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Raporun Konusu: Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 

33. maddesi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye 

artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir. 

 

Raporun Tarihi: 03.03.2016 

 

Rapora Temel Teşkil Eden Finansal Tablolar: Şirketimiz paylarının 26-27 Şubat 2015 

tarihindeki halka arzından sonra 29.02.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

yayımlanan 01.01.2015-31.12.2015 dönemi finansal tabloları, bu raporun oluşturulmasında 

temel teşkil etmiştir. 

 

Rapora Temel Teşkil Eden Halka Arz İzahnamesi: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 

5.500.000 TL’den 6.700.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 1.200.000 TL ve 

mevcut ortakların sahip olduğu 1.480.000 TL olmak üzere toplam 2.680.000 TL nominal 

değerli payların halka arzına ilişkin izahname seti ve fiyat tespit raporu 23.02.2015 tarihinde 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’un onaylarını takiben 26 – 27 Şubat 2015 

tarihlerinde pay başına 5,25 TL ile Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemiyle 

halka arz edilen Şirketimiz payları 4 Mart 2015 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye 

başlamıştır.  

 

Halka arz maliyetlerinin düşülmesi sonrasında net hasılat 5.665.743 TL olmuştur. 
 
Halka arz fiyatı 5,25 TL 

Halka arz edilen pay adedi 1.200.000 

Halka arz hasılatı 6.300.000 TL 

Halka arz maliyeti 634.257 TL 

Net hasılat 5.665.743 TL 

 

Söz konusu izahname seti içerisinde yer alan Sermaye Piyasası Aracı Notunun 3.4 maddesinde 

halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri belirtilmiştir. Halka arz süreci 

sonunda halka arz maliyetleri düşülerek elde edilecek 5.665.743 TL kaynağın aşağıda belirtilen 

işlemlerin gerçekleştirilmesinde değerlendirileceği belirtilmiştir: 

 

Satış-Pazarlama Ağının Genişletilmesi 

Şirket, İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve Ankara şubesinin yanı sıra İstanbul, Anadolu, İzmir, 

Muğla, Antalya, Kayseri, Adana, Samsun, Bursa, Gaziantep, Erzurum, Konya, Diyarbakır 

teknik birimleriyle yurt içinde yaygın hizmet ağıyla hizmet vermektedir. 

 

Şirketin yurt çapındaki satış-pazarlama etkinliğinin artırılması amacıyla Ankara, İzmir, Konya, 

Bursa, Adana ve Kayseri’de bölge müdürlüklerinin açılması planlanmaktadır. 2015 yılında 

açılması planlanan bölge müdürlükleri için toplamda 1.970.000 TL yatırım bütçesi 

öngörülmüştür. 
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Şirketimizin yapmış olduğu piyasa araştırması ve analizler sonucu açılması planlanan bölge 

müdürlüklerinde bir takım değişiklikler yapılmış, Konya ve Kayseri bölgelerinin yerine 

Antalya ve Kocaeli (Şekerpınar) bölgelerinin açılması uygun görülmüştür. Ayrıca açılacak 

merkezlerin ilk etapta bölge müdürlüğü olarak değil, satış ofisi olarak hizmet vermesi 

kararlaştırılmıştır. 

 

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi 

Şirketin özkaynakları ile büyüme politikası benimsemesi nedeniyle bazı büyük projeler işletme 

sermayesi ihtiyacını artırdığından aynı anda üstlenilen büyük proje sayısında geçmiş 

dönemlerde dikkatli davranılmıştır. Teklif aşamasında zaman bakımından çakışan büyük 

projelerde işletme sermayesi ihtiyacı açısından planlama ve proje seçiciliği önem arz 

etmektedir. Eş zamanlı olarak büyük çaplı projelerin üstlenilebilmesi için halka arzdan elde 

edilecek kaynağın kalan kısmının işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmıştır. 

 

31.12.2015 dönemi itibariyle halka arzdan elde edilen kaynak aşağıdaki tabloda gösterildiği 

şekilde kullanılmıştır: 
 
Net Halka Arz Hasılatı 5.665.743 TL 

İşletme Sermayesi 4.748.261 TL 

Yatırım Harcamaları 917.482 TL 

Kalan 0 TL 

 

Sonuç: Sermaye artırımından elde edilen fonun, raporun temel teşkil ettiği hesap döneminde 

kullanılın kısmı, çoğunlukla işletme sermayesi olarak kullanılmıştır. Şirketimizin halka arzının 

ardından ülkemiz seçim dönemine girmiş ve siyasi ve ekonomik açıdan baskı altında kalmıştır. 

Bu durum, planlanan yatırım harcamalarının aksamasına/gecikmesine yol açmıştır. Buna 

rağmen satış ve pazarlama ağının genişletilmesi çalışmaları kapsamında sırasıyla 

29.06.2015’de KAP’ta yayımlanan İzmir, 25.08.2015’de Antalya, 01.10.2015’de Kocaeli ve 

son olarak 01.12.2015’de Adana ofisleri açılmış ve çalışmalarına başlamıştır. Buna ek olarak 

faaliyetlerine halka arzdan önce başlayan Ankara ofisimiz kadrosuna üç yeni personel dahil 

edilmiş ve satış/pazarlama ağı genişletilmiştir. Şirketin halka arz izahnamesinde taahhüt 

edildiği şekilde yatırım faaliyetleri kapsamında 31.12.2015 dönemi itibariyle 917.482 TL 

harcama yapılmıştır.  

 

Finansal tablo dönemi itibariyle içerisinde bulunulan konjonktür sebebiyle üstlenilen projelerin 

işletme sermayesi ihtiyacında halka arz kaynağı kullanılmış olup, finansal borçlanmanın düşük 

tutulması politikası uygulanmıştır. Bu doğrultuda halka arzdan elde edilen kaynaktan pazarlama 

ve satış faaliyetleri için harcaman 917.482 TL sonrası kalan 4.748.261 TL’lik kaynağın tamamı 

işletme sermayesinin finanse edilmesi amacıyla kullanılmıştır.  

 

Şirketin devam eden uzun vadeli yatırım planları kapsamında İstanbul Anadolu yakasındaki 

satış ve teknik destek faaliyetlerine katkı sağlaması amacıyla 05.02.2016’da detaylı açıklaması 

KAP’ta yayımlanan Kartal ofisi faaliyete geçmiştir. 


