II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği”nin 24. maddesi hükmü 

gereği, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi 

içerisinde yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni 

hususların ortaya çıkması halinde bu durum İhraççı veya yetkili kuruluş tarafından yazılı 

olarak derhal Kurula bildirilir. Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması 

halinde, İhraççı veya ihraççının uygun görüşü üzerine yetkili kuruluşlar tarafından satış süreci 

durdurulabilir. Bu durum yazılı olarak derhal Kurula bildirilir. Satış süreci İhraççı veya yetkili 

kuruluşlar tarafından durdurulmaz ise, gerekli görülmesi halinde Kurulca satış sürecinin 

durdurulmasına karar verilebilir.  

 

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, satış süreci durdurulabilir. 

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde 

SPKn.’da yer alan esaslar çerçevesinde SPK tarafından onaylanır ve izahnamenin değişen 

veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısımları yayımlanır.  

 

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte 

bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından 

itibaren iki iş günü içerisinde taleplerini geri alma hakkına sahiptir. 

 

24.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının 

üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi: 

Karşılanmayan talebe ilişkin bedel ödemesi söz konusu değildir. Birincil Piyasa’da 

gerçekleşecek satış fiyatı üzerinden ödenecek bedelin üzerinde bir tutar olmayacaktır. 

 

24.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi: 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortakları, talep 

etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları paylarının %77,78 oranında satın alma haklarını kullanabileceklerdir. 

 

24.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:   

SPKn’nun 8’inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa 

başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek 
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değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması halinde durum ihraççı veya yetkili kuruluş 

tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir.  

 

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, satış süreci durdurulabilir.  

 

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde 

Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve 

izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.  

 

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte 

bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından 

itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler. 

 

24.1.8. Payları teslim yöntemi ve süresi: 

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri 

bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami iki 

gün içerisinde teslim edilecektir. 

 

24.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi: 

Satın alma sonuçları, SPK’nın sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde 

yer alan esaslar çerçevesinde satın alma işleminin tamamlanmasını takip eden iki iş günü 

içerisinde SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca 

Murat GÜLER tarafından kamuya duyurulur.  

 

24.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler 

SPK’nın 27.11.2015 tarihli kararı uyarınca, bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni 

pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. İhraç edilecek payların satışı, İhraççının yönetim 

kurulu üyelerinin yarısının seçimine aday gösterme imtiyazına haiz A grubu payların 

tamamını elinde bulunduran İhraççının yönetim kurulu başkanı Murat GÜLER’e, Borsanın 

06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları 

Genelgesi (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin 

Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz 

fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilecektir. 

 

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma 

nedenlerine ilişkin bilgi:  

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları SPK’nın 27.11.2015 tarihli kararına istinaden 

tamamen kısıtlanmıştır.  

 

Murat GÜLER dışındaki ortakların Murat GÜLER’den pay satın alma hakkı kullanım 

süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecektir.  
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b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:  

SPK’nın 27.11.2015 tarihli kararına istinaden, İhraççının 36.000.000 TL olan kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde, 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak ve 

mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 7.000.000 TL (%77,78 

bedelli) artışla 16.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan sermayenin SPK’nın ilgili kararı 

doğrultusunda İhraççının yönetim kurulu başkanı Murat GÜLER’e, Borsanın 06.05.2013 

tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (Yeni 

Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve 

Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak 

şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Murat GÜLER’e tahsisli olarak 

satılacak payların toplam nominal değeri 7.000.000 TL’dir.  

 

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı 

alınıp alınmadığı:  

Yoktur. 

 

24.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri 

ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:  

Yoktur.  

 

24.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler: 

Yoktur.  

 

24.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, 

nemalandırılacaksa esasları: 

Nemalandırılmayacaktır. 

 

24.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi: 

Adı Soyadı Şirket 

Murat Güler Güler Yatırım Holding A.Ş. 

Asiye Güler Güler Yatırım Holding A.Ş. 

Ferat Güler Güler Yatırım Holding A.Ş. 

Ayşe Terzi Güler Yatırım Holding A.Ş. 

Ender Varlık Güler Yatırım Holding A.Ş. 

Hüsnü Cemal Yangöz Güler Yatırım Holding A.Ş. 

Özcan Can Güler Yatırım Holding A.Ş. 

Murat Güler A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Ferat Güler A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Ayşe Terzi A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Fatma Karagözlü A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Ender Şahin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Tamer Akbal A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Alper Özkini A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Gökhan Aygül A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Emre Seçen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Hüseyin Güler A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Ali Yürüdü Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

Halil Kaya Özer Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
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24.2. Dağıtım ve tahsis planı: 

İzahnamenin 24.1.10 maddesi “b” bendinde tahsis konusu belirtilmiştir. 

 

24.2.1. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri 

ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma 

niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde 

beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:  

İzahnamenin 24.1.10 maddesi “b” bendinde belirtilmiştir.  

 

24.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının 

bildirilme süreci hakkında bilgi:  

İzahnamenin 24.1.3.2. maddesinin “a” bendinde açıklanmıştır. 

 

24.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi 

24.3.1. 1-TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının 

katlanacağı maliyetler hakkında bilgi: 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından 

İhraççıdan tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının 

tanınması işlemlerinde ortaklarımızın pay bedellerini Murat GÜLER’in hesabına transfer 

etmesi sırasında ilgili aracı kurumların / bankaların kendi ücretlendirme politikasına tabi 

olacaktır. 

 

A1 Capital’in yatırımcılardan talep edeceği komisyon ve benzeri giderler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

Kurum 

Hesap 

Açma 

Ücreti 

Sermaye Piyasası 

Aracının MKK’ya 

Virman Ücreti 

Yatırımcının Başka 

Aracı Kuruluştaki 

Hesabına Virman 

Ücreti 

EFT 

Ücreti 

Damga 

Vergisi 
Diğer 

A1 Capital  Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

 

24.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli 

olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz 

fiyatının veya fiyat tesptindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair 

bilgi: 

SPK’nın 27.11.2015 tarihli kararı uyarınca tahsisli sermaye artımı tutarı çerçevesinde ihraç 

edilecek payların satışı İhraççının yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçimine aday gösterme 

imtiyazına haiz A grubu payların tamamını elinde bulunduran İhraççının yönetim kurulu 

başkanı Murat GÜLER’e, Borsanın 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının 

Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış 

İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz 

konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilecektir. İhraççı 
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tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e tahsisli 

olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep etmeleri 

durumunda Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda sahip 

oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından İhraççıdan 

tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı tanınacaktır. 

 

Satın alma fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1,05 TL’dir. 

 

Tahsisli sermaye artırımının SPK’nın gerekli onaylarının alınmasını takiben Şubat 2016’da 

yapılması planlanmaktadır.  

 

24.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından 

dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:  

Bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmış olup, 

ihraç edilecek paylar SPK’nın 27.11.2015 tarihli kararı uyarınca Toptan Satışlar Pazarının 

Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış 

İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz 

konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde Murat GÜLER’e tahsisli olarak satılacaktır. 

 

Tahsisli satış fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1,05 TL olarak belirlenmiştir.  
 

24.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık 

24.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi: 

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  

Adresi  Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:5-6 Kat:2 Maslak/İstanbul  

Telefon  (0212) 371 18 00  

Fax (0212) 371 18 01  

İnternet Adresi www.a1capital.com.tr 
 

24.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının 

isimleri: 

Payların ihraç ve satış işlemleri Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirileceğinden, payların 

saklama, takas ve ödeme işlemleri Takasbank ve MKK tarafından gerçekleştirilecektir. 
 

24.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi: 

A1 Capital, sermaye artırımına aracılık işlemlerini “En İyi Gayret” aracılığı ile 

gerçekleştirecek olup, bu doğrultuda herhangi bir yüklenim söz konusu değildir.  

  
Yüklenimde Bulunulan 

Payların 

Yüklenimde Bulunulmayan 

Payların 

Yetkili 

Kuruluş 

Oluşturulmuşsa 

Konsorsiyumda

ki Pozisyonu 

Aracılığın 

Türü 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Halka Arz 

Edilen 

Paylara Oranı 

(%) 

Nominal 

Değeri (TL) 

Halka Arz 

Edilen Paylara 

Oranı (%) 

A1 Capital 

Yatırım 

Menkul 

Değerler A.Ş. 

Yoktur 
En İyi 

Gayret  
Yoktur Yoktur 7.000.000 100,00 

http://www.a1capital.com.tr/
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24.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi 

A1 Capital ile yapılan aracılık sözleşmesinin tarihi 03.02.2016’dır. Sözleşmenin konusu, 

kayıtlı sermaye sistemindeki İhraççının 9.000.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesinin, 

tamamı bedelli olarak ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması 

suretiyle 16.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan 7.000.000 TL nominal 

bedelli payların Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarında, Murat GÜLER’e tahsisli olarak 

satışına ve bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e tahsisli 

olarak satılması sonrasında İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep etmeleri 

durumunda Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda sahip 

oldukları payları ve İhraççı tarafından gerçekleştirilen bedelli artış oranında ve Murat GÜLER 

tarafından ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından İhraççıdan tahsisli satış suretiyle 

elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının tanınması işlemlerine aracılık 

edilmesidir. 

 

A1 Capital, sermaye artırımı aracılık hizmetini “En İyi Gayret” yoluyla vermeyi taahhüt 

etmektedir. 

 

24.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:  

Yoktur.  

 

25. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

25.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve biliniyorsa en 

erken işlem görme tarihleri: 

Payların Borsa’da işlem görmesi, payların ikincil piyasada yatırımcılar arasında alınıp, 

satılmasıdır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen yeni payların borsada işlem görmesi için 

ilgili şartları (kotasyon kriterleri) taşımaları, ilgili pazar listesine kayıt edilmesi ve işlem 

görmesinin kabul edilmesi, yani Borsa İstanbul kotuna alınması gerekir.  

 

25.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp 

görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin 

bilgi: 

İhraççı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olup, B 

grubu payları 26 Mayıs 2006 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa, BİST, BİAŞ, 

Borsa İstanbul”) İkinci Ulusal Pazarda (Ana Pazar olarak değişmiştir) BSKYO işlem koduyla 

işlem görmeye başlamıştır. 

 

BSKYO olan işlem kodu unvan değişikliği nedeniyle Borsa İstanbul tarafından 02.09.2011 

tarihinde yapılan açıklama ile GLRYH olarak değiştirilmiştir. 
 

İhraççı paylarının ilk halka arzı ve yapılan sermaye artırımları dolayısıyla BİST’te işlem 

görenler dışında mevcut durumda İhraççının; ihraç ettiği, borsalarda işlem gören herhangi bir 

sermaye piyasası aracı veya bu hususlarla ilgili bir başvurusu bulunmamaktadır. Bu izahname 

kapsamında ihraç edilecek B grubu hamiline yazılı paylar da Borsa’da Ana Pazar’da işlem 

görecektir.        
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25.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak; 

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara 

satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya, 

- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının 

tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda  

bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının 

sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:  

SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 

İhraççının 36.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 18.000.000 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 

ihraç ve halka arz edilecek toplam 9.000.000 TL nominal değerli paylar için hazırlanan 

izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulca onaylanması talebinin; 

 

a) Yeniden belirlenebilecek sermaye artırımı tutarı çerçevesinde ihraç edilecek payların 

satışının İhraççının yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçimine aday gösterme imtiyazına 

haiz A grubu payların tamamını elinde bulunduran İhraççının yönetim kurulu başkanı Murat 

GÜLER’e Borsa İstanbul A.Ş.’nin 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı "Toptan Satışlar Pazarı'nın 

Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi" (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış 

İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz 

konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesi, 

 

b) İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından, İhraççıdan 

tahsisli satış suretiyle edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının tanınması, bu 

çerçevede tahsisli sermaye artımından önce Kurul onayına sunulan izahnamede ve tasarruf 

sahiplerine satış duyurusunda sermaye artırım tutarı da dahil gerekli düzeltmelerin yapılması, 

 

c) Murat GÜLER’den, sermaye artırımından elde edeceği paylar ile mevcut sahip olduğu 

payları onaylı izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımı tarihinden itibaren bir 

yıl boyunca tahsisli sermaye artırımı sonrası isteyen yatırımcılara yapılacak satış işlemi 

dışında borsada satmayacağına ilişkin taahhüdün alınması ve söz konusu payların borsa 

dışında satılması durumunda alıcıları borsada satış yasağı konusunda bilgilendirmesi 

gerektiğinin Murat GÜLER’e bildirilmesi koşullarıyla olumlu karşılanmasına karar 

verilmiştir.  

 

SPK’nın 27.11.2015 tarihli kararına istinaden, İhraççının 36.000.000 TL olan kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde, 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak ve 

mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 7.000.000 TL artışla 

(%77,78 bedelli) 16.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan sermayenin SPK’nın ilgili kararı 

doğrultusunda İhraççının yönetim kurulu başkanı Murat GÜLER’e, Borsanın 06.05.2013 

tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (Yeni 
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Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve 

Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak 

şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Murat GÜLER’e tahsisli olarak 

satılacak payların toplam nominal değeri 7.000.000 TL olup, B grubu hamiline yazılı pay 

ihraç edilecektir. 

 

25.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:  

Yoktur.  

 

26. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER   

26.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi: 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda 

sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından 

İhraççıdan tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı 

tanınacaktır.  

 

26.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri 

İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortakları, talep 

etmeleri durumunda Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihi takip eden 30 

gün boyunca İhraççıda sahip oldukları paylarının bedelli sermaye artırım oranın çarpımı ile 

hesaplanacak pay miktarını Murat GÜLER’den satın alma hakları olacaktır. 

 

Buna göre Murat GÜLER dışındaki tüm ortakların Murat GÜLER’den talep edebilecekleri 

toplam pay miktarı en fazla 6.375.568,90 TL olabilecektir. Murat GÜLER’in mevcut 

ortaklara satacağı paylar B grubu hamiline yazılı olacaktır.  

 

26.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin 

taahhütler:   

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:  

Yoktur. 

 

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:  

Murat GÜLER tarafından, sermaye artırımından elde edeceği paylar ile mevcut sahip olduğu 

payları onaylı izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımı tarihinden itibaren bir 

yıl boyunca tahsisli sermaye artırımı sonrası isteyen yatırımcılara yapılacak satış işlemi 

dışında Borsa’da satmayacağına, ayrıca söz konusu payların Borsa dışında satılması 

durumunda alıcıları Borsa’da satış yasağı konusunda bilgilendireceğine dair 06.01.2016 tarihli 

taahhüt verilmiştir. 
 

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:  

Yoktur. 
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d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:  

Yoktur. 

 

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:  

Yoktur. 

 

27. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ 

27.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam 

ve pay başına maliyet: 

İhraca ilişkin toplam maliyetin 53.270 TL olacağı tahmin edilmektedir. Tamamı nakit 

karşılığı ihraç edilecek 1,00 TL nominal değerli payların toplamı 7.000.000 TL olup, bu 

durumda ihraç ve halka arz edilecek pay başına düşen maliyet 0,00761 TL’dir. Ortaklığın 

tahsisli sermaye artırımından elde edeceği net gelir 7.296.730 TL olacaktır. 29.06.2015 

tarihinde İhraççının hakim ortağı Murat Güler’den 917.059,49 TL, Asiye Güler’den 

399.011,50 TL nakden sermaye avansı alınmış olup, söz konusu sermaye avansları sermaye 

artırımında mahsup edilecek iken, sermaye artırım işleminin Murat Güler’e tahsisli olarak 

yapılması kararına bağlı olarak Murat Güler tarafından 31.12.2015 tarihinde 130.000 TL 

İhraççıya sermaye artırım avansında kullanılmak üzere borç verilerek, Asiye Güler’in 

sermaye artırımı avansı olarak İhraççıya aktardığı 399.011,50 TL 31.12.2015 tarihinde Asiye 

Güler’e ödenmiştir. Murat GÜLER tarafından ayrıca 13.01.2016 tarihinde 2.000.000 TL daha 

İhraççıya sermaye artırımında kullanılmak üzere avans aktarılmış olup, tahsisli sermaye 

artırımında kullanılacak toplam avans tutarı 3.047.059,49 TL olmuştur. 

Sermaye Artırım Maliyeti (TL) 

SPK Ücreti 14.700 

Borsa Kotasyon Ücreti 2.205 

MKK İhraççı Hizmet Bedeli 3.675 

Aracılık Komisyonu 26.250 

Rekabet Kurumu  2.800 

Diğer 3.640 

Toplam Maliyet 53.270 

Halka Arz Edilecek Pay Adedi 7.000.000,00 

Pay Başına Maliyet 0,00761 

 

27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri: 

İhraççının 36.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesi, tamamı nakden ve Murat GÜLER’e tahsisli olmak suretiyle 7.000.000 TL artışla 

16.000.000 TL’ye çıkarılacaktır.  

 

Nakden ve tahsisli olarak artırımı yapılacak olan 7.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 

toplam 7.350.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 53.270 TL olması beklenen 

masraflar düşüldükten sonra 7.296.730 TL net kaynak elde edilmesi planlanmaktadır. 

 

İhraççı’nın 30.06.2015 tarih ve 2015/23 sayılı sermaye artırımından elde edilecek fonun 

kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu kararı, 03.02.2016 tarih ve 2016/06 sayılı karar ile 



 108 

 

revize edilmiş ve sermaye artırımından elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde 

kullanılmasına karar verilmiştir: 

 

- İhraççının bağlı ortaklığı A1 Capital, artan iş hacmine bağlı olarak özkaynaklarını 

güçlendirmek ve geniş yetkili aracı kurum olması amacıyla sermaye artırımına karar 

vermiştir.  

A1 Capital’in 02.06.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile SPK düzenlemeleri kapsamında 

geniş yetkili yatırım kuruluşu olabilmek amacıyla sermayesinin 17.000.000 TL’den 

25.000.000 TL’ye artırılmasına karar verilmiş olup, A1 Capital’in sermaye artırımı için 

04.06.2015 tarihinde SPK’ya başvuru yapılmış, sermaye artırımına ilişkin izin SPK’nın 

23.06.2015 tarih ve 2015/16 sayılı haftalık bülteninde yayınlanmıştır. A1 Capital’in sermaye 

artırımına İhraççı 5.501.000 TL avans ile 30.06.2015 tarihinde katılım sağlamıştır.  

 

A1 Capital’in sermayesinin 17.000.000 TL’den 25.000.000 TL’ye artırılması kapsamında 

ortaya çıkan sermaye koyma borcunun yerine getirilmesi amacıyla İhraççının sermayesinin 

artırılması kapsamında yapılacak sermaye artırımından mahsup edilmek üzere 29.06.2015 

tarihinde İhraççının ortakları Murat Güler’den 917.059,49 TL, Asiye Güler’den 399.011,50 

TL nakden sermaye avansı alınmış olup, söz konusu sermaye avansları sermaye artırımında 

mahsup edilecek iken, sermaye artırım işleminin Murat Güler’e tahsisli olarak yapılması 

kararına bağlı olarak Murat Güler tarafından 31.12.2015 tarihinde 130.000 TL İhraççıya 

sermaye artırım avansında kullanılmak üzere borç verilerek, Asiye Güler’in sermaye artırımı 

avansı olarak İhraççıya aktardığı 399.011,50 TL 31.12.2015 tarihinde Asiye Güler’e 

ödenmiştir.  

 

Bu doğrultuda sermaye artırımından elde edilecek kaynağın 1.047.059,49TL’lik kısmı 

(29.06.2015 tarihinde 917.059,49 ve 31.12.2015 tarihinde 130.000 TL) A1 Capital’in sermaye 

artırımında kullanılmıştır.  

 

Sermaye piyasalarında hizmet veren A1 Capital’in mülga 2499 sayılı SPKn. uyarınca verilmiş 

olan yetki belgeleri (Alım Satım Aracılığı, Halka Arza Aracılık, Kredili Menkul Kıymet, 

Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İzin Belgesi, Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı, 

Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri Yetki Belgesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık ve 

Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi) 6362 sayılı SPKn ve III-37.1 

sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, 

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru ile yenilenmiş ve A1 Capital, Sermaye Piyasası 

Kurulunun 28.12.2015 tarih ve 36 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde “Geniş 

Yetkili” yatırım kuruluşu olarak sınıflandırılarak, aşağıda yer verilen yatırım hizmet ve 

faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. 

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri 

VIII.  Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında 

vii.  Paylar - - 

viii.  Diğer menkul kıymetler - - 

ix.  Kaldıraçlı alım satım işlemleri - - 

x.  Paya dayalı türev araçlar - - 
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İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri 

xi.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar  - - 

xii.  Diğer türev araçlar  - - 

IX.  İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında 

vii.  Paylar İzni var. - 

viii.  Diğer menkul kıymetler İzni var. - 

ix.  Kaldıraçlı alım satım işlemleri İzni var. - 

x.  Paya dayalı türev araçlar İzni var. - 

xi.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar  İzni var. - 

xii.  Diğer türev araçlar  İzni var. - 

X.  Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde 

vii.  Paylar İzni var. 

viii.  Diğer menkul kıymetler İzni var. 

ix.  Kaldıraçlı alım satım işlemleri İzni var. 

x.  Paya dayalı türev araçlar İzni var. 

xi.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar  İzni var. 

xii.  Diğer türev araçlar  İzni var. 

XI.  Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni var. 

XII.  Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni var. 

XIII.  Halka Arza Aracılık Faaliyeti  

i. Aracılık yüklenimi İzni var. 

ii. En iyi gayret aracılığı İzni var. 

XIV.  Saklama Hizmeti  

i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni var. 

ii. Genel Saklama Hizmeti - 

 

- Murat GÜLER tarafından 13.01.2016 tarihinde 2.000.000 TL daha İhraççıya sermaye 

artırımında kullanılmak üzere avans aktarılmış olup, tahsisli sermaye artırımında kullanılacak 

toplam avans tutarı 3.047.059,49 TL olmuştur.  

 

Elde edilecek kaynağın 2.000.000 TL’si A1 Capital’in %45’inin Hilmi Hakan Derinkök’ten 

satın alınması kapsamında Murat GÜLER tarafından İhraççıya aktarılan ve Hilmi Hakan 

Derinkök’e ödenen 2.000.000 TL’lik sermaye avansının kapatılmasında kullanılacaktır. 

 

- 1.000.000 TL’nin yatırım amaçlı gayrimenkul alımında kullanılması planlanmaktadır.  

 

- Kalan 3.249.670,51 TL ise A1 Capital’in %45’inin Hilmi Hakan Derinkök’ten satın 

alınması doğrultusunda Hilmi Hakan Derinkök’e olan toplam 4.000.000 TL tutarındaki 

borcun geri ödenmesinde kullanılacaktır.  

 

28. SULANMA ETKİSİ 

28.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi: 

İhraç edilecek paylar Murat GÜLER’e tahsisli olarak satılacağından, mevcut diğer ortakların 

yeni pay alma hakları kısıtlanmıştır.  

 

Murat Güler’e tahsisli sermaye artırımında diğer ortakların yeni pay alma haklarının 

kısıtlanmasına bağlı olarak sulanma etkisi %20,28 olacaktır. 
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Sermaye Artırım 

Öncesi 

Sermaye Artırım 

Sonrası 

Halka Arz Fiyatı   1,05 TL 

Halka Arz Edilecek Pay Adedi   7.000.000,00 TL 

İhraca İlişkin Maliyet   53.270 TL 

Halka Arz Hasılatı   7.350.000 TL 

Net Hasılat   7.296.730 TL 

Özkaynak (30.06.2015) 17.484.459 TL 24.781.189 TL 

Çıkarılmış Sermaye 9.000.000 TL 16.000.000 TL 

Pay Başına Defter Değeri 1,9427 TL 1,5488 TL 

Mevcut Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi   0,3939 TL 

Mevcut Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi   20,28% 

 

28.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma 

haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:  

SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, mevcut 

ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. İhraç edilecek paylar tahsisli olarak 

Murat GÜLER’e satılacaktır. Ancak bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların 

Murat GÜLER’e tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki 

ortaklarına, talep etmeleri durumunda Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı 

tarihte İhraççıda sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER 

tarafından İhraççıdan tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı 

tanınacaktır. Ortaklarımızın pay satın alma hakkını ne tutarda/oranda katılacakları tam olarak 

öngörülmediği için sulanma etkisi hesaplanmamıştır.  

 

Mevcut pay sahiplerinin pay satın alma haklarını kullanmamaları halinde Murat GÜLER’in 

sermaye artırımından elde edeceği paylar ile mevcut sahip olduğu payları izahnamenin yayımı 

tarihinden itibaren bir yıl boyunca (tahsisli sermaye artırımı sonrası ortaklara yapılacak satış 

işlemi dışında) Borsa’da satmayacağına ilişkin SPK’nın 27.11.2015 tarihli kararı gereğince 

dolaşımdaki pay miktarı izahnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca 

değişmeyecektir. 

 

29. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER 

29.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:  

Halka arz sürecinde İhraççı ile imzalanan sermaye artırımı aracılık sözleşmesi çerçevesinde 

danışmanlık hizmeti veren yetkili kuruluş A1 Capital’dir.  

 

29.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler: 

Bu izahname; sektör yayınlarından ve herkese açık diğer bilgi kaynaklarından elde edilmiş 

tarihsel pazar verilerine ve öngörülere yer vermektedir. İzahnamede üçüncü şahıs bilgilerinin 

kullanıldığı yerlerde, o bilgilerin kaynağı belirtilmiştir. Bu gibi üçüncü şahıs bilgilerinin 

izahnamede doğru bir biçimde aktarılmış olduğunu teyit ederiz. Bununla birlikte; sektör 

yayınlarında veya diğer herkese açık bilgi kaynaklarında üçüncü şahıslarca verilen bilgilerin 

güvenilir olduğu düşünülmekle birlikte, bağımsız bir doğrulama işleminden de 

geçirilmemiştir.  
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İhraççı, bildiği ve ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, 

açıklanan bilgileri yanlış ve yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve 

söz konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.  

 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin 

dipnotlar Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., 31.12.2014 ve 30.06.2015 

tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Ata Uluslararası Bağımsız 

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili 

bağımsız denetim raporları hazırlanmıştır.  

 

Bu izahnamede İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin olarak görüşleri sunulan uzman 

kişi veya kuruluşlar ile finansal tabloları denetleyen bağımsız denetim kuruluşlarının İhraççı 

ve/veya ilişkili şirketleri ile hiçbir ilişkisi olmadığı gibi İhraççı ve/veya ilişkili şirketleri 

tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere veya bunları elde etme hakkı veren ya da taahhüt 

eden opsiyonlara sahip değildirler. Aynı kişiler, İhraççı tarafından daha önce istihdam 

edilmemişler ya da İhraççıdan herhangi bir ücret almamışlardır. İhraççının yönetim ve 

denetim organlarından herhangi birinde üye olmamışlardır. Ayrıca bu kişi veya kuruluşların 

(yetkili kuruluş olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışındaki) sermaye artırımına 

aracılık eden yetkili kuruluş olan ve İhraççının bağlı ortaklığı olan A1 Capital ile de herhangi 

bir bağlantıları bulunmamaktadır. 

 

Kullanılan Uzman raporları şunlardır: 

Dünya Borsalar Birliği, WFE, Aylık İstatistikleri 

Borsa İstanbul Verileri 

Borsa İstanbul 2014 Yılı Faaliyet Raporu 

TSPB Sektörel İstatistik Verileri 

TSPB Aracı Kuruluşlar Karşılaştırmalı Mali Verileri 

TSPB Türkiye Sermaye Piyasası 2014 Raporu, 

 

Dünya Borsalar Birliği, WFE, Adres: Londra, İngiltere, Telefon: +44 20 7151 4152 

 

Borsa İstanbul A.Ş., Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sarıyer 

34467 İstanbul, Telefon: +90 212 298 21 00 

 

TSPB, Adres: Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4 34394 

Levent/İstanbul, Telefon: +90 212 280 85 67 

 

30.  PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI  

Aşağıda özetlenmekte olan esaslar borsada işlem görecek payların elde tutulması ve elden 

çıkılması sırasında elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesi hakkında genel bir bilgi 

vermek amacıyla yürürlükte bulunan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Vergi 

mevzuatının ileride değişebileceğinin hatta mevzuatın geriye yönelik olarak da 
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değişebileceğinin göz önünde bulundurulmasını ve özellikli durumlarda yatırımcıların vergi 

danışmanlarına danışması gerektiğini hatırlatmak isteriz.  

 

Paylardan elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesinde yatırımcıların gerçek kişi 

veya kurum olmasının yanında tam mükellef veya dar mükellef olmaları da önem arz 

etmektedir.  

 

Tam Mükellef Dar Mükellef Ayrımı  

Gerçek Kişiler Açısından  

Gelir Vergisi Kanunu üçüncü ve takip eden maddelerinde Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin 

ve Resmi Daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere 

bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı 

memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve 

iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir.  

 

Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında Medeni Kanuna göre ikametgahı Türkiye’de bulunanlar 

ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar yerleşik 

sayılmakta ve tam mükellef esasında Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri 

gelirlilerin tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler.  

 

Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler ise sadece Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden 

dar mükellefiyet esasında vergilendirilirler.  

 

Kurumlar Açısından  

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni veya iş 

merkezi Türkiye'de bulunanlar tam mükellef olarak değerlendirilir ve gerek Türkiye içinde 

gerekse de Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 

 

Kanunî merkezleri ve fiili yönetim merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar ise 

dar mükellef olarak değerlendirilir ve sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden 

vergilendirilirler.  

 

Hisse senetlerinin elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi  

01.01.2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen ve Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri:  

Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle;  

i.Alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alış ve satış bedelleri arasındaki fark 

üzerinden,  

 

ii.Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden;  

 

%0 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır.  

 

Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır. 
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Hisse senetleri değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde 

tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk 

çıkar metodu esas alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması 

durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden 

tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması 

halinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi 

uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.  

 

Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım işlemi yapılması halinde 

tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Hisse senedi 

alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat 

matrahından mahsup edilebilecektir. 

 

Tam mükellef kurumlara ait olup, BİAŞ’ta işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde 

tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef 

kurumlara ait olup, BİAŞ’ta işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 

senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu’nun Mükerrer 80’inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.  

 

Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya 

münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu 

gelirler dahil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri 

çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. Bu kazançlar için tevkif suretiyle ödenmiş 

olan vergiler, tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden 

mahsup edilir.  

 

GVK Geçici 67. Maddesinin (5) numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel 

kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden 

muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda 

ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir. 

 

01.01.2006 Tarihinden Önce İktisap Edilen ve BİAŞ’ta İşlem Gören ve Görmeyen Hisse 

Senetlerinin Elden Çıkartılması Sonucu Elden Edilen Gelirler:  

01.01.2006 tarihinden önce iktisap edilip de daha sonra satılan tam mükellef şirketlere ait 

hisse senetlerinin alım satım kazançları tevkifata tabi olmayacak ve 31.12.2005 tarihi 

itibariyle geçerli olan hükümler uygulanacaktır. 

 

Gerçek Kişiler  

Tam Mükellef Gerçek Kişiler:  

Hisse senedi alım satım kazançları, GVK’nun Mükerrer 80‟inci maddesi uyarınca gelir 

vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, “ivazsız olarak iktisap edilen hisse 

senetleri, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören ve 3 (üç) aydan fazla 
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süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla 

süreyle elde tutulan hisse senetlerinin” elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar 

vergiye tabi olmayacaktır. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul 

kıymetlerinin satışında olduğu gibi, GVK’nun Mükerrer 81’inci maddesi uyarınca iktisap 

bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere DİE tarafından belirlenen toptan eşya fiyat artış 

oranında artırılarak dikkate alınabilecektir. GVK’nun Mükerrer 81. Maddesi uyarınca mal ve 

hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı 

ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki 

artış oranında artırılarak tespit edilir.  

 

GVK’un Madde 86/1 (c) uyarınca tam mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile 

vergilendirilmiş menkul sermaye iratları GVK’nun 103’üncü maddesinin ikinci gelir 

dilimindeki tutarı aşıyor ise (bu tutar 2016 yılı için 30.000.-TL’dir.) beyan edilmesi gerekir.  

 

Dar Mükellef Gerçek Kişiler:  

GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı, Türkiye’de 

tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve 

gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyannameye 

tabi değildir. Dar mükellef gerçek kişilerin Türkiye’de elde ettiği ve tevkif sureti ile 

vergilendirilmemiş gelirleri mevcut ise, GVK madde (101/2) uyarınca, menkul malların ve 

hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye‟de elden 

çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmek zorundadırlar.  

 

Kurumlar  

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetlerinin Elden 

Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar:  

Tam Mükellef Kurumlar: 

Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari 

kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Ancak KVK’nun 5/1-e maddesinde belirtilen 

şartların mevcut olması halinde menkul kıymet alım satımı ile sürekli uğraşmayan kurumların 

bu kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır.  

 

Dar Mükellef Kurumlar:  

Dar mükellef kurum, Türkiye’de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla 

faaliyet gösteren bir kurum statüsünde ise, alım satım kazançları kur farkları da dahil ticari 

kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. Bu kurumların hisse senedi satışından elde edeceği 

kazançlar KVK’nun 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan yararlanır. 

 

Gerçek Kişilerce 01.01.2006 Tarihinden Sonra İktisap Edilen ve BİAŞ’ta İşlem 

Görmeyen Hisse Senetleri:  

GVK’nun mükerrer 80. Maddesi uyarınca ivazsız iktisap edilenler hariç hisse senetleri 

BİAŞ’ta işlem görmeyen tam mükellef şirketlere ait hisse senetlerinin iktisap tarihinden 

itibaren 2 tam yıl geçtikten sonra satılması halinde, alım satım kazancı vergiden istisna 
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tutulmaktadır. Bu tür senedin 2 tam yıl dolmadan satılması halinde elde edilen kazanç yıllık 

beyanname ile beyan edilecektir.  

 

Hisse senetleri kar paylarının vergilendirilmesi: 

Hisse senetlerinden elde edilecek kar paylarının vergilendirilmesi aşağıdaki gibi olacaktır.  

 

Gerçek Kişiler  

Tam Mükellef Gerçek Kişiler:  

GVK’nun (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi 

tutarları; 2016 yılı gelirleri için 30.000.-TL’yi (G.V.K. 103. madde de yer alan gelir vergisi 

tarifesinin ikinci dilimi) aşan ve tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları için 

beyanname verilmesi gerekecektir.  

 

GVK’nun 94/6-b maddesine göre, kar payları üzerinden yapılacak tevkifat, karın dağıtılması 

aşamasına bırakılmıştır. GVK’nun 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; “tam 

mükellef gerçek kişilere, dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen 

oranda (bugün geçerli oran %15’tir.) tevkifat yapılacaktır. 

 

Tam mükellef gerçek kişilerin tam mükellef kurumlardan elde ettikleri “kâr paylarının 

yarısı”, GVK’nun 22.maddesine göre gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen bu tutar da 

dahil olmak üzere brüt kar payının tamamı üzerinden GVK’nun 94’üncü maddesi uyarınca 

tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan 

edilmesi durumunda, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca, 

94/6-b maddesine göre karın sermayeye ilave edilmesi kar dağıtımı sayılmadığından, karın 

sermayeye ilavesi nedeniyle gerçek kişi ortaklara verilen bedelsiz hisse senetleri üzerinden 

tevkifat yapılmayacağı gibi bu hisse senetleri karşılığı olan kar payının “menkul sermaye 

iradı” olarak beyan edilmesi gerekmemektedir.  

 

Dar Mükellef Gerçek Kişiler: 

GVK’nun (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; dar mükellef gerçek kişilere, 

dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran 

%15’tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmenin önlenmesi 

anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir.  

 

Diğer taraftan GVK’nun 101.maddesinin 5 no.lu fıkrası gereğince dar mükellef gerçek 

kişilerin vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, Türkiye’de elde edildiği 

yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir. 

 

Kurumlar  

Ticari işletmeler ve bir ticari işletmenin aktifine kayıtlı hisse senetleri dolayısıyla elde 

edilen kar payları:  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6.maddesine göre kurum kazancı, GVK’nun ticari 

kazanç hakkındaki hükümlerine göre saptandığından, kar payının ticari faaliyete bağlı olarak 
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ticari işletme bünyesinde elde edilmesi halinde söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan 

edilip vergilendirilecektir. Bu itibarla, kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı 

hisse senetleri nedeni ile elde ettikleri kar paylarından, KVK’nın 15. maddesinde belirtilen 

tevkifat yapılmaz. Diğer taraftan, KVK madde (5/1) uyarınca, bir kurumun tam mükellef 

başka bir kuruma iştiraki nedeniyle elde ettiği kar payı, (bu kar payını dağıtan kurum 

nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulduğu gerekçesiyle kar payını elde eden kurum 

nezdinde), kurumlar vergiden müstesnadır.  

 

Dar Mükellef Kurumlar:  

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr 

payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf 

olan Dar Mükellef Kurumlara dağıtılacak kar payları üzerinden KVK Madde 30/3 bendi 

gereği (bugün için bu oran %15’tir) tevkifat yapılır. Ayrıca, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî 

temsilci aracılığıyla faaliyet gösteren, KVK uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar 

mükellef kurumların, GVK’nun75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde 

yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden (bugün için bu oran 

%15’tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmenin önlenmesi 

anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. 

 

31. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN 

HAKKINDA BİLGİ  

31.1. İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına ilişkin 

verilen izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların sonradan tekrar 

satışına dair kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu olmayı kabul 

ettiklerine dair beyanları: 

Yoktur. 

 

31.2. İzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

31.3. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dönem 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

31.4. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulması kapsamında 

izahnamenin kullanılabileceği ülkeler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

31.5. İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif koşullar 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 
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31.6. Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi 

durumunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış 

esnasında yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı notu: 

Yoktur. 

 

32. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER  

Aşağıdaki belgeler Beybi Giz Plaza Meydan Sk. No:1 K:14 D:52 Maslak/İstanbul  

adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi 

(www.gulerholding.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf 

sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: 

1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile 

değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili 

kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.) 

 

2) İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları 

 

33. EKLER 

Ek/1 Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu 

Ek/2 31.12.2015 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu 

http://www.gulerholding.com.tr/

