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

29. maddesinin 5.bendi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, halka 

arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, 

gerçekleşmediyse nedenleri hakkında değerlendirmeleri içermektedir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası 

uyarınca, payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye 

başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on 

iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip 

gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor 

hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlanması 

zorunludur. 

 

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 Fiyat Tespit Raporu: Şirketimizin 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde 

gerçekleşen halka arzına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 

hazırlanan fiyat tespit raporu, 23.02.215 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

yayımlanmıştır. Şirket değerinin belirlenmesinde indirgenmiş nakit akımları analizi ve piyasa 

çarpanları analizi yöntemleri kullanılmıştır. İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi, BİST-100 

Endeksi, Bilişim Endeksi, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi ve II. Ulusal Pazar 

Endeksine göre elde edilen şirket değerleri sonucunda hesaplanan birim pay değerleri sırasıyla 

%50, %20, %10, %10, %10 oranında ağırlıklandırılarak nihai pay değerine ulaşılmış ve şirket 

değeri bu doğrultuda belirlenmiştir.  

 

Varsayımlar ve Gerçekleşmeler: 23.02.2015 tarihinde yayımlanan 12.02.2015 tarihli fiyat 

tespit raporunda şirket değeri, özel bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihinde biten 

döneme ait finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış olup, projeksiyon dönemi olarak 2015-

2019 yılları arasındaki 5 yıllık periyot alınmıştır.  

 

Raporda, fiyat tespit raporuna temel teşkil eden 31.12.2014 tarihinde biten dönem sonu verileri 

ile 31.12.2015 tarihinde biten dönemin gerçekleşmeleri ve 31.12.2015 yılsonu varsayımları 

(31.12.2015 Hedef) yer almakta olup, birbiriyle karşılaştırmalı olarak dönemsel gerçekleşmeler 

ve hedeflerle arasındaki sapmalar açıklanmaya çalışılmıştır. 
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31.12.2014 31.12.2015 

31.12.2014-

31.12.2015 

Fark 

31.12.2015 

Hedef 

Gerçekleşme 

Oranı 

Net Satışlar 32.739.907 31.861.497 (2,68%) 44.198.874 72% 

Satışların Maliyeti 26.525.339 26.884.705 1,36% 34.475.122 78% 

Brüt Kar 6.214.568 4.976.792 (19,92%) 9.723.752 51% 

Brüt Kar Marjı 18,98% 15,62%  22,00%  

Faaliyet Giderleri 4.303.968 7.846.187 82,30% 6.629.831 118% 

 -Genel Yönetim Giderleri 2.809.761 4.600.627 63,74% 4.328.155 106% 

 -Pazarlama Giderleri 1.494.207 3.245.560 117% 2.301.676 141% 

Esas Faaliyetlerden Diğer 

Gelir / Giderler 
1.215.366 191.123 (84,27%) - - 

Esas Faaliyet Karı/Zararı 3.125.966 (2.678.272) a.d. 3.093.921 a.d. 

EFK Marjı 9,55% (8,41%)  7,00%  

Amortisman 213.873 263.440 23,18% 371.542 71% 

FAVÖK 3.339.839 (2.414.832) a.d. 3.465.463 a.d. 

FAVÖK Marjı 10,20% (7,58%)  7,84%  

 

2015 yılı içinde bir önceki yıla kıyasla hedeflenen seviyede proje ve iş hacmi artışı 

sağlanamaması satışlardan başlayarak tüm gelir tablosu kalemlerinde sapmaya yol açmıştır. Bu 

sebeple şirketimiz 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemini bir önceki yıla benzer satış rakamları ile 

kapatmıştır. 

 

Geçen yıla yakın seviyede satış hasılatı elde edilmesine ve satılan mal ve hizmetlerin 

maliyetinin bir önceki yıldan önemli farklılıklar göstermemesine rağmen faaliyet giderlerinin 

2014 yılına kıyasla hedefin üzerinde artışı esas faaliyet zararının oluşmasına sebep olmuştur. 

Esas faaliyetlerden elde edilen gelirlerin de geçen yıla kıyasla düşük kalması karlılığı olumsuz 

etkilemiş ve net karın negatife dönüp zarar oluşmasına yol açmıştır. 

 

Faaliyet giderlerinin detayları incelendiğinde personel ücretlerinin fark yaratan en önemli 

kalem olduğu göze çarpmaktadır. Personel sayısındaki artış, ücret artışına yol açmış ve 

dolayısıyla faaliyet giderlerinin yükselmesine sebep olmuştur. 

 

Şirket yönetim kurulunun 23.01.2015 tarih 2015-03 sayılı kararına istinaden ilişkili taraf 

şirketleri olan Senkron Elektronik Savunma Teknolojik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve 

Senkron Elektronik Güvenlik ve İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyetlerini 

tamamen şirketimiz için gerçekleştirmesine bağlı olarak tüm iş ve hizmetlerin tek elden 

yürütülmesi amacıyla söz konusu şirket çalışanları 29.01.2015 tarihi itibariyle şirketimiz 

bünyesine alınmıştır. Bu işlem sonucu 31.12.2014 tarihi itibariyle 44 olan şirketin personel 

sayısı, 29.01.2015 tarihi itibariyle 115 kişiye yükselmiş, yılı da 131 çalışanla kapatmıştır. 

 

Satış gelirlerinin, sene içinde hedeflenen sayıda/büyüklükte proje alınamaması sebebiyle 

istenilen oranda artmayıp hedefin %28 altında, faaliyet giderlerinin ise yukarıda özetlenen 

durumun da etkisiyle hedefin %18 üzerinde gerçekleşmesi şirketimizin yılı zararla kapatmasına 

sebep olmuştur. Brüt kar marjının hem geçen seneye hem de 2015 hedefine göre düşük 

gerçekleşmesi ve faaliyet giderlerini karşılayamaması bu tablonun ortaya çıkmasıyla 

sonuçlanmıştır.  
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Sonuç: Geride bıraktığımız 2015 yılı, Türkiye açısından riskler ve belirsizliklerle dolu bir yıl 

olmuştur. Ülkemiz yıl içerisinde iki genel seçim geçirmiş, sınırı olan ülkelerdeki iç karışıklık 

ve terör olaylarından doğrudan etkilenmiştir.  

 

Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamı da gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alan 

Türkiye’yi olumsuz etkilemeye devam etmiş, ülke riski iç ve dış gelişmelerin etkisiyle artmış 

ve yatırım iştahı azalmıştır. 

 

İş ve satış hacmi ekonominin büyümesine ve yatırımların artmasına bağlı olan şirketimiz, ülke, 

bölge ve dünya geneline yayılan bu risklerden olumsuz etkilenmiş ve hedeflediği seviyede 

hasılat elde edememiştir. Bu, fiyat tespit raporunda öngörülen hedefin gerçekleşmemesi 

sonucunu doğurmuştur. 

 

Şirketin ilişkili tarafları olan Senkron Elektronik Savunma ve Senkron Elektronik Güvenli 

bünyesinde çalışan personelin şirket bünyesine dahil edilmesiyle personel sayısının 44’den 

131’e çıkması ücretlerden başlamak üzere tüm personel giderlerini ve dolayısıyla faaliyet 

giderlerini beklentilerin de üzerinde artırmıştır.  

 

En önemli ekonomik risk göstergelerinden biri olan USD/TL kuru 2015 yılsonu kapanış 

verilerine göre 2014 yılına kıyasla yaklaşık %25 değer kazanmıştır. Bu durum yurt dışından 

tedarik ettiği ürünlerin önemli bir kısmına USD cinsinden ödeme yapan şirketimizi de olumsuz 

etkilemiş ve maliyetlerin yükselmesine sebep olmuştur. Benzer şekilde BİST100 endeksi bir 

önceki yıl kapanış değerinden yaklaşık %16 düşük seviyede yılı kapatmıştır. 

 

Bunlara ek olarak şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejisine uygun olarak Türkiye’nin farklı 

noktalarında satış ofisleri açmış ve teknik destek birimlerini güçlendirerek daha geniş bir alana 

yayılmayı sürdürmüştür. Dönem içerisinde İzmir, Antalya, Adana ve Kocaeli irtibat büroları 

kurulmuş ve faaliyete başlamışlardır. Ayrıca yurt dışı işlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan 

birim geliştirilmiş ve bünyesine yeni personeller dahil edilmiştir. 

 

Şirketin stok yönetim politikasına uygun olarak Perpa Ticaret Merkezi’nde yeni bir depo 

kiralaması da maliyeti artıran bir diğer unsur olmuştur. Bu sayede şirketin depo olarak 

kullandığı alan artmış ve lojistik açıdan fayda sağlanmıştır. 

 

Her ne kadar yılın son bölümünde ilan edilmiş olsa da şirketimizin 19.09.2015 tarihinden 

itibaren kamu ihalelerine katılımının yasaklanması, şirketi yılın kalan kısmında elde edilecek 

potansiyel gelirden mahrum bırakmıştır. 

 

Son olarak müşterilerle yapılan anlaşmalar ve imzalanan sözleşmeler gereği, projeye bağlı 

olarak garanti kapsamında geri alınan ürünlerin bu dönem içerisinde artmış olması, maliyeti 

artıran bir diğer unsur olmuştur. 

 

Tüm bu gelişmeler sonucu şirketimiz halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan 

varsayımları 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemi için gerçekleştirememiştir. Şirketimiz uzun 

vadeli planları kapsamında belirlenen hedeflerine ulaşmak amacıyla çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

 

  


