
RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İzahname

Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ...... / ......./ ......... tarihinde
onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 21.000.000 TL’den 13.000.000 TL’ye 
azaltılması ve eş anlı olarak 21.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8.000.000 
TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun 
Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara 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 A l Capital 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.ralvatirim.com ve www.alcapital.com.tr adresli 
internet siteleri 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 nhraççı 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 yüldetilebildiği 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.ralvatirim.com
http://www.alcapital.com.tr


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, 
ihraççmın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı 
sonuçlanmasına yol açabilecektir.”
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KISALTMA VE TANIMLAR

A.Ş. Anonim Şirket
Al Capital, Yetkili Kuruluş Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ABD Amerika Birleşik Devletleri
RALYH, BISAS, Rai Yatırım Holding, 
Bisaş, Bisaş Tekstil, İhraççı, Şirket, 
Ortaklık

Rai Yatırım Holding A.Ş. (Eski Unvanı: Bisaş Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

BİST, BİAŞ, Borsa, Borsa İstanbul Borsa İstanbul A.Ş.
Euro Avrupa Birliği Para Birimi
GVK Gelir Vergisi Kanunu
KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
KKO Kapasite Kullanım Oranı
KVK Kurumlar Vergisi Kanunu
Ltd. Şti. Limited Şirket
MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu
SPK, Kurul Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn Sermaye Piyasası Kanunu
T.C. Türkiye Cumhuriyeti
Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
TL Tiirk Lirası
TSPB Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
TTK Türk Ticaret Kanunu
USD, ABD Dolan Amerika Birleşik Devletleri Doları
Hera Teknik Hera Teknik Yapı A.Ş,

Rai Yapı Rai Yapı Mühendislik İnşaat Tıırz Emlak Gıda San ve Tıc. 
Ltd. Şti.

Trio Teknik Trio Teknik Yapı A.Ş.
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I. BORSA GÖRÜŞÜ:

Yoktur.

II. 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 
Rai Yatırım Holding A.Ş.

Sorumlu Olduğu 
Kısım:

(. RAl YATIRIM HOLDİNG A Ş 
II |  Varlık Mşh YüKacıkSok m \nA JnÂ  /

T) / /  rn. * j— ¥8twi3fidWANKARA / , \  W \//rpla Ka BsİP’*' 3* OBzfl <PBX) Fax: ((rçjjĵ Ss mhi /,-
/ ' Kızıtocy VD. 178 005 1000 // M/* Te.Slc.No 40971? Mersis No: 017800510^*13

Rıza KANDEMİR Ahmet ZORLU
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim ICumlu Başkan Yardımcısı

19.04.2018

İZAHNAMENİN
TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş 
A l Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Sorumlu Olduğu 
Kısım:

m J İ S I p p L .

Alper ÖZKİNİ Emre SEÇEN
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı

19.04.2018

İZAHNAMENİN
TAMAMI
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İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm 
bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek 
nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu 
beyan ederiz.

İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır.

Denetim Raporlarını Hazırlayan Kuruluşun Ticaret 
Unvanı ve Yetkilisinin 

Adı, Soyadı, Görevi
Sorumlu Olduğu Kısım:

Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş.
Ergun ŞENLİK 
Sorumlu Denetçi 

19.04.2018

31.12.2017 
Dönemine Ait Bağımsız 

Denetim Raporu

MGI Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş.

Gamze TÜR KİN AKSU 
Sorumlu Ortak Baş Denetçi 

19.04.2018

31.12.2016 ve 31.12.2015 
Dönemine Ait Bağımsız 

Denetim Raporları

RALyATIBlM HOLDİNG A Ş.
Yakacık Sok No 1 

'enımahaiie/ANKARA 
) 335 06 .3 (P8X) Fax: ( $  

KızılbeyV 0.178 00'
Tic Stc No 409717 Mersıs No: 1000013
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2. ÖZET
A—GİRİŞ VE UYARILAR

Başlık Açıklama Yükümlülüğü
A.l Giriş ve uyarılar Bu özet izahııameye 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_________

Yoktur.

B—İHRAÇÇI
B.l İhraççının ticaret unvanı ve 

işletme adı
ihraççının ticaret unvanı Rai Yatırım Holding 
Anonim Şirketi olup, kullanılan işletme adı 
bulunmamaktadır.

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

Hukuki Statüsü: Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat: T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti
Merkez. Adresi: Varlık Mah. Yakacık Sok
No: 11/1 Yenimahalle/Ankara
Telefon ve Faks Numaraları:
Telefon: +90 (312) 335 06 28 
Faks:+90 (312)335 06 18 
İnternet Adresi: www.ralvatirim.com

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

Rai Yatırım Holding A.Ş., 1976 yılında Bandsan 
Brode ve Band Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile 
brode ve tekstil mamülleri imalatı ile iştigal etmek 
üzere Bursa’da kurulmuş olup, unvanı 1987 yılında 
Gürekin Boya ve Kimya Maddeler Ticaret ve 
Sanayi A.Ş. olarak, 1990 yılında ise Bisaş Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilerek faaliyet 
konusu ise tekstil imalatı ve ticareti olmuştur. 2018 
yılında ise Şirketin yapısı holdinge çevrilerek, 
unvanı Rai Yatırım Holding A.Ş. olarak 
değiştirilmiştir.

2009 yılına kadar tekstil do e boyahane

http://www.ralvatirim.com


alanlarında faaliyet gösteren şirketin Aralık 
2008’de fason boyama hizmeti dışındaki 
faaliyetlerine sektörel ve karlılık sıkıntıları 
sebebiyle son verilmiş ve 2009 yılında dokuma 
bölümü dokuma bölümünün makine ve 
ekipmanlarının satılmasıyla dokuma bölümü 
kapatılmıştır.

Akabinde tekstil boya ve terbiye üretim ve ticareti 
ile iştigal eden Şirketin, boya ve terbiye işletmesi 
günlük 37.000 metre kapasite ile fason olarak 
üretime devam etmiş, ancak 2015 yılında Şirketin 
boyahane bölümüne ait gayrimenkulleriııin 
satılması ve boyahane bölümünün aynı 
gayrimenkulun geri kiralanması suretiyle 
faaliyetlerinin devamına karar verilmesi ile kiralık 
olarak kullanılan boyahanede kumaş boyama 
faaliyetine devam edilmiş, bir yandan da ticari mal 
alım satımı ile iştigal edilmiştir. Şirketin faaliyeti 
olan boyahane segmentindeki makineleri için gelen 
satın alma teklifleri değerlendirilerek söz konusu 
faaliyetten de 2016 yılı itibariyle çıkılmıştır.

Boyahane faaliyetlerinin 2016 yılında 
sonlandırılması neticesinde Şirket bir süre ticari 
mal alım -satım faaliyeti ile iştigal etmiştir.

2016 yılında şirketi süreklilik arz eden faaliyete 
kavuşturmak amacıyla otel işletmeciliği alanında 
faaliyet gösterilmek üzere Muğla Torba’daki Onura 
Tatil ICöyü’nün 2017 yılından itibaren 6 yıl süreyle 
işletilmesine yönelik kiralama sözleşmesi 
yapılmasına karar verilmesine karşılık, şirketin 
hakim ortaklık yapısındaki değişim ve turizm 
sektöründeki olumsuz gelişmeler nedeniyle söz 
konusu kiralama işleminden vazgeçilmiştir.

Merkezi Ankara’da bulunan ve mevcut durum 
itibariyle holding statüsü altında herhangi bir 
faaliyeti olmayan Şirket, ilişkili taraf şirketi olan 
Hera Teknik ile kar payı ortaklığı protokolü 
imzalamıştır.

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle 
gelirleri aşağıda gösterilmiştir.__________________

RAL VATiniM HOLDİNG M  
vartıtMan VanaoıkSoK fmlll 

Y«nwnafıalle/ANKAH 
0312U3&JÛ6 .8  (PBX) l:3X ÇM'iS) 335 0818

Kızılbcy V.D. 178005100 
409717 Mersıs No. 017600610000013



İHnsılat (TL) 31.12.2017 % 31.12,2016 % 31.12.2015 %
| Yurtiçi Satışlar 0 0,00 0 0,00 0 0,00

| Yurtdışı Satışlar 0 0,00 8.181.968 99,84 137.431 92,31

[Diğer Gelirler 0 0,00 13.475 0,16 11.454 7,69

[Satıştan İadeler 0 0,00 0 0,00 0 0,00

[Diğer İndirimler 0 0,00 0 0,00 0 0,00

| Top! anı 0 0,00 8.195.443 100,00 148.885 100,00

İhraççının mevcut durum itibariyle faaliyet 
gösterdiği sektör bulunmamaktadır.

B.4
a

Ihraççıyı ve faaliyet gösterdiği 
sektörü etkileyen önemli en 
son eğilimler hakkında bilgi

İşbu izahnamenin 5. 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.

B.5 ihraççının dahil olduğu grup 
ve grup içindeki yeri

ihraççı 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 halikında 
bilgi

İhraççının hakim ortaklarının 
farklı oy haklarına sahip olup 
olmadıkları hakkında bilgi

Varsa doğrudan veya dolaylı 
olarak ihraççının yönetim 
hakimiyetine sahip olanların 
ya da ihraççıyı kontrol 
edenlerin isimleri/unvanları ile 
bu kontrolün kaynağı 
hakkında bilgi

Ortaklığımızın 21.000.000 TL tutarındaki mevcut 
sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki 
doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan 
nihai ortakların pay oram ve tutarı Rıza Kandemir 
isimli ortak için 8.000.000 TL ve %38,10, Ahmet 
Zorlu isimli ortak için 4.804.146,987 TL ve 
%22,88, Bahri Kabadayı isimli ortak için 
1.812.500 TL ve %8,63 ve Muhammed Deniz 
isimli ortak için 1.696.700 TL ve %8,08’dir.

Yoktur.

İhraççının yönetim hakimiyetine Rıza Kandemir ve 
Ahmet Zorlu sahip olup, söz konusu yönetim 
hakimiyetini şirket sermayesinde sahip oldukları 
sırasıyla %38,10 ve %22,88 pay olmak üzere 
toplam %60,97 paya sahip olmalarından ve birlikte 
hareket etmelerinden almaktadır.

»HOLDİNG AŞ 
kSok No 11/1 
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B.7 Seçilmiş finansal bilgiler ile 
ihraççının finansal
durumunda ve faaliyet 
sonuçlarında meydana gelen 
önemli değişiklikler

RAl YATIRIM H0LDIN0A.Ş 
V&ıiık Mah. YanacıK SaH- No :11r t

Yammalıalle/ANKARA
112133506 <.8 (P3X) Fax: (0312) 3: 
A A İfa lb c y V  D. 178 005 1000 

409717 Mersıs NO: 017aûf

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Dönen Varlıklar 2.714.987 12.549.0U4 10.440.383
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.383 5.608 251.332
Ticari A lacaklar 0 1.847.593 1.968.428
DiŞer Alacaklar 676.427 4,598.216 690.555
Stoklar 0 29 1.023.601
Peşin ödenmiş Giderler 2.015.362 6.096.235 3.450.772
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0 3.055.545
Duran V arlıklar 12.029.421 69.428 2.310.960
Diğer Alacaklar 10.925.949 406 406
Maddi Duran Varlıklar 2.301 8.741 1.413.717
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.049.455 0 827.083
Toplanı V arlıklar 14.744.408 12.618.432 12.751.343
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.109.343 1.099.385 17.597.079
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 487.959
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 412.244
Ticari Borçlar 14.993 116.390 851.116
Diğer Borçlar 736.444 462.700 278.734
Ertelenmiş Gelirler 0 0 12.208.938
Kısa Vadeli Karşılıklar 357.906 86.990 2.986.563
Uzun Vadeli Yükümlü lükler 409.093 0 402.802
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 381.893
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 409.093 0 0
Özkaynaklar 13.225.972 11.519.047 -5.248.538
Ödenmiş Sermaye 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733 41.572.733 41.572.733
Geçmiş Yıllar Karlan / Zararları -50.237.840 -66.826.099 -60.602,802
Net Dönem Kan / Zaran 1.769.032 16.588.259 -6.171.954
Toplam Kaynaklar 14.744.408 12.618.432 12.751.343

KAR veya ZARAR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan

Dönem 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Hasılat 0 8.195.443 148.885

Satışlara Maliyeti 0 -7.417.871 -112.383

Briit Kar / Zarar 0 777.572 36.502

Esas Faaliyet K an / Zararı -1.294.262 -350.046 -1.398.071

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / Zararı -878.594 657.026 -1376.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı 1.129.009 1.160.472 -1.635.648
D urdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı 
/  Zarfın

0 15.427.787 -4.536.306

Dönem Karı /  Zararı 1.769.032 16.588.259 -fi.171.954

Pay Başına Kazanç 0,000842 0,007899 -0,002939

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,000842 0,000553 -0,000779

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,000000 0,007347 -0,002160

İhraççının aktif büyüklüğü 2015 yılındaki 12,8 
milyon TL’den 2016 yılında 2015 yılma göre %1,0 
azalışla 12,6 milyon TL’ye gerilerken, 2017 yılında 
ise 2016 yılma göre %16,8 artışla 14,7 milyon 
TL’ye yükselmiştir. İhraççının aktiflerindeki 2016 
yılındaki azalış temel olarak satışı gerçekleştirilen 
gayrimenkuller ve makineler sebebiyle olup, 2017 
yılındaki artış ise temel olarak ilişkili taraflardan 
uzun vadeli diğer alacaklar ve ertelenmiş vergi 
varlığındaki artıştan kaynaklanmaktadır.
İhraççının dönen varlıkları 2015 yılındaki 10,4 
milyon TL’den, 2016 yılında ilişkili taraflardan 
diğer alacaklardaki ve peşin ödenmiş giderlerdeki 
artışa bağlı olarak 2015 yılına göre %20,2 artışla 
12,5 milyon TL’ye yükselmiş, 2017 yılında ise 
2016 yılına göre %78,4 azalışla 2,7 milyon TL’ye 
gerilemiştir. 2017 yılındaki düşüşte Hera Teknik ile 
yapılan kar payı ortaklığı protokolü kapsamında 
aktarılan 11,6 milyon TL’ftk %aynak etkili
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olmuştur. 31.12.2017 dönemi itibariyle İhraççının 
dönen varlıkları toplam aktiflerinin %18,4’ünü 
oluşturmaktadır.
İhraççının 2015 yılındaki 2,3 milyon TL olan duran 
varlıkları 2016 yılında faaliyeti durdurulan 
boyahane bölümüne ilişkin varlıkların satışı 
nedeniyle %97,0 azalışla 0,07 milyon TL’ye 
gerilerken, 2017 yılında ise Hera Teknik’e kar payı 
ortaklığı protokolü kapsamında aktarılan kaynağa 
bağlı olarak 2016 yılına göre % 17.726 artışla 12,0 
milyon TL’ye yükselmiştir. 31.12.2017 dönemi 
itibariyle İhraççının duran varlıkları toplam 
aktiflerinin %81,6’sını oluşturmaktadır.
İhraççının kısa vadeli yükümlülükleri 2015 
yılındaki 17,6 milyon TL’den, 2016 yılında 
finansal ve ticari borçlar ile ertelenmiş gelir ve 
kısa vadeli karşılıklardaki azalışla bağlı olarak 
2015 yılına göre %93,8 azalışla 1,1 milyon TL’ye 
gerilerken, 2017 yılında ise %0,9 artışla 1,1 milyon 
TL’ye yükselmiştir. 2017 yılında ticari borçlar ve 
çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlardaki 
azalışa karşılık diğer borçlar ve kısa vadeli 
karşılıklardaki artışa bağlı olarak artış yaşanmıştır. 
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklar 
içindeki payı 31.12.2017 dönemi itibariyle %7,5 
olarak gerçekleşmiştir.
İhraççının uzun vadeli yükümlülükleri 2015 
yılındaki 0,4 milyon TL’den, 2016 yılında tüm 
yükümlülüklerin ödenmesiyle sıfırlanırken, 2017 
yılında ise 2016 yılına göre ertelenmiş vergi 
yükümlülüğündeki artışa bağlı olarak 0,4 milyon 
TL’ye yükselmiştir. Uzun vadeli yükümlülüklerin 
toplam kaynaklar içindeki payı 31.12.2017 dönemi 
itibariyle %2,8 olarak gerçekleşmiştir.
İhraççının özkaynakları 2015 yılındaki -5,2 milyon 
TL’den boyahane bölümü gayrimenkul ve 
varlıklarının satışından elde edilen karlılığa bağlı 
olarak 11,5 milyon TL’ye yükselirken, 2017 
yılında da finansman gelirlerindeki artışa bağlı 
olarak 2016 yılına göre %14,8 artışla 13,2 milyon 
TL’ye yükselmiştir. Özkaynaklarm toplam 
kaynaklar içerisindeki payı 31.12.2017 dönemi 
itibariyle %89,7 olarak gerçekleşmiştir.
İhraççının hasılatı 2015 yılındaki 0,1 milyon 
TL’den 2016 yılında 8,2 milyon TL’ye 
yükselirken, 2017 yılında ise gelir yaratan bir 
faaliyet olmamıştır. İhraççının 2016 yılında 
boyahane varlıklarının satılması ve ardından 
gerçekleştirilen ticari mal alış -  gStıs işlemlerine de
son verilmesi ile mevcut cariyle gelir
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yaratan faaliyeti kalmamıştır.
B.8 Seçilmiş önemli proforma 

finansal bilgiler
Yoktur.

B.9 Kar tahmini ve beklentileri Yoktur.
B.l
0

izahnamede yer alan finansal 
tablolara ilişkin denetim 
raporlarındaki olumlu görüş 
dışındaki hususların içeriği

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle 2015 
ve 2016 yıllarına ilişkin bağımsız denetim 
raporlarında şartlı görüş yer alırken, 2017 yılında 
ise olumlu görüş bulunmaktadır. 2015 yılı şartlı 
görüşün dayanağı olarak peşin ödenmiş giderler 
içerisinde yer alan 3.300.000 TL’lik bakiyeye 
ilişkin olarak sözleşme ve mutabakat temin 
edilememesi, 2016 yılında ise ilişkili olmayan 
taraflardan 700.815 TLTik tek bir müşteriden olan 
ihracat alacağının vadesi geçmesine rağmen tahsil 
edilmemesi gerekçe olarak gösterilmiştir.

B.l
1

ihraççının işletme 
sermayesinin mevcut 
yükümlülüklerini 
karşılayamaması

İhraççının işletme sermayesi bu izahnamenin imza 
tarihini müteakip en az 12 ay içinde ortaya çıkacak 
ihtiyaçlar için yeterlidir. 31.12.2017 dönemi 
itibariyle İhraççının dönen varlık toplamı 
2.714.987 TL ve kısa vadeli yükümlülükleri 
toplamı 1.109.343 TL olup, işletme sermayesi 
fazlası 1.605.644 TL’dir,
Finansal K alem ler (TL) 3 1 .12 .2017 3 1 .12 .2016 3 1 .1 2 .2 0 1 5
Dönen Varlıklar 2.714.987 12.549.004 10.440.383
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.109.343 1.099.385 17.597.079
N et İşletm e Sermayesi 1 .605 .644 11.449 .619 -7 .156 .696

C—SERMAYE PİYASASI ARACI
c . ı İhraç edilecek ve/veya 

borsada işlem görecek 
sermaye piyasası aracının 
menkul kıymet tanımlama 
numarası (ISIN) dahil tür ve 
gruplarına ilişkin bilgi

Ortaklığımızın 21.000.000 TL tutarındaki mevcut 
sermayesi, 8.000.000 TL azaltımla 13.000.000 
TL’ye azaltılacak ve eş anlı olarak 8.000.000 TL 
tutarında nakit karşılığı olmak üzere 21.000.000 
TL’ye artırılacaktır.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları 
kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın 
% 61,53846 oranında yeni pay alma hakkı 
bulunmaktadır.
Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye 
karşılığı 8.000.000 TL nominal değerli hamiline 
yazılı pay verilecek olup, ISIN kodu hamiline yazılı 
paylar için TRABISAS91B7’dir.

C.2 Sermaye piyasası aracının 
ihraç edileceği para birimi

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

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

Her bir payın nominal değeri

Ortaklığımızın mevcut çıkarılmış 
21.000.000 TL olup, ihraç edilmiş ve 
tamamen ödenmiş pay sayısı 2.10 
adettir.’dir. Ödenmemiş pay sayısı yoktur.

/ile r bir payın nominal değeri 0,01 T l/diry

sermayesi
bedelleri

0.000.000

C.4 Sermaye piyasası aracının7 Ihrjaç edilecek paylar, ilgili m ev z /ıa t\/a rınca pay
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sağladığı haklar hakkında 
bilgi

sahiplerine; "Kardan Pay Alma, Ortaklıktan 
Ayrılma, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma, 
Tasfiyeden Pay Alma, Bedelsiz Pay Edinme, Yeni 
Pay Alma, Genel Kumla Davet ve Katılma, Oy, 
Bilgi Alma ve İnceleme, İptal Davası Açma, 
Azınlık, Özel Denetim İsteme" haklarım 
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

30.10.1996 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da 
BISAS koduyla işlem gören ihraççı payları, Borsa 
Yönetim Kurulu’nun 18.05.2016 tarihli kararı ile
23.05.2018 tarihinden itibaren Yakın İzleme 
Pazarı’nda işlem görmektedir. Şirketin unvan 
değişikliğine bağlı olarak işlem kodu 02.04.2018 
tarihi itibariyle RALYH olarak değiştirilmiştir. 
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 paylar 
paylar da Borsa’da işlem görecektir.______________

C.7 Kar dağıtım 
hakkında bilgi

politikası

RM. YATIRIM HOlO'MA A $.

İhraççının kar dağıtım politikası;
“Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat 
hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim 
kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay 
sahipleri tarafından belirlenmektedir.
Genel Kurullar her yıl hesap bitimini takiben 
yapılmakta olup, kar dağıtımı olması durumunda 
Genel Kurulda alman dağıtım tarihi kararına uygun 
olarak süresinde yapılacaktır.
Kar payı hesaplamaları ve ödemeleri Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun bu konuda tebliğ ve ilke 
kararları doğrultusunda gerçekleştirilir. Son üç yılda 
dağıtılabilir kar oluşmadığından kar payı ödemesi 
olmamıştır.
Karm Taksimi (Esas Sözleşme Madde 27)
Şirketin kar ve zararı T.T.K’na, Sermaye Piyasası 
Kanunu’na ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve 
muhasebe mevzuatına göre tespit edilir. Şirketin 
genel giderleriyle çeşitli amortisman bedelleri gibi 
şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar 
hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden 
indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı 
oluşturulur.
A) Safı Kardan;
1„ Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya 

/kadar T.T.K’nun 466/1 maddesi uyarınca karın %5 
nispetinde birinci tertip yedek j
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2. Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri 
düşürülür.
B) Kalan Kardan;
Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunacak nispet 
ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.
C) Bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü 
hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu karı olarak 
bilanço da bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek 
akçelere ilave edilmesine özel bir fonda 
toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak 
ayrılmasına sözleşme veya ilgili yasa hükümlerine 
aykırı olmamak kaydıyla sair surette tefrikine genel 
kurulca karar verilir. Sermaye Piyasası Kanunu Md. 
15/2 uyarınca yasa hükmü ile ayrılması gereken 
yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek 
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına 
yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve 
işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmez. 
Yönetim Kumlu üyelerine, memur ve 
müstahdemlere ayrılacak miktardan, II temettü 
olarak hissedarlara dağıtılmasına maddesi 2.fıkrası 
3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi 
yedek akçe eklenir.
Karın Tevzi Tarihi (Esas Sözleşme Madde 28)
Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu 
tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun teklifi 
üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu ana 
sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri 
alınmaz.
İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi 
tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı 
esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili 
diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan 
“dağıtılabilir dönem karı”mn asgari %20’si nakit 
veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.
Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak karın, 
çıkarılmış sermayesinin %5’inden az olması halinde 
kar dağıtımı yapılamaz. Genel KurulMa alınacak 
karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı 
nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde 
olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz 
İrisse şeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımı nakit 
şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç 
beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde 
ise en geç altıncı aym sonuna kadar tamamlanır. 
Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili 

:sap dönemi itibariyle m eve a lbay ların  tümüne 
esjit olarak dağıtılır._________
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D—RİSKLER
D.l İhraççıya, faaliyetlerine ve 

içinde bulunduğu sektöre 
ilişkin önemli risk faktörleri 
hakkında bilgi
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D .l.l 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 yapacağı iştiraklerinin başarı ve 
performansına bağlı olacaktır.
• İhraççının ilişkili şirket olan Hera Teknik’e kar payı 
ortaklığı protokolü ile aktardığı 11,6 milyon TL 
kaynak ile ilgili olarak Hera Teknik’ten 11,6 milyon 
TL ticari olmayan alacağı ve 2,01 milyon TL söz 
konusu alacağa ilişkin gelir tahakkuku oluşmuştur. 
Söz konusu alacakların tahsil edilememesi halinde 
İhraççının finansal durumu ve karlılığı olumsuz 
etkilenebilir.
• İhraççının fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda 
da belirtildiği üzere ilişkili taraf şirketi olan Hera 
Teknik’e iştirak edilmesi değerlendirilecek olup, söz 
konusu şirkete iştirak edilmesi halinde Hera Teknik’in 
üstlendiği ya da üstleneceği inşaat & taahhüt 
projelerine ilişkin risklere maruz kalabilir.

D.1.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin 
riskler hakkındaki temel bilgiler
İhraççının holding statüsünde olması sebebiyle 
yatırım yapılabilecek şirketlerin faaliyet gösterdiği 
sektörlerin olumsuz etkilenebileceği teknik ve pazar 
şartlan 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. İhraççının Özkaynaklarının önemli bir 
kısmı duran varlıklarda tutulmaktadır. İhraççının net 
borcu 2015 yılındaki 17,7 milyon TL’den 2016 
yılında 2015 yılma göre %93,8 azalışla 1,1 milyon 
TL’ye gerilerken, 2017 yılında ise 2016 yılına göre 
%38,5 artışla 1,5 milyon TL’ye yükselmiştir. 
İhraççının net borç / toplam sermaye oranı 2015 
yılındaki %142’den 2016 yılında %9’a gerilemiş, 
2017 yılında ise %10’a yükselmiştir. İhraççının 
yükümlülüklerini zamanında gerektiği gibi 
karşılayamaması durumunda zararla

^karşılaşabilecektir.___________
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D.l.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 ilişkili taraflardan 
diğer alacaklarından kaynaklanmaktadır. 31,12.2017 
dönemi itibariyle ilişkili taraflardan 11.600.000 TL ve 
ilişkili olmayan taraflardan 2.376 TL diğer alacağı, 
bankalarda da 3.383 TL mevduatı bulunmaktadır. 
İhraççının 31.12.2017 dönemi itibariyle ilişkili 
olmayan taraflardan vadesi geçmiş ve tamamı için 
karşılık ayrılan 1.604.993 TL ticari alacağı 
bulunmaktadır. Karşılık ayırılan tutarlar içeriside 
ilişkili taraf alacağı bulunmamaktadır.

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.

1>.1.3.4.1. Yabancı Para Riski
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin 
oluşmasına sebebiyet vermektedir. İhraççı ABD 
Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz 
kalmaktadır. İhraççının dönemler itibariyle net döviz 
fazlası olması sebebiyle kurlarda azalış olması halinde 
finansal tablolara etkisi negatif olabilir.

D.l.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

ğişken faiz 
da birlikte,

değişmesine karşı olan risk açı 
"oranlı borç yükümlülüklerine br
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finansal tablo dönemleri itibariyle İhraççının değişken 
faizli borcu bulunmamaktadır.

D.1.3.5. Makroekonomik Riskler
Başta gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal 
genişleme ve faiz oranlarına 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 
koşullan yoluyla İhraççının faaliyetlerini 
olumsuz etkileyebilir.

D.1.3.6. Ana pay sahipleri ile diğer pay 
sahiplerinin menfaatlerinin çatışma riski
Sermaye artırımı sonrası İhraççının ana pay 
sahiplerinin menfaatleri diğer pay sahiplerinin 
menfaatleri ile çatışabilir, hakim ortaklar yönetim 
kurulu üyelerinin belirlenmesi, temettü dağıtımı, yeni 
pay çıkarılması gibi hususları kontrol edebileceğinden 
bunun sonucunda diğer pay sahipleri söz konusu 
uygulamalardan olumsuz etkilenebilir.______________

D.3 Sermaye piyasası aracına 
ilişkin önemli risk faktörleri 
hakkında bilgi

ihraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine 
İlişkin Riskler:

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 mashup edilinceye kadar 
İhraççı kar dağıtımı yapamayacaktır. 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.

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 sahiple/îT^hryifcçmın kar ve
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zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, İhraççının 
tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, 
söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder.

Gelecek dönemlerde İhraççı tarafından yapılabilecek 
bedelli sermaye artırımları ve ana pay sahipleri 
tarafından yapılabilecek pay satışları pay fiyatı 
üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir ve bu durum 
payların sermaye kazancım olumsuz etkileyebilir.

E—HALKA ARZ
E.l 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

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 
tamamını kullanmaları durumunda;
İhraca ilişkin toplam maliyetin 92.000 TL olacağı 
tahmin edilmektedir. Tamamı nakit karşılığı ihraç ve 
halka arz edilecek 1,00 TL nominal değerli payların 
toplamı 8.000.000 TL olup, bu durumda ihraç ve 
halka arz edilecek pay başına düşen maliyet 0,01150 
TL’dir, Ortaklığın ihraç ve halka arzdan elde edeceği

Sermaye Artırım Maliyeti (TL)
SPK Ücreti 16.000
Borsa Kotasyon Ücreti 2.520
MKK İhraççı Hizmet Bedeli 4.200
Aracılık Komisyonu 52.500
Genel Kurul 11.000
Rekabet Kurumu 3.200
Diğer 2.580
Toplanı Maliyet 92.000
Halka Arz Edilecek Pay Adedi 8.000.000,00
Pay Başına Maliyet 0,01150

Sermaye artırımına iştirak edecek pay sahipleri ihraç 
edilen payların bedeli haricinde aracı kuruluların 
aracılık komisyonu gibi ücretlendirme politikalarına 
tabi olabileceklerdir. Sermaye artırımına aracılık 
edecek A l Capital’in yatırımcılardan talep edeceği 
komisyon ve benzeri gider bulunmamaktadır.______

E.2
a

Halka arzın gerekçesi,
halka arz gelirlerinin
kullanım yerleri ve elde 
edilecek tahmini net gelir 
hakkında bilgi

İhraççının özkaynaklarmı güçlendirmek, şirket 
faaliyetlerine işlevsellik katmak ve Borsa İstanbul 
Ana Pazar kotasyon şartlarım sağlamak amacıyla 
yapılan eş anlı sermaye azaltımı ve artırımından 
92.000 TL olması beklenen masraflar çıktıktan sonra 
elde edilecek 7.908.000 TL tutarındaki kaynağın 
şirketin faaliyetlerine işlevsellik katmak adına inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren ilişkili taraf şirketi olan 
Hera Teknik’in yaptırılacak değerleme çalışmasını 
takiben belirlenecek değer üzerinden satın 
alınmasında kullanılması planlanmaktadıı;

E.3 Halka arza ilişkin bilgiler Şirkejtin çıkarılmış sermayesini .000 TL’den
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
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13.000.000 TL’ye azaltılması ve eş anlı olarak tamamı 
nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak
21.000.000 TL’ye çıkarılacaktır. Bu sermaye
artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, 
mevcut ortaklarımızın %61,53846 oranında yeni pay 
alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 1,00 
TL nominal değerli pay için 1,00 TL’den
kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün olup, 
bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri KAP’ta 
(www.kap.gov.tr) ilan edilerek kamuya 
duyurulacaktır.

Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkım
kullanmak istemeyen ortaklarımız, riiçhan haklarını 
rüçhan hakkı kupon pazarında satış süresi içinde 
satabilirler.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 
payların satışında SPK’nun II -  5.2 Sermaye Piyasası 
Araçlarının Satışı Tebliği’nde yer alan “Borsa’da 
Satış” yöntemi kullanılacak olup, paylar Borsa
İstanbul Birincil Piyaşa’da satışa sunulacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasının ve halka 
arzın, SPK’nm gerekli onaylarının alınmasını takiben 
Haziran 2018’de yapılması planlanmaktadır.

Tasarruf sahiplerine satışın süresi 2 iş günüdür. 
Tasarruf sahiplerine satış sürecinin başlangıç ve bitiş 
tarihleri ilan edilecek duyuru metninde belirtilecektir.

Paylar, yeni pay alma haklarının kullanımında 
nominal değerden, yeni pay alma haklarının 
kullanımından sonra kalan paylar ise nominal 
değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil 
Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacaktır.

Yeni pay alma ve Borsa’da halka arzından sonra kalan 
satılamayan kısmı, payların Borsa’da satış süresinin 
bitişini takip eden 3 (ilç) iş günü içinde nominal 
değerden aşağı olmamak üzere Borsa’da halka arz 
edildiği iki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 
ortalamasından Rıza Kandemir tarafından satın 
alınacaktır.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak 
olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde 

İstanbul’da işlem /yapıcı a^a yetkili

/  RAL YATIRIM HOLDİNG A Ş
\  )  VartıtM a h  YsnacıXSoK No:11/1 

Yemmar-.aiie/ANKARA 
P  Tel (0 3 l2 |33S O e _3 (P B X )fax  (0312)

Kızılbcy V ü ’ V/3 0051000 
TiC.SlC.No 409717 Mersis Ho. 017800510

18

Maslak

http://www.kap.gov.tr


kuruluşlardan birine başvurmaları gerekir. Borsa 
İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi 
BİAŞ, TSPB ve SPK’nın internet sitelerinde yer 
almaktadır.

Pay bedelleri, İş Bankası Mithatpaşa Şubesi nezdinde 
sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR29 
0006 4000 0014 2281 0849 99 no’lu özel banka 
hesabına yatırılacaktır.

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 yatırını 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.ralyatirim.com, yetkili 
kuruluş A l Capital’in w ww.alcapital.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 Rai 
Yatırım Holding sermaye elde ederek özkaynaklarım 
güçlendirecek, Borsa İstanbul Ana Pazar kotasyon 
şartlarını sağlayabilecek olup, sermaye artırımına 
aracılık eden Al Capital ise aracılık komisyonu elde 
edecektir.

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

İhraççı’mn unvanı Rai Yatırım Holding A.Ş. olup, 
21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 13.000.000 
TL’ye azaltılıp eş anlı olarak tamamı nakden 
karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artışla 21.000.000 
TL^ye çıkarılacaktır.
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Kim tarafından ve ne kadar 
süre ile taahhüt verildiği 
hususlarını içerecek şekilde 
dolaşımdaki pay miktarının 
artırılmamasına ilişkin 
verilen taahhütler hakkında 
bilgi

Yoktur.

E.6 Halka arzdan kaynaklanan 
sulanma etkisinin miktarı 
ve yüzdesi

Yeni pay alma hakkı 
kullanımının söz konusu 
olması durumunda, mevcut 
hissedarların halka arzdan 
pay almamaları 
durumunda sulanma 
etkisinin miktarı ve yüzdesi

Mevcut tüm pay sahiplerinin sermaye artırımında yeni 
pay alma haklarının tamamını kullanmaları 
durumunda sulanma etkisi;
Mevcut ortaklar için %1,08 olacaktır.

Mevcut ortaklar için %7,68 (pozitif), yeni ortaklar için 
%31,57 olacaktır.

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

Sermaye artırımına iştirak edecek pay sahipleri ihraç 
edilen payların bedeli haricinde aracı kurumlarm 
aracılık komisyonu gibi ücretlendirme politikalarına 
tabi olabileceklerdir. Sermaye artırımına aracılık 
edecek Al Capital’in yatırımcılardan talep edeceği 
komisyon ve benzeri gider bulunmamaktadır.

3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER
3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız denetim 
kuruluşlarının ticaret unvanları İle adresleri (üye oldukları profesyonel meslek 
kuruluşları ile birlikte) :
31.12.2015 ve 31.12.2016 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar 
MGI Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından ve 31.12.2017 
tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Birleşim Bağımsız Denetim 
ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili bağımsız denetim raporları 
hazırlanmıştır.
MGI Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Sorumlu Ortak Baş Denetçi Gamze Türkin Aksu
Adresi Polaris Plaza, Ahi Evran Cad. No: 21 Kat:5 Maslak 34398 Istanbul
Telefon (0212) 346 44 26 -  27
Fax (0212) 346 44 28
Internet Adresi www.msi.com.tr
Üyesi Olunan Profesyonel 
Meslek Kuruluşları

MGI Worldwide, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası

Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ergun Şenlik
Adresi Mşfimet Akfan Sok. No:5 7  K:3 Koşuyolu dil?iy  /  Istanbul
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Telefon (0216)340 72 55
Fax (0216) 340 72 56
İnternet Adresi w w w .bb den etim.com
Üyesi Olunan Profesyonel 
Meslek Kuruluşları

Hazlems Fenton, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası

3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, 
görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
2015 ve 2016 yıllarında bağımsız denetini hizmeti alman kuruluş olan MGI Bağımsız 
Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yerine denetim komitesinin önerisi ve 
yönetim kurulu kararının genel kurulda onaylanması ile birlikte 2017 yılında değişiklik 
yapılarak Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

2018 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmeti için ise yönetim kumlunun önerisi üzerine
15.03.2018 tarihinde yapılan genel kurulda Bilgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin karar onaylanmıştır.

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Dönen Varlıklar 2.714.987 12.549.004 10.440.383
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.383 5.608 251.332
Ticari Alacaklar 0 1.847.593 1.968.428
Diğer Alacaklar 676.427 4.598.216__ 690.555
Stoklar 0 29 1.023.601
Peşin Ödenmiş Giderler 2.015.362 6.096.235 3.450.772
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Dııran Varlıklar 0 0 3.055.545
Duran Varlıklar 12.029.421 69.428 2.310.960
Diğer Alacaklar 10.925.949 406 406
Maddi Duran Varlıklar 2.301 8.741 1.413.717
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.049.455 0 827.083
Toplam Varlıklar 14.744.408 12.618.432 12.751.343
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.109.343 1.099.385 17.597.079
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 487.959
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 412.244
Ticari Borçlar 14.993 116.390 851.116
Diğer Borçlar 736.444 462.700 278.734
Ertelenmiş Gelirler 0 0 12.208.938
Kısa Vadeli Karşılıklar 357.906 86.990 2.986.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler 409.093 0 402.802
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 381.893
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 409.093 0 0
Özkaynaklar 13.225.972 11.519.047 -5.248.538
Ödenmiş Sermaye 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733 41.572.733 41.572.733
Geçmiş Yıllar Karlan /  Zararları -50.237.840 -66.826.099 -60.602.802
Net Dönem Karı /  Zararı ^ 1.769.032 16.588.259 -6.171.954
Toplam Kaynaklar /  j 14.744.408 1 2 . ^ 8 . ^ / ı 12.751.343
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KAR veya ZARAR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Tiirü Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Hasılat 0 8.195.443 148.885
Satışların Maliyeti 0 -7.417.871 -112.383
Brüt Kar / Zarar 0 777.572 36.502
Esas Faaliyet Karı / Zararı -1.294.262 -350.046 -1.398.071
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / Zararı -878.594 657.026 -1.376.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı 1.129.009 1.160.472 -1.635.648
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / Zararı 0 15.427.787 -4.536.306
Dönem Karı / Zararı 1.769.032 16.588.259 -6.171.954
Pay Başına Kazanç 0,000842 0,007899 -0,002939
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,000842 0,000553 -0,000779
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,000000 0,007347 -0,002160

RASYOLAR 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Cari Oran

(Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 2,45 11,41 0,59

Likitide Oran (Dönen Varlıklar -  Stoklar -  Diğer Dönen 
Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)

0,00 0,13 2,45

Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 8,71 10,48 -0,29
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar 0,10 0,09 1,41

Özsermaye Karlılığı 13,38% 144,01% a.d.

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.

.5. RİSK FAKTÖRLERİ
5.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:
® İhraççı, holding statüsünde olması nedeniyle doğrudan kendisine ait bir üretim veya hizmet 

faaliyeti bulunmadığından, ihraççının faaliyet sonuçları yatırım yapacağı iştiraklerinin başarı 
ve performansına bağlı olacaktır.

• İhraççının ilişkili şirket olan Hera Teknik’e kar payı ortaklığı protokolü ile aktardığı 11,6 
milyon TL kaynak ile ilgili olarak Hera Teknik’ten 11,6 milyon TL alacak ticari olmayan 
alacağı ve 2,01 milyon TL söz konusu alacağa ilişkin gelir tahakkuku oluşmuştur. Söz 
konusu alacakların tahsil edilememesi halinde İhraççının finansal durumu ve karlılığı 
olumsuz etkilenebilir.

e İhraççının fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda da belirtildiği üzere ilişkili taraf şirketi 
olan Hera Teknik’e iştirak edilmesi değerlendirilecek olup, söz konusu şirkete iştirak 
edilmesi halinde Hera Teknik’m üstlendiği ya da üstleneceği inşaat & taahhüt projelerine 
ilişkin risklere maruz kalabilir.

5.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler
İhraççının holding statüsünde olması sebebiyle yatırım yapılabilecek şirketlerin faaliyet 
gösterdiği sektörlerin olumsuz etkilenebileceği teknik ve pazar şartlan ile mevzuatsa!, politik 
ve ekonomik gelişmeler ilgili sektördeki şirketlerin faaliyetlerini olumsuzysÇkileyebilir.
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5.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler:
5.3.1. İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler:
6362 sayılı SPICn.’nun 19'uncu maddesi hükmü ve SPK'nın 11-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği

• 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 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 Tebliğ5de 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 karf’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, ihraççının 
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. 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 1

uyarınca;

ir ödeme yapılabilir.
' ' halinde ancak diğer tür
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Gelecek dönemlerde İhraççı tarafından yapılabilecek bedelli sermaye artırımları ve ana pay 
sahipleri tarafından yapılabilecek 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 
performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasalarında yaşanacak 
olumsuzluklar nedeniyle pay fiyatı düşebilir.

5.4. Diğer rislder:
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 
hesaplamr. Toplam sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özkaynak ile net 
borcun toplanmasıyla hesaplanır.

Ortaklığın finansal tablo dönemleri itibariyle Net Borç/Toplam Sermaye oranı aşağıdadır:
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Toplam Borçlar 1.518.436 1.099.385 17.999.881
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.383 5.608 251.332

Net Borç 1.515.053 1.093.777 17.748.549
Toplam Ozsermaye 13.225.972 11.519.047 -5.248.538
Toplam Sermaye 14.741.025 12.612.824 12.500.011

Net Borç / Toplam Sermaye 10% 9% 142%

İhraççının özkaynaklarının önemli bir kısmı duran varlıklarda tutulmaktadır. İhraççının net 
borcu 2015 yılındaki 17,7 milyon TL’den 2016 yılında 2015 yılma göre %93,8 azalışla 1,1 
milyon TL’ye gerilerken, 2017 yılında ise 2016 yılına göre %38,5 artışla 1,5 milyon TL’ye 
yükselmiştir. İhraççının net borç / toplam sermaye oranı 2015 yılındaki %142’den 2016 
yılında % 9'a gerilemiş, 2017 yılında ise %10’a yükselmiştir. İhraççının yükümlülüklerini 
zamanında gerektiği gibi karşılayamaması durumunda zararla karşılaşabilecektir.

5.4.2. Kredi Riski
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi 
nedeniyle Ortaklığın finansal bir kayba uğraması riskidir. İhraççının kredi riski esas olarak 
ilişkili taraflardan diğer alacaklarından kaynaklanmaktadır.

31.12.2017 dönemi itibariyle ilişkili taraflardan 11.600.000 TL (31.12.2016: 4.518.361 TL, 
31.12.2015: 687.402 TL) ve ilişkili olmayan taraflardan 2.376 TL (31.12.2016: 80.261 TL, 
31.12.2015: 3.559 TL) diğer alacağı, bankalarda da 3.383 TL (31.12.2016: 5.608 TL, 
31.12.2015: 251.332 TL) mevduatı bulunmaktadır. İhraççının 31.12.2017 dönemi itibariyle 
ilişkili olmayan taraflardan vadesi geçjniş ve tamamı için karşılık ayrılan 1.604.993 TL 
(31.12.2016:^47.128 TL, 31.12.2015:/&ll703 TL) ticari alacağı bulunmak
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Karşılık ayrılan tutarlar içeriside ilişkili taraf alacağı bulunmamaktadır.

31.01.2017 tarihinde Hera Teknik ile İhraççı arasında kar payı ortaklığı modeliyle işbirliğine 
gidilmesine karar verilmiş ve işbirliği kararı çerçevesinde Hera Teknik’e 11.600.000 TL 
avans ödemesi gerçekleştirilmiş, Hera Teknik ile İhraççı arasında Kar Payı Ortaklığı 
Protokolü 22.03.2017 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokol uyarınca Hera Teknik 
aşağıda tarihleri ve tutarları bulunan ödemeleri Şirkete yapacaktır.

Tahsilat Tarihi Tahsilat Tutarı
17.06.2018 4.000.000
17.10.2018 7.500.000
17.12.2018 4.500.000

Toplam 16.000.000

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.

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Dönen Varlıklar 2.714.987 12.549.004 10.440.383

Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.109.343 1.099.385 17.597.079
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,45 11,41 0,59

İhraççının 31.12.2017 tarihi itibariyle türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülükleri 
bulunmazken, 31.12.2017 dönemi itibariyle 3 aydan kısa vadeli 14.993 TL ilişkili olmayan 
taraflara ticari borcu, ilişkili taraflara 679.427 TL ve ilişkili olmayan taraflara 57.017 TL 
diğer borcu bulunmaktadır.

İhraççının 31.12.2017 dönemi itibariyle finansal borcu bulunmazken, finansal tablo dönemleri 
itibariyle finansal borçların dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Finansal Borçlar (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Faktoring Kredileri 0 0 487.959

Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 487.959

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0 435.690
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 0 0 -23.446

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli 
Kısımları 0 0 412.244

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

Uzun Vadeli Borçlanmalar
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Toplam Finansal Borçlar 0 0 1.282.096

Banka Kredileri (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
0-1 yıl arası 0 0 487.959
1 - 5 yıl arası 0 0 0

Toplam 0 0 487.959

Finansal Kiralama Borçları (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
0 - 1 yıl arası 0 0 412.244
1 - 5 yıl arası 0 0 381.893

Toplam 0 0 794.137

Finansal Borçlar (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
0 - 1 yıl arası 0 0 900.203
1 - 5 yıl arası 0 0 381.893

Toplam 0 0 1.282.096

5.4.4. Piyasa Riski
5.4.4.I. 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 ve 
Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Yabancı Para Pozisyonu 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Döviz Varlıkları 420 6.650.607 142.961

Döviz Yükümlülükleri 0 24.657 50.476
Net Döviz Pozisyonu 420 6.625.950 92.485

Kurlarda %10 Azalış Olması Halinde Kara Etkisi -42 -662.595 -9.249

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle net döviz fazlası olması sebebiyle kurlarda düşüş 
olması halinde finansal tablolara negatif etkisi olacaktır.

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. Makroekonomlk Riskler
• Başta gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal genişleme ve faiz oranlarına ilişkin politika 

kararlarının ve geleceğe ilişkin beklentilerinin kurlar ve iktisadi büyüme kanalları 
aracılığıyla İhraççının faaliyetlerini olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir.
Dünyada ve Türkiye’de yaşanabilece-k ekonomik, siyasi ve jeoplitik 
yatırım koşulları yoluyla İhraççınjji faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir

er, rekabet ve
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5.4,6. Ana pay sahipleri ile diğer pay sahiplerinin menfaatlerinin çatışına riski
İhraççının yönetim hakimiyetine Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu sahip olup, söz konusu yönetim 
hakimiyetini şirket sermayesinde sahip oldukları sırasıyla %38,10 ve %22,88 pay olmak üzere 
toplam %60,97 paya sahip olmalarından ve birlikte hareket etmelerinden almaktadır.

Şirketin hakim ortakları Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu birlikte şirket sermayesinin 
%60,97’sine sahip olmaları sebebiyle yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, temettü 
dağıtımı ve yeni pay çıkarılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren işlemleri bu 
doğrultuda kontrol edebileceklerdir. Ana pay sahiplerinin 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 Rai Yatırım Holding Anonim Şirketi olup, kullanılan işletme adı 
bulunmamaktadır.

6.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:
Merkez Adresi Varlık Mah. Yakacık Sok"No:l 1/1 Yenimahalle/Ankara
Ticaret Sicil Müdürlüğü Ankara
Ticaret Sicil Numarası 409717

6.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:
Rai Yatırım Holding Anonim Şirketi, 27.08.1976 tarihinde Ban Brode ve Band Sanayi Ticaret 
A.Ş unvanıyla Bursa’da süresiz olarak kurulmuş olup, unvanı 04,06.1987 tarihinde Gürekın 
Boya ve Kimya Maddeler Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak, 23.01.1990 tarihinde Bisaş Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 23.03.2018 tarihinde ise Rai Yatırım Holding A.Ş, olarak 
değiştirilmiştir.

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:

Hukuki Statüsü Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Adresi Varlık Mah. Yakacık Sok No:l 1/1 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks Numaralan Telefon: +90 (312) 335 06 28 
Faks:+90 (312) 335 06 18

İnternet Adresi 'www.ralyatirim.com

6.1.5. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındald bilgiler
Yoktur.

6.2. Yatırımlar:
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6.2.1. İzahnamede yer alması gereken Finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının 
önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:
Yoktur. .

6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, 
coğrafî dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:
Yoktur.

6.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından gelcceğe yönelik Önemli yatırımlar hakkında 
ihraççıyı bağlayıcı olarak alman kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler 
hakkında bilgi:
31.01.2017 tarihinde Hera Teknik ile İhraççı arasında kar payı ortaklığı modeliyle işbirliğine 
gidilmesine karar verilmiş ve işbirliği kararı çerçevesinde Hera Teknik’e 11.600.000 TL 
avans ödemesi gerçekleştirilmiş, Hera Teknik ile İhraççı arasında Kar Payı Ortaklığı 
Protokolü 22.03.2017 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokol uyarınca Hera Teknik 
aşağıda tarihleri ve tutarları bulunan ödemeleri Şirkete yapacaktır.

Tahsilat Tarihi Tahsilat Tutarı
17.06.2018 4.000.000
17.10.2018 7.500.000
17.12.2018 4.500.000

Toplam 16.000.000

Bununla birlikte ihraççının işbu sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı kapsamında elde edilmesi 
planlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin 19.04.2018 tarih ve 17 sayılı kararında belirtildiği 
üzere şirketin faaliyetlerine işlevsellik katmak adına inşaat sektöründe faaliyet gösteren ilişkili 
taraf şirketi olan Hera Teknik’in yaptırılacak değerleme çalışmasını takiben belirlenecek 
değer üzerinden satın alınmasında kullanılması planlanmaktadır.

7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
7.1. Ana faaliyet alanları:
7.1.1. İzahnamede yer alması gereken llnansal tablo dönemleri itibariyle ana 
ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:
Rai Yatırım Holding A.Ş., 1976 yılında Bandsan Brode ve Band Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
unvanı ile brode ve tekstil mamülleri imalatı ile iştigal etmek üzere Bursa’da kurulmuş olup, 
unvanı 1987 yılında Gürekin Boya ve Kimya Maddeler Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak, 1990 
yılında ise Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilerek faaliyet konusu ise tekstil 
imalatı ve ticareti olmuştur. 2018 yılında ise Şirketin yapısı holdinge çevrilerek, unvanı Rai 
Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

2009 yılma kadar tekstil dokuma ve boyahane alanlarında faaliyet gösteren şirketin Aralık 
2008’de fason boyama hizmeti dışındaki faaliyetlerine sektörel ve karlılık sıkıntıları sebebiyle 
son verilmiş ve 2009 yılında dokuma bölümü dokuma bölümünün makine ve ekipmanlarının 
satılmasıyla dokuma bölümü kapatılmıştır.
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Akabinde tekstil boya ve terbiye üretim ve ticareti ile iştigal eden Şirketin, boya ve terbiye 
işletmesi günlük 37.000 metre kapasite ile fason olarak üretime devam etmiş, ancak 2015 
yılında Şirketin boyahane bölümüne ait gayrimenkullerinin 20 milyon TL bedelle satılması ve 
boyahane segmentinde aynı gayrimenkultin geri kiralanması suretiyle faaliyetlerinin 
devamına karar verilmesi ile kiralık olarak kullanılan boyahanede kumaş boyama faaliyetine 
devam edilmiş, bir yandan da ticari mal alım satımı ile iştigal edilmiştir.

Şirketin faaliyeti olan boyahane segmentindeki makineleri için gelen satın alma teklifleri 
değerlendirilerek şirket aktifinde kayıtlı olan makine ve ekipmanlar 2.340.130,58 TL bedelle 
ve leasing ile alınanlar ise 659.869,42 TL olmak üzere toplam 3.000.000 TL +KDV bedelle 
satılmıştır. Böylelikle boyahane segmentindeki faaliyetten de bu satış ile birlikte 2016 yılı 
itibariyle çıkılmıştır.

Boyahane faaliyetlerinin 2016 yılında sonlandırılması neticesinde Şirket bir süre ticari mal 
alım -satım  faaliyeti ile iştigal etmiştir.

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle üretim miktarları aşağıda yer almaktadır.
Mamul Cinsi Birim 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Fason Boyalı Kumaş Metre 0 2.210.862 8.170.267
Mamul Boyalı Kumaş Metre 0 8.581 31.026

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle kapasite kullanım oranları aşağıda yer 
almaktadır.

KKO (%) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Boyahane Bölümü 0,00% 119,00% 73,58%

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle satış miktarları aşağıda yer almaktadır.
Mamul Cinsi Birim 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Fason Boyalı Kumaş Metre 0 2.318.874 8.071.837
Mamul Boyalı Kumaş Metre 0 26.637 16.133

Ticari Mal - Durdurulan Faaliyetler Metre - Adet 0 18.443 5.026
Ticari Mal - Sürdürülen Faaliyetler Metre - Adet 0 3.099.997 89.338

2016 yılında şirketi süreklilik arz eden faaliyete kavuşturmak amacıyla otel işletmeciliği 
alanında faaliyet gösterilmek üzere Gamze Otelcilik Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin 2044 yılına kadar üst hakkına sahip olduğu Muğla Torba’daki Onura Tatil Köyü’nün 
6 yıl süreyle 1.353.772 Euro bedelle kiralanmasına ve söz konusu otelin 2017 sezonundan 
itibaren şirket tarafından 6 yıl süreyle işletilmesine karar verilmesine karşılık, şirketin hakim 
ortaklık yapısındaki değişim ve turizm sektöründeki olumsuz gelişmeler nedeniyle söz konusu 
kiralama işleminden vazgeçilmiştir. Bu kapsamda Gamze Otelcilik Turizm Seyahat Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’ye ödenen 4.496.636 TL kiralama bedeli %20 yıllık faiz üzerinden faiziyle 
birlikte 4.991.865,51 TL olarak Gamze Otelcilik Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den



Merkezi Ankara’da bulunan ve mevcut durum itibariyle holding statüsü altında herhangi bir 
faaliyeti olmayan Şirket, ilişkili taraf şirketi olan Hera Teknik ile kar payı protokolü 
sözleşmesi imzalamıştır.

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
Hasılat (TL) 31.12.2017 % 31.12.2016 % 31.12.2015 %
Yurtiçi Satışlar 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Yurtdışı Satışlar 0 0,00 8.181.968 99,84 137.431 92,31
Diğer Gelirler 0 0,00 13.475 0,16 11.454 7,69
Satıştan İadeler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Diğer İndirimler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Toplam 0 0,00 8.195.443 100,00 148.885 100,00

İhraççının 2016 yılında boyahane bölümündeki varlıklarının satışı ile birlikte durdurulan 
faaliyetleri sebebiyle hasılatının durdurulan ve sürdürülen faaliyet gelirleri olarak 
sınıflandırılmış hali aşağıda yer almaktadır.
Hasılat (TL) 31.12.2017 % 31.12.2016 % 31.12.2015 %
Fason Boyama 0 0,00 3.434.250 29,71 12.152.064 100,37
Mamul Boyalı Kumaş 0 0,00 78.043 0,68 56.539 0,47
Ham Kumaş 0 0,00 48.049 0,42 12.063 0,10
Kimyasal Madde 0 0,00 64.197 0,56 0 0,00
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Finansman 
Geliri

0 0,00 -23.070 -0,20 -102.312 -0,85

Durdurulan Faaliyetler Yurtiçi Satışlar 0 0,00 3.601.469 31,16 12.118.354 100,09
Diğer Gelirler 0 0,00 55.229 0,48 116.334 0,96
Satıştan İadeler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Diğer İndirimler 0 0,00 -293.222 -2,54 -276.198 -2,28
Durdurulan Faaliyetler Satışlar Geııel 
Toplam

0 0,00 3.363.476 29,10 11.958.490 98,77

Yardımcı Malzemeler 0 0,00 491.019 4,25 91.541 0,76
Elektrik / Elektronik Malzemeler 0 0,00 5.550.418 48,02 44.545 0,37
Makine Yedek Parça Malzemeleri 0 0,00 1.570.074 13,58 1.345 0,01
Kumaş 0 0,00 570.457 4,94 0 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Yurtdışı Satışlar 0 0,00 8.181.968 70,78 137.431 1,14
Diğer Gelirler 0 0,00 13.475 0,12 11.454 0,09
Satıştan İadeler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Diğer İndirimler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Satışlar Genel 
Toplamı

0 0,00 8.195.443 70,90 148.885 1,23

Satış Toplamı 0 0,00 11.558.919 100,00 12.107.375 100,00

İhraççı tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve 
finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi 
suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. İhraççının internet sitesi veya 
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla ilan etmesi gereken İzahname, faaliyet 
raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel 
durum açıklamalarına www.ralyatirim.com adresli internet sitesinden ve KAP’tan (kap.gov.tr) 
ulaşılabilir.
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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 2016 yılına kadar tekstil sektöründe fason kıımaş boyama faaliyetiyle iştigal etmiş 
olup, İhraççının mevcut durum itibariyle holding statüsünde altında faaliyet gösterdiği sektör 
bulunmamaktadır.

Tekstil sektörü, hazırgiyim sektörünün tedarik zinciri altında da yer alan geniş kapsamlı 
üretim yelpazesine sahiptir. Elyaf, iplik, örme/dokuma kumaş, keçe ve tufting yüzeylerin 
dahil olduğu dokusuz yüzeyler, ev tekstili ürünleri, halılar, bunların yanında ağ, ip, tekstil 
kablo, taşıyıcı tekstil bandı, branda, koruyucu bez, filtre, paraşüt, fren bezi gibi teknik 
kullanıma yönelik teknik tekstiller, tekstil sektöründe yer almaktadır.

Tekstil sektörü pamuk, yün gibi ihtiyaç duyulan doğal elyaflar nedeniyle tarım ve hayvancılık 
sektörüyle, sentetik elyaflar nedeniyle petro-kimya sanayii ile etkileşim halindedir. Boya- 
terbiye kimyasallan açısından kimya sanayii ile etkileşen sektör, hazırgiyim ve konfeksiyonda 
aksesuar sanayi ile iç içedir. Ayrıca bu sektörler otomotivden, inşaata, ağır sanayiden tıbba 
kadar pek çok sektörle teknik açıdan ilişki içindedir.

İplik üretimi Kahramanmaraş, İstanbul, Gaziantep, Bursa gibi illerde yoğun olarak yapılırken, 
Denizli’de havlu, bornoz, ev tekstili imalatı, Uşak’ta iplik, battaniye, geri dönüşüm, Çorlu ve 
Çerkezköy’de terbiye, Adana’da pamuklu dokuma ve terbiye, Gaziantep’te dokusuz yüzey, 
makine halıcılığı, İstanbul’da konfeksiyon ve örme imalatı ön plana çıkmaktadır. Sadece 
yuvarlak örme üretim kapasitesi dikkate alındığında ise İstanbul’u sırasıyla Tekirdağ, 
Kahramanmaraş ve Bursa izlemektedir. Şanlıurfa pamuk üretiminde ön sıradadır.

Tekstil sektöründe 2015 yılında %76,5 olan kapasitek kullanım oranı 2016 yılında %77,4’e,
2017 yılında da %81,1’e yükselmiştir.

Tekstil sektörünün Türkiye istihdamında da önemli bir payı bulunmakta olup, 2016 yılı 
itibariyle imalat sanayinde çalışan 3.519.638 kişilik istihdamın 408.554’ii tekstil sektöründen 
oluşmaktadır.

Tekstil sektörünün 2015 yılında 107,2 olan üretim endeksi 2016 yılında 108,3’e yükselmiştir. 

Tekstil sektörünün 2015 yılında 175,8 olan ciro endeksi 2016 yılında 192,7’ye yükselmiştir.
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2015 yılında dünya tekstil ihracatında 11,6 milyar dolar ve %3,5 pay ile 7. sırada yer alan 
Türkiye, 2016 yılında 11,4 milyar dolar ihracat ve 8,5 milyar dolar ile ithalat ile 3,0 milyar 
dolar dış ticaret fazlası yaratmıştır. Türkiye tekstil sektörü AB'niıı en biiyiik 2., dünyanın ise 
en büyük 7. Tedarikçisi ülkesi olarak 2017 yılım 10,1 milyar dolar ihracatla kapatmıştır. 
(Kaynak: Tesktil, Hazır Giyim ve Derin Ürünleri Sektörü Raporu 2017, Sanayi Genel Müdürlüğü, 
https://sgm.sanayi-gov.üv'DokumatıGetHandler.asbx?dokumanId^lbb21e30-1846"4935-b485-055ceaf8b96f. 
18.04.2018)

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:
İhraççının 2016 yılında boyahane bölümündeki varlıklarının satışı ile birlikte durdurulan 
faaliyetleri sebebiyle hasılatının durdurulan ve sürdürülen faaliyet gelirleri olarak 
sınıflandırılmış hali finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.
Hasılat (TL) 31.12.2017 % 31.12.2016 % 31.12.2015 %
Fason Boyama 0 0,00 3.434.250 29,71 12.152.064 100,37
Mamul Boyalı Kumaş 0 0,00 78.043 0,68 56.539 0,47
Ham Kumaş 0 0,00 48.049 0,42 12.063 0,10
Kimyasal Madde 0 0,00 64.197 0,56 0 0,00
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Finansman 
Geliri

0 0,00 -23.070 -0,20 -102.312 -0,85

Durdurulan Faaliyetler Yurtiçi Satışlar 0 0,00 3.601.469 31,16 12.118.354 100,09
Diğer Gelirler 0 0,00 55.229 0,48 116.334 0,96
Satıştan İadeler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Diğer İndirimler 0 0,00 -293.222 -2,54 -276.198 -2,28
Durdurulan Faaliyetler Satışlar Genel 
Toplam 0 0,00 3.363.476 29,10 11.958.490 98,77

Yardımcı Malzemeler 0 0,00 491.019 4,25 91.541 0,76
Elektrik / Elektronik Malzemeler 0 0,00 5.550.418 48,02 44.545 0,37
Makine Yedek Parça Malzemeleri 0 0,00 1.570.074 13,58 1.345 0,01
Kumaş 0 0,00 570,457 4,94 0 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Yurtdışı Satışlar 0 0,00 8.181.968 70,78 137.431 1,14
Diğer Gelirler 0 0,00 13.475 0,12 11.454 0,09
Satıştan İadeler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Diğer İndirimler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Satışlar Genel 
Toplamı

0 0,00 8.195.443 70,90 148.885 1,23

Satış Toplamı 0 0,00 11.558.919 100,00 12.107.375 100,00

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle hasılatının coğrafî bölgelere göre dağılımı
aşağıda gösterilmiştir.
Hasılat (TL) 31.12.2017 % 31.12.2016 % 31.12.2015 %
Yurtiçi Satışlar 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Yurtdışı Satışlar 0 0,00 8.181.968 99,84 137.431 92,31
Diğer Gelirler 0 0,00 13.475 0,16 11.454 7,69
Satıştan İadeler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Diğer İndirimler 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Toplam 0 0,00 8.195.443 100,00 148.885 100,00

Net satışlar içerisinde sıkı düzenlemeye tabi olmayan ülkeler, idari birimler veya çevrelerde 
kurulu şirket veya kuruluşlar üzerinden.gerçeldeştirilen satış
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7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2,’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu 
hakkında bilgi:
İhraççının tekstil sektöründeki faaliyetlerinden zarar etmesi sebebiyle boyahane bölümündeki 
varlıkları 2016 yılında satılmış, Şirket bir süre ticari mal alım -satım faaliyeti ile iştigal 
etmesini takiben devam eden süreçte herhangi bir üretim & hizmet faaliyeti olmamıştır.

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:
31.01.2017 tarihinde Hera Teknik ile İhraççı arasında kar payı ortaklığı modeliyle işbirliğine 
gidilmesine karar verilmiş ve işbirliği kararı çerçevesinde Hera Teknik’e 11.600.000 TL 
avans ödemesi gerçekleştirilmiş, Hera Teknik ile İhraççı arasında Kar Payı Ortaklığı 
Protokolü 22.03.2017 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokol uyarınca Hera Teknik 
aşağıda tarihleri ve tutarları bulunan ödemeleri Şirkete yapacaktır.

Tahsilat Tarihi Tahsilat Tutarı
17.06.2018 4.000.000
17.10.2018 7.500.000
17.12.2018 4.500.000

Toplam 16.000.000

Şirket tarafından verilen teminat, rehin ve ipoteklerin finansal tablo dönemleri itibariyle 
dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
TRI'ler (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Teminat Senedi 0 0 2.000.000 (*)

Verilen ipotekler (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Finans Kuramlarına Verilen Teminat Senedi 0 0 2.000.000 (*)

(*) Finans kumullarından temin edilen kredi limitleri için ilgili kuramlara verilen ve şirketin 
geçmiş dönemdeki oıtağı olan Seda Gengörü’nün şahsi kefaletini de içeren senettir.

7.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:
Faaliyet gösterilen sektörlere ilişkin veriler ve bilgiler resmi kurum ve kuruluşlar ile meslek 
örgütlerinin yayınlamış oldukları kamuya açık bilgilerden oluşmaktadır.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal 
Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya 
/Ankara, Telefon: +90 312 201 50 00

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 ortakları olan Rıza Kandemir ve Ahmet Zoıiırnun inşaat ve taahhüt 
sektöründe faaliyet gösteren Hera Teknik Yapı A.Ş., Rai Yapı Mühendislik İnşaat Turz Emlak 
Gıda San ve Tıc. Ltd. Şti. ve Trio Teknik Yapı A.Ş. unvanlarıyla faaliyet gösteren şirketleri 
bulunmaktadır.

İhraççının uzun vadeli finansal yatırımlar altında sınıflandırılan ve iflası gerçekleşen Gisad 
Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirkette %0,282 oranında payı karşılığı 294.780 TL’lik tutarın 
tamamına karşılık ayrılmıştır.

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 gösterilmiş olup, 
herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır._____________________________ ________________
Maliyet 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Tesis, Makine ve Cihazlar 0 0 34.694.603
Taşıtlar 0 0 207.862
Demirbaşlar 1.239.548 1.239.548 3.221.446
Gayrimenkuller 0 0 0
Özel Maliyetler 262.615 262.615 262.615
Toplam 1.502.163 1.502.163 38.386.526

Birikmiş Amortismanlar 31.12.2017 31,12.2016 31.12.2015
Tesis, Makine ve Cihazlar 0 0 33.361.001
Taşıtlar 0 0 167.291
Demirbaşlar 1.237.247 1.230.807 3.181.902
Gayrimenkuller 0 0 0
Özel Maliyetler 262.615 262,615 262.615
Toplam 1.499.862 1.493.422 36.972.809

Net Defter Değeri 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Tesis, Makine ve Cihazlar 0 0 1.333.602
Taşıtlar 0 0 40.571
Demirbaşlar 2.301 8.741 39.544
Gayrimenkuller 0 0 0
Özel Maliyetler 0 0 0
Toplam 2.301 8.741 1.413.717

Edinilmesi Planlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler:
Yoktur.
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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.

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:
FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 2.714.987 12.549.004 10.440.383
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.383 5.608 251.332
Ticari Alacaklar 1.847.593 1.968.428
■ İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.146.778 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 700.815 1.968.428
Diğer Alacaklar 676.427 4.598.216 690.555
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

674.457 4.518.361
1.970 79.855

687.402
3.153

Stoklar 0 29 1.023.601
Peşin Ödenmiş Giderler 2.015.362 6.096.235 3.450.772
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 6.089.399 0

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.015.362 6.836 3.450.772
Diğer Dönen Varlıklar 19.815 1.323 150
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0 3.055.545
DURAN VARLIKLAR 12.029.421 69.428 2.310.960
Diğer Alacaklar 10.925.949 406 406
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.925.543
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 406 406 406
Maddi Duran Varlıklar 2.301 3.741 1.413.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.716 60.281 69.754
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.049.455 0 827.083
TOPLAM VARLIKLAR 14.744.408 12.618.432 12.751.343
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
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Ticari Borçlar 14.993 116.390 851.116
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0 27.998
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.993 116.390 823.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 433.305 371.525
Diğer Borçlar 736.444 462.700 278.734
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 679.427 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 57.017 462.700 278.734
Ertelenmiş Gelirler 0 0 12.208.938
Kısa Vadeli Karşılıklar 357.906 86.990 2.986.563
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0 39.769 2.972.016
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 357.906 47.221 14.547
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 409.093 0 402.802
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 381.893
Diğer Borçlar 0 0 20.909
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 0 20.909
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 409.093 0 0
ÖZKAYNAKLAR 13.225.972 11.519.047 -5.248.538
Ödenmiş Sermaye 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-) -93.683 -51.343 0
Paylara İlişkin Primler (Iskontolar) 294.296 294.296 294.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer 
Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.148.418 -1.128.651 -1.359.320

- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları -1.128.651 -1.128.651 -1.359.320
- Kıdem Tazminatından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar 339 0 0
- Geçmiş Yıl Düzeltme Kayıtları -20.106 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852 69.852 18.509
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları -50.237.840 -66.826.099 -60.602.802
Net Dönem Karı / Zararı 1.769.032 16.588.259 -6.i71.954
TOPLAM KAYNAKLAR 14.744.408 12.618.432 12.751.343

İhraççının aktif büyüklüğü 2015 yılındaki 12,8 milyon TL’den 2016 yılında 2015 yılma göre 
%1,0 azalışla 12,6 milyon TL’ye gerilerken, 2017 yılında ise 2016 yılma göre %16,8 artışla 
14,7 milyon TL’ye yükselmiştir. İhraççının aktiflerindeki 2016 yılındaki azalış temel olarak 
satışı gerçekleştirilen gayrimenkuller ve makineler sebebiyle olup, 2017 yılındaki artış ise 
temel olarak ilişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar ve ertelenmiş vergi varlığındaki 
artıştan kaynaklanmaktadır.

İhraççının dönen varlıkları 2015 yılındaki 10,4 milyon TL’den, 2016 yılında ilişkili 
taraflardan diğer alacaklardaki ve peşin ödenmiş giderlerdeki artışa bağlı olarak 2015 yılına 
göre %20,2 artışla 12,5 milyon TL’ye yükselmiş, 2017 yılında ise 2016 yılma göre %78,4 
azalışla 2,7 milyon TL’ye gerilemiştir. 2017 yılındaki düşüşte Hera Teknik ile yapılan kar 
payı protokolü kapsamında aktarılan 11,6 milyon TL Tik kaynak etkili olmuştur. 31.12.2017 
dönemi itibariyle İhraççının dönen varlıkları toplam aktiflerinin %18,4’ünü oluşturmaktadır.

2016 yılında faaliyeti durdurulan boyahane bölümüne ilişkin gayrimenkuller 20 milyon TL’ye 
ve boyahane segmentindeki makineler de toplam 3.000.000 TL’ye satılmıştır.

İhraççının 2015 yılındaki 2,3 milyon TL olan duran varlıkları 2016 yılında varlık satışına 
bağlı olarak %97,0 azalışla 0,07 milyon TL’ye gerilerken, 2017 yılında ise Hera Teknik’e kar
payı ortaklığı kapsamında aktarılan kp
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12,0 milyon TL’ye yükselmiştir. 31.12.2017 dönemi itibariyle ihraççının duran varlıkları 
toplam aktiflerinin %81,6’sım oluşturmaktadır.

İhraççının kısa vadeli yükümlülükleri 2015 yılındaki 17,6 milyon TL’den, 2016 yılında 
finansal ve ticari borçlar ile ertelenmiş gelir ve kısa vadeli karşılıklardaki azalışla bağlı olarak 
2015 yılına göre %93,8 azalışla 1,1 milyon TL’ye gerilerken, 2017 yılında ise %0,9 artışla 1,1 
milyon TL’ye yükselmiştir. 2017 yılında ticari borçlar ve çalışanlara sağlanan faydalara 
ilişkin borçlardaki azalışa karşılık diğer borçlar ve kısa vadeli karşılıklardaki artışa bağlı 
olarak artış yaşanmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklar içindeki payı 
31.12.2017 dönemi itibariyle %7,5 olarak gerçekleşmiştir.

İhraççının uzun vadeli yükümlülükleri 2015 yılındaki 0,4 milyon TL’den, 2016 yılında tüm 
yükümlülüklerin ödenmesiyle sıfırlanırken, 2017 yılında ise 2016 yılına göre ertelenmiş vergi 
yükümlülüğündeki artışa bağlı olarak 0,4 milyon TL’ye yükselmiştir. Uzun vadeli 
yükümlülüklerin toplam kaynaklar içindeki payı 31.12.2017 dönemi itibariyle %2,8 olarak 
gerçekleşmiştir.

İhraççının özkaynakları 2015 yılındaki -5,2 milyon TL’den boyahane bölümü gayrimenkul ve 
varlıklarının satışından elde edilen karlılığa bağlı olarak 11,5 milyon TL’ye yükselirken, 2017 
yılında da finansman gelirlerindeki artışa bağlı olarak 2016 yılma göre % 14,8 artışla 13,2 
milyon TL’ye yükselmiştir. Özkaynakların toplam kaynaklar içerisindeki payı 31.12.2017 
dönemi itibariyle %89,7 olarak gerçekleşmiştir.

RASYOLAR 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Cari Oran

(Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 2,45 11,41 0,59

Likitide Oran (Dönen Varlıklar -  Stoklar -  Diğer Dönen 
Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 0,00 0,13 2,45

Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 8,71 10,48 -0,29
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar 0,10 0,09 1,41

Özsermaye Karlılığı 13,38% 144,01% a.d.

İhraççının dönen varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerine olan oranım gösteren cari oran 
2015 yılındaki 0,59 seviyesinden 2016 yılında 11,41 ’e yükselmiş, 2017 yılında ise 2,45’e 
gerilemiştir. Öte yandan stokların ve diğer dönen varlıkların çıkarılmasıyla hesap edilen 
likidite oranı ise 2015 yılındaki 2,45 seviyesinden 2016 yılında 0,13’e, 2017 yılında da 0,00’a 
gerilemiştir.

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 özkaynakların toplam borçlara oranı 2015 yılındaki -0,29 seviyesinden 2016 
yılında 10,48’e yükselirken, 2017 yılında ise 8,71 ’e gerilemiştir.

HAl. YATIRIM HQLQİNGA.Ş/

, l ;V Y3nim8hölİ0/AWARV
l l j  3S8 06 l â  (PBX) fa x  I 

K üt»' <v.ü. ı ;a o o 5 1
TiC Sıc No 409717 Mersıs No. OI780ÜMCOOOÛI3

37



10.2. Faaliyet sonuçları:
10.2.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 
faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi:
KAR veya ZARAR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat 0 8.195.443 148.885
Satışların Maliyeti 0 -7.417.871 -112.383
Brüt Kar / Zarar 0 777.572 36.502
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.598.261 -1.418.538 -1.284.175
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 -126.232 -9.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 380.603 690.718 10.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -76.604 -273.566 -151.331
Esas Faaliyet Karı / Zararı -1.294.262 -350.046 -1.398.071
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 415.668 1.007.072 21.978
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / Zararı -878.594 657.026 -1.376.093
Finansman Gelirleri 2.014.099 755.720 12.397
Finansman Giderleri (-) -6.496 -252.274 -271.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı 1.129.009 1.160.472 -1.635.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri 640.023 0 0
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 640.023 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / Zararı 1.769.032 1.160.472 -1.635.648
Durdurulan Faaliyetler 0 15.427.787 -4.536.306
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / 
Zararı 0 15.427.787 -4.536.306

Dönem Karı / Zararı 1.769.032 16.588.259 -6.171.954
Pay Başına Kazanç 0,000842 0,007899 -0,002939
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,000842 0,000553 -0,000779
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,000000 0,007347 -0,002160

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Brüt Kar Marjı - 9,5% 24,5%

EFK Marjı - -9,4% -844,3%
FAVÖK Marjı - -2,1% -528,7%
Net Kar Marjı - 202,4% -4145,5%

İhraççının faaliyetleri 2016 yılına kadar temel olarak fason kumaş boyama işlerinden 
oluşurken, boyahane varlıklarının satılması sonucunda 2016 yılında bir süre ticari mal alış -  
satış faaliyeti ile iştigal edilmiş, gerçekleştirilen ticari mal alış -  satış işlemlerine de son 
verilmesi ile mevcut durum itibariyle gelir yaratan faaliyeti kalmamıştır.

İhraççının hasılatı 2015 yılındaki 0,1 milyon TL’den 2016 yılında 8,2 milyon TL’ye 
yükselirken, 2017 yılında ise gelir yaratan bir faaliyet olmamışta. İhraççının 2016 yılında 
boyahane varlıklarının satılması ve ardından

2016 yılında boyahane bölümündeki varlıkların satılması ile birlikte ihraççının hasılatında da 
durdurulan faaliyetler kapsamında düzejlme yapılmıştır.
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Hasılat (TL) 31.12.2017 % 31.12.2016 % 31.12.2015 %
Fason Boyama 0 0,00 3.434.250 29,71 12.152,064 100,37
Mamul Boyalı Kumaş 0 0,00 78.043 0,68 56.539 0,47
Ham Kumaş 0 0,00 48.049 0,42 12.063 0,10
Kimyasal Madde 0 0,00 64.197 0,56 0 0,00
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Finansman 
Geliri

0 0,00 -23.070 -0,20 -102.312 -0,85

Durdurulan Faaliyetler Yurtiçi Satışlar 0 0,00 3.601.469 31,16 12.118.354 100,09
Diğer Gelirler 0 0,00 55.229 0,48 116.334 0,96
Satıştan İadeler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Diğer İndirimler 0 0,00 -293.222 -2,54 -276.198 -2,28
Durdurulan Faaliyetler Satışlar Genel 
Toplanı 0 0,00 3.363.476 29,10 11.958.490 98,77

Yardımcı Malzemeler 0 0,00 491.019 4,25 91.541 0,76
Elektrik / Elektronik Malzemeler 0 0,00 5.550.418 48,02 44.545 0,37
Makine Yedek Parça Malzemeleri 0 0,00 1.570.074 13,58 1.345 0,01
Kumaş 0 0,00 570.457 4,94 0 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Yurtdışı Satışlar 0 0,00 8.181.968 70,78 137.431 1,14
Diğer Gelirler 0 0,00 13.475 0,12 11.454 0,09
Satıştan İadeler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Diğer İndirimler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Satışlar Genel 
Toplamı 0 0,00 8.195.443 70,90 148.885 1,23

Satış Toplamı 0 0,00 11.558.919 100,00 12.107.375 100,00

İhraççının brüt karı 2015 yılında 0,04 milyon TL olurken, 2016 yılında 0,78 milyon TL’ye 
yükselmiştir. 2017 yılında ise şirket gelir yaratan herhangi bir ticari faaliyet olmamıştır.

İhraççının faaliyet giderleri 2015 yılındaki 1,29 milyon TL’den 2016 yılında %19,4 aıtışla
1,54 milyon TL’ye, 2017 yılında da 2016 yılına göre %3,5 artışla 1,60 milyon TL’ye 
yükselmiştir.

Genel yönetim giderlerinin harcama kalemleri bazında dağılımı aşağıda gösterilmiş olup,
önemli bir kısmı personel, danışmanlık ve diğer giderlerinden oluşmaktadır.

Genel Yönetim Giderleri (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Personel Giderleri 639.400 1.039.072 831.432

Haberleşme Giderleri 2.837 9.870 8.924
Bakım, Onarım Giderleri 0 3.398 26.063

Danışmanlık Hizmeti Giderleri 82,320 39.662 53.970
Bilgi İşlem Giderleri 6.837 18.577 25.920
Vergi Ceza Giderleri 8.809 0 0

Nakliye Giderleri 3.851 3.182 9.043
Dava, Noter Giderleri 3.818 3.584 6.612

Kira Giderleri 4.250 9.960 9.240
Sigorta Giderleri 0 11.834 44.426

Elektrik, Su, Yakıt Giderleri 1.538 0 0
Vergi, Resim, Harç Giderleri 18.665 6.259 7.494

Temsil, Ağırlama ve Seyahat Giderleri 0 2.914 3.616
Amortisman Giderleri 15.005 19.911 24.124

Aidat ve Abone Giderleri 4.628 11.297 10.205
Genel Kurul Giderleri 0 52.019 5.734

Kırtasiye Giderleri 375 3.984 6.938
Şüpheli Alacak Giderleri 750.484 0 0

Yemek Giderleri 5.097 0 0
Diğer Giderler 50.347 183^015 / 210.454
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Pazarlama giderlerinin harcama kalemleri bazında dağılımı aşağıda gösterilmiş olup, ihracat 
ve navlun giderlerinden oluşmaktadır.

Pazarlama Giderleri (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
İhracat Giderleri 0 95.691 3.124
Navlun Giderleri 0 30.541 6.282

Toplam 0 126.232 9.406

İhraççının esas faaliyetlerden diğer gelirleri 2015 yılında 0,01 milyon TL iken, 2016 yılında 
0,69 milyon TL’ye yükselmiş, 2017 yılında ise 0,38 milyon TL’ye gerilemiştir. 
Artış/azalışlarda kur farkı gelirleri ile faiz gelirlerinin etkili olduğu görülmektedir.

İhraççının esas faaliyetlerden diğer giderleri ise 2015 yılındaki 0,15 milyon TL’den, 2016 
yılında kur farkı, şüpheli alacak karşılığı ve faiz giderlerindeki artış sebebiyle 0,27 milyon 
TL’ye yükselmiş, 2017 yılında ise kur farkı giderlerindeki azalış doğrultusunda 0,08 milyon 
TL’ye gerilemiştir.

Bu doğrultuda İhraççının 2015 yılındaki esas faaliyet zararı 1,40 milyon TL’den 2016 yılında 
0,35 milyon TL’ye gerilemiş, 2017 yılında da 1,29 milyon TL’ye yükselmiştir.

2015 yılında 1,38 milyon TL olan şirketin finansman gideri öncesi faaliyet zararı yatırım 
faaliyetlerinden gelirlerinin katkısı ile 2016 yılında 0,66 milyon TL kara dönüşmüş, 2017 
yılında ise 0,88 milyon TL zarara geçilmiştir.

Şirketin 2015 yılındaki finansal borçları sebebiyle 2015 yılında 0,26 milyon TL olan net 
finansman giderleri 2016 yılında 0,50 milyon TL finansal gelire dönüşmüş, 2017 yılında da 
söz konusu gelir 2,00 milyon TL’ye yükselmiştir.

Şirketin sürdürülen faaliyetlerden 2015 yılında 1,64 milyon TL olan zararı 2016 yılında 1,16 
milyon TL kara dönüşmüş, 2017 yılında da 1,77 milyon TL kar olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin satışı gerçekleştirilen boyahane bölümü varlıkları sebebiyle 2015 yılında durdurulan 
faaliyetlerden 4,54 milyon TL zarar yazılırken, 2016 yılında ise satışın gerçekleşmesine bağlı 
olarak 15,4 milyon TL kar elde edilmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda Şirketin 2015 yılında 6,17 milyon TL olan net zararı 2016 yılında 
16,59 milyon TL net kara dönüşürken, 2017 yılında da 1,77 milyon TL net kar elde edilmiştir.

10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu 
değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama:
İhraççının faaliyetleri 2016 yılma kadar temel olarak fason kumaş boyama işlerinden 
oluşurken, boyahane varlıklarının satılması sonucunda 2016 yılında bir süre ticari mal alış -  
satış faaliyeti ile iştigal edilmiş, gerçekleştirilen ticari mal alış -  satış işlemlerine de son 
verilmesi ile mevcut durum itibariyle gelir yaratan faaliyeti kalmamıştır.
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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 tekstil sektöründeki fason boyama faaliyetlerinin karlılık yaratmaması üzerine 
varlıklarının satışı gerçekleştirilmiştir.

îhraççmın gelecek dönemde faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek hususlar kısaca 
aşağıdaki gibidir;

® Makro ekonomik risk faktörleri
® Yuıi: içi ve yurt dışı ekonomik, politik ve jeopolitik olağanüstü gelişmeler 
® Komşu ülkelerdeki karışıklıklar
• Finans sektöründe yaşanabilecek olumsuzluklar
• Döviz kurlarındaki dalgalanma
• Yurt içi ve yurt dışı talep yetersizliği

10.3. İhraççının borçluluk durumu
Bağımsız 

Denetimden Geçmiş
Borçluluk Durumu (TL) 31.12.2017
Kısa vadeli yükümlülükler 1.109.343
Garantili 0
Teminatlı ' 0
Garantisiz/Teminatsız 1.109.343
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç) 409.093
Garantili 0
Teminatlı 0
G arantisiz/T eminatsız 409.093
Kısa ve Uzuıı Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.518.436
Özkaynaldar 13.225.972
Çıkarılmış sermaye 21.000.000
Yasal yedekler 69.852
Diğer yedekler -7.843.880
TOPLAM KAYNAKLAR 14.744.408

Net Borçluluk Durumu Tutar (TL)
A. Nakit 0
B. Naldt Benzerleri 3.383
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0
D. Likidite (A+B+C) 3.383
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar 0
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri 0
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı 0
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar 0
I, Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) 0
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) -3.383
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri 0
L. Tahviller 0
M. Diğer Uzıın Vadeli Krediler 0
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+lVf)' \  / 0
O. Net Finansal Borçluluk (J + N I , X  /  / -3.383
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Dolaylı ve şarta bağlı yükümlülük bulunmamaktadır.

11. İHRAÇÇININ 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. 31.12.2017 dönemi itibariyle İhraççının dönen varlık toplamı 
2.714.987 TL ve kısa vadeli yükümlülükleri toplamı 1.109.343 TL olup, işletme sermayesi 
fazlası 1.605.644 TL’dir.
Finansal Kalemler (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Dönen Varlıklar 2.714.987 12.549.004 10.440.383
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.109.343 1.099.385 17.597.079
Net İşletme Sermayesi 1.605.644 11.449.619 -7.156.696

12. EĞİLİM BİLGİLERİ
12.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son 
eğilimler hakkında bilgi:
Yoktur.

12.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, 
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
İşbu izahnamenin 5. 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 husus bulunmamaktadır,

13. KAR 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:
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Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda İhraççıda 
Üstlendiği Görevler

Görev Süresi / 
Kalan Görev 

Süresi

Sermaye Payı

(TL) (%)

Rıza
Kandemir

Yönetim Kurulu 
Başkanı - 1 Yıl /11  Ay 8.000.000,00 38,10

Ahmet Zorlu
Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili
Yönetim Kurulu 

Başkanı 1 Yıl /11 Ay 4.804.146,99 22,88

Atahan 
Yasisı Aras

Yönetim Kurulu 
Üyesi - 1 Y ı l / 11 Ay 0,00 0,00

Hakan
Karaca

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi - 1 Yıl /11  Ay 0,00 0,00

Bülent
Ayhan

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi - 1 Yıl t 11 Ay 0,00 0,00

Yönetim kurulu üyeleri İhraççının 15.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında 1 
yıllığına seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin ihraççı dışında yürüttükleri görevler:

Adı Soyadı Şirket Unvanı Görevi
Görevine 

Devanı Edip 
Etmediği

Sermaye Payı
(% )

Rıza Kandemir Hera Teknik Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkam Devam Etmekte 5,00

Rıza Kandemir
Rai Yapı Mühendislik 

İnşaat Turz Emlak Gıda 
San ve Tıc. Ltd. Şti.

Ortak Devam Etmekte 50,00

Rıza Kandemir Trio Teknik Yapı A.Ş.
Yönetim Kurulu 

Başkanı Devam Etmekte 25,00

Ahmet Zorlu Hera Teknik Yapı A.Ş.
Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Devam Etmekte 5,00

Ahmet Zorlu
Rai Yapı Mühendislik 

İnşaat Turz Emlak Gıda 
San ve Tıc. Ltd. Şti.

Ortak Devam Etmekte 50,00

Ahmet Zorlu Trio Teknik Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Devam Etmekte 24,00

Atahan Yasin 
Aras

Hera Teknik Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte -

Atahan Yasin 
Aras

Trio Teknik Yapı A.Ş. Yönetim Kuıuîu Üyesi Devam Etmekte -

14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Y oktur.

14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları halikında 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:
Yoktur.



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)

Iş
Tecrübesi

(Yıl)

Tahsil
Durumu

Rıza Kandemir Yönetim Kurulu Başkam 1 15 Lisans
Ahmet Zorlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1 20 Lise

Atahan Yasin Aras Yönetim Kurulu Üyesi 1 15 Lisans
Hakan Karaca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1 20 Lisans
Bülent Ayhan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1 15 Lisans

Rıza KANDEMİR -  Yönetim Kurulu Başkanı
1976 Ankara doğumlu OLUP, Üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnşaat 
Bölümünde tamamladıktan sonra büyük inşaat firmalarında 2007 yılına kadar çalışmıştır. 
2007 yılından sonra Rai Yapı’da Genel Müdür olarak çalışmalarına başlamıştır. İhraççının 
yönetim kurulu başkanı olan Rıza Kandemir’in mevcut durum itibariyle inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren ilişkili taraf şirketleri Rai Yapı, Hera Teknik ve Trio Teknik’te ortaklığı 
bulunmaktadır.

Ahmet ZORLU -  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1968 Samsun doğumlu olup, lise eğitimini 1987 yılında tamamlayarak 2007 yılma kadar 
inşaat sektöründe çeşitli projelerde görev almıştır. 2007 yılından soma Rai Yapı’da 
çalışmalarına başlamış ve günümüze kadar bir çok projede inşaat üretim yönetimi görevinde 
çalışma faaliyetlerine devam etmektedir. İhraççının yönetim kurulu başkanı vekili olan Ahmet 
Zorlu’nun mevcut durum itibariyle inşaat sektöründe faaliyet gösteren ilişkili taraf şirketleri 
Rai Yapı, Hera Teknik ve Trio Teknik’te ortaklığı bulunmaktadır.

Atahan Yasin ARAS -  Yönetim Kurulu Üyesi
1981 Kars doğumlu olup, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Bölümünden mezun olmuş ve inşaat projelerinde çeşitli görevler üstlenerek uzun süre üst 
düzey yöneticilik yapmıştır. 2013 yılından itibaren Rai Yapı bünyesi altında şantiye 
koordinatörlüğü ve inşaat teknik koordinatörlüğü görevine devam etmektedir. İhraççının 
yönetim kurulu üyesi olan atahan Yasin Aras mevcut durum itibariyle inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren ilişkili taraf şirketleri Hera Teknik ve Trio Teknik’te yönetim kurulu üyeliği 
görevlerine devam etmektedir.

Bülent AYHAN -  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1977 Ankara doğumlu olup, 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksek Okulu 
Haberleşme Bölümünden mezun olmuştur. 24 yıl Umut Hırdavat Kırtasiye Elektrik İnşaat 
Ltd. Şti.’de satış temsilciliği yapmış olup, mevcut durum itibariyle ihraççıda bağımsız 
yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Hakan KARACA- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1977 Ankara doğumlu olup, 1994 yılında Ankara Gazi Lisesi’den mezun olmuştur. 1998
yılında Kahramanmaraş Sütçi İmam
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 2 yıl İngilizce eğitimi almıştır. 2008 yılından beri MSİ 
İstanbul İç ve Dış Ltd. Şti.’de yönetici olarak çalışmakta olup, mevcut durum itibariyle 
ihraççıda bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi oian 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 (%)

Rıza Kandemir Rai Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkam Devam Etmekte 38,10

Rıza Kandemir Hera Teknik Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkam Devam Etmekte 5,00

Rıza Kandemir
Rai Yapı Mühendislik inşaat 
Turz Emlak Gıda San ve Tıc. 

Ltd. Şti.
Ortak Devam Etmekte 50,00

Rıza Kandemir Trio Teknik Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Devam Etmekte 25,00

Ahmet Zorlu Rai Yatının Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Devam Etmekte 22,88

Ahmet Zorlıı Hera Teknik Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Devam Etmekte 5,00

Ahmet Zorlu
Rai Yapı Mühendislik İnşaat 
Turz Emlak Gıda San ve Tıc. 

Ltd. Şti.
Ortak Devam Etmekte 50,00

Ahmet Zorlu Trio Teknik Yapı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Devam Etmekte 24,00

Atahan Yasin 
Aras

Rai Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte -

Atahan Yasin 
Aras

Hera Teknik Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte -

Atahan Yasin 
Aras

Trio Teknik Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmekte -

Atahaıı Yasin 
Aras

A.S.M. İnşaat Malzemeleri 
Petrol Gıda Ticaret ve Sanayi 

Ltd. Şti.
Ortak Devam Etmiyor -

Hakan Karaca Rai Yatırım Holding A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi
Devam Etmekte -

Bülent Ayhan Rai Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi Devam Etmekte -

14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan 
personelden alman, ilgili kişiler halikında 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



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 duyurulan ve yaptırımlar hakkında bilgi:
Yoktur.

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.

söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve 
sağlanan benzeri menfaatler:
Finansal tablo dönemleri itibariyle İhraççının yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey

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:
Yoktur.

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan

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

yöne1' ” " zeri menfaatler aşa
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Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Yönetim Kurıılu 97.815 435.097 297.069
Üst Düzey Yöneticiler 60.740 161.827 134.174
Toplam 158.555 596.924 431.243

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:
Finansal tablo dönemleri itibariyle İhraççının yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri 
için ayrılan / tahakkuk ettirilen kıdem tazminatı karşılığı aşağıda yer almaktadır.
Kıdem Tazminatı Karşılıkları (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Yönetim Kurulu 0 123.810 0
Üst Düzey Yöneticiler 0 0 0
Toplam 0 123.810 0

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

Rıza Kandemir Yönetim Kurulu Başkanı - 1 Yıl / 11 Ay
Ahmet Zorlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkam 1 Yıl / 11 Ay

Atahan Yasin Aras Yönetim Kurulu Üyesi - 1 Y ı l /11 Ay
Hakan Karaca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - 1 Yıl / 11 Ay
Bülent Ayhan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - 1 Yıl / 11 Ay

Yönetim kurulu üyeleri İhraççının 15.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında 1 
yıllığına seçilmiştir.

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:
Son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu 
üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödeme, 
sağlanacak fayda bulunmamaktadır.

16.3» İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, 
soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:
Şirket paylarının Borsa İstanbul’da Yalcın İzleme Pazarı’nda işlem görmesi nedeniyle 
kurumsal yönetim ilkelerine tabi olmamakla birlikte 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.

Komite üyeliğine; görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan ve icra fonksiyonu olmayan 
bağımsız yönetim kumlu üyeleri seçilmişlerdir.

İsim Görevi Bağımsızlık Durumu
Hakan Karaca Başkan Bağımsız
Bülent Ayhan Uye 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.

isim Görevi Bağımsızlık Durumu
Hakan Karaca Başkan Bağımsız
Atahan Yasin Aras Uye Bağımsız Değil
Tayfun Ecevit Uye 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 varlığım, 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
Hakan Karaca Başkan Bağımsız
Bülent Ayhan Uye Bağımsız

16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun 
değerlendirilmesi hakkında açıklama:
İhraççı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 5. 
maddesinde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması açısından belirlenen gruplandırma 
kapsamında Şirket paylarının Borsa İstanbul’da Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görüyor 
olması nedeni ile hiç bir gruba dahil değildir. Ancak İhraççı tebliğ çerçevesinde gerekli Esas 
Sözleşme değişikliklerini, Yönetim Kurulu yapılanmasını ve Komitelerin oluşturulmasını 
gerçekleştirmiştir.
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İhraççının Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Beyanı, 2015, 2016 ve 2017 
dönemleri için mevcut olup, söz konusu raporlar www.ralvatirim.com ve www.kap.gov.tr’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 sahiplerinin haklarının kullanılması konusunda faaliyet 
gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki 
iletişimi sağlayan birimdir. Birimde çalışan personelin iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adı-
Soyatlı Ünvanı Öğrenim

Durumu

Sahip Olduğu 
Sermaye Piyasası 

Lisansları
Adresi E-posta Telefon Faks

Tayfun
Ecevit

Yatırımcı
ilişkileri
Bölüm

Yöneticisi

Lisans
Sermaye Piyasası 

Faaliyetleri Düzey 
2 Lisansı

Şirket
Merkezi

vatirimci.ilisldl
eri(5).ralvatirim.

conı

0312 335 
06 28

0312 
335 06 
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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 finansal tablo dönemleri itibariyle personel sayısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Personel Sayısı 2 6 121

Personelin beyaz / mavi yaka olarak dağılımı ise aşağıda gösterilmiştir.
Personel Dağılımı 31.12.2017 % 31.12.2016 % 31.12.2015 %
Beyaz Yakalı 2 100,00 6 100,00 20 16,53
Mavi Yakalı 0 0,00 0 0,00 101 83,47
Toplam 2 100,00 6 100,00 121 100,00

İhraççının faaliyet gösterdiği alanlara göre personelin dağılımı ise aşağıda gösterilmiştir.
Personel Dağılımı 31.12.2017 % 31.12.2016 % 31.12.2015 %
Üretim 0 0,00 0 0,00 101 83,47
İdari 2 100,00 6 100,00 20 16,53
Toplam 2 100,00 6 100,00 121 100,00

İhraççının personel sayısının coğrafi bölgelere göre dağılımı ise aşa
Personel Dağılımı 31.12.2017 % 31.12.2016 % 31.12.2015 %
Marmara Bölgesi 0 0,00 6 100,00 121 100,00
İç Anadolu Bölgesi 2 100,00 0 0,00 0 0,00
Toplam 2 100,00 6 100,00 121 100,00

;ıda gösterilmiştir.

İhraççının 2015 yılında 121 olan personel sayısı 2016 yılında boyahane bölümü faaliyetlerinin 
sonlandırılması ile birlikte %95 azalışla 6’ya gerilerken, 2017 yılında da/^irke^n hakim 
ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak %66,7 azalışla 2’ye gerilemiştir.
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17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyoııları:
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.

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
15.03.2018 Tarihli Olağan Genel 

Kurul Toplantısı Son Durum (19.04.2018)

(TL) (% ) (TL) (% )
Rıza Kandemir 8.000.000,00 38,10 8.000.000,00 38,10
Ahmet Zorlu 4.804.146,99 22,88 4.804.146,99 22,88
Bahri Kabadayı 1.812.500,00 8,63 1.812.500,00 8,63
Muhaınmed Deniz 1.696.700,00 8,08 1.696.700,00 8,08
Diğer 4.686.653,01 22,32 4.686.653,01 22,32
TOPLAM 21.000.000,00 100,00 21.000.000,00 100,00

Dolaylı ortaklık yapısı bulunmamaktadır.

18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan 
gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya 
bulunmadığına dair ifade:
İhraççının esas sözleşmesinin 20. 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.

Grubu
Nama / 

Hamiline 
Olduğu

İmtiyaz Türü 
(Kimin Sahip Olduğu)

Bir Payın Nominal 
Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye 

Oranı (%)

18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Hamiline Yoktur.
Toplam

100,00
100,00



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 Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu sahip olup, söz konusu 
yönetim hakimiyetini şirket sermayesinde sahip oldukları sırasıyla %38,10 ve %22,88 pay 
olmak üzere toplam %60,97 paya sahip olmalarından ve birlikte hareket etmelerinden 
almaktadır.

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:
Yoktur.

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 finansal tablo dönemleri itibariyle ilişkili taraf kapsamında değerlendirilen şirket ve 
kişiler aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraf İlişkinin Niteliği Teminatın
Niteliği

Alman
Teminat
Tutarı

Verilen
Teminat
Tutarı

Hera Teknik
Finansman

Tedariki
Yok Yok Yok

Şahıs Ortaklar (*)
Finansman

Tedariki Yok Yok Yok

SGM Enerji A.Ş.
Finansman

Tedariki
Yok Yok Yok

Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Finansman

Tedariki
Yok Yok Yok

Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Hizmet 
Alımı Yok Yok Yok

Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Elektrik Hizmet 

Alımı Yok Yok Yok

Onur Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. 
<*)

Finansman
Tedariki Yok Yok Yok

Gamze Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş.
Otel işletme 

Avansı
Teminat
Senedi 4.496.636 Yok

Cotam Enterprises Ltd.
Ticari Mal - Alım 

Satımı Yok Yok Yok

7
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İhraççının ilişkili taraflardan alacakları aşağıda gösterilmiştir.
İlişkili taraflardan alacaklar (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Hera Teknik 11.600.000 0 0
Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat ve Ticaret A.Ş. (*) 0 31.774 32.088
SGM Enerji A.Ş. (*) 0 213.768 65.054
Onur Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. (*) 0 2.998.590 35.767
Şahıs Ortaklar (*) 0 1.273.909 524.864
Seda Gengörü 0 320 29.629
Cotam Enterprises Ltd. (*) 0 2.394.799 0
Gamze Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. (*) 0 4.841.378 0
Toplam 11.600.000 11.754.538 687.402
(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle mali tablolarda yer alan ilişkili taraflardan ticari alacaklar, 
diğer alacaklar ve verilen avansların tamamı 31.01.2017 tarihi itibariyle işlemiş faizleri ile 
birlikte tahsil edilmiştir.

İhraççının ilişkili taraflara borçları aşağıda gösterilmiştir.
İlişkili Taraflara Borçlar (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Hera Teknik 675.031 0
Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat ve Ticaret A.Ş. 4.396 0
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 0 0 27.665
Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 0 0 333
Seda Gengörü 0 0 20.909
Toplanı 679.427 0 48.907

İhraççının ilişkili taraflara yapılan satışları aşağıda gösterilmiştir.
İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat ve Ticaret A.Ş. 0 5.525 8.371
Onur Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. 0 623.765 16.114
SGM Enerji A.Ş, 0 28.538 18.473
Cotam Enterprises Ltd. 0 8.248.798 0
Gamze Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. 0 344.742 0
Burak Erkut Ertürk 0 249.756 5.556
Gamze Özoğuz 0 3.280 73
Seda Gengörü 0 271 299
Toplam 0 9.504.675 48.886

İhraççının ilişkili taraflardan yapılan alımları aşağıda gösterilmiştir.
İlişkili Taraflardan Yapılan Alımlar (TL) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 0 0 454.199
Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat ve Ticaret A.Ş. 0 9.960 9.240
Onur Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. 0 352.347 22.363
Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 0 3.437 5.896
Cotam Enterprises Ltd. 0 446.359 0
Burak Erkut Ertürk 0 31.261 0
Toplam 0 843.364 491.698

İhraççının yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret ve sağlanan benzeri fayda 
bulunmamaktadır.
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (TjL)_ 31.12.2017
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İlişkili taraflarla yapılan işlemler piyasa koşullarında gerçekleştirilmiştir.

Son hesap döneminden sonra ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde önemli bir değişiklik yoktur.

a) Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri lehine verilen 
garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler
31.01.2017 tarihinde Hera Teknik ile İhraççı arasında kar payı ortaklığı modeliyle işbirliğine 
gidilmesine karar verilmiş ve işbirliği kararı çerçevesinde Hera Teknik’e 11.600.000 TL 
avans ödemesi gerçekleştirilmiş, Hera Teknik ile İhraççı arasında Kar Payı Ortaklığı 
Protokolü 22.03.2017 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokol uyarınca Hera Teknik 
aşağıda tarihleri ve tutarları bulunan ödemeleri Şirkete yapacaktır.

Tahsilat Tarihi Tahsilat Tutarı
17.06.2018 4.000.000
17.10.2018 7.500.000
17.12.2018 4.500.000

Toplam 16.000.000

b) İhraççı tarafından iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup içi ortaklıklara ödenen ve 
alınan, danışmanlık, yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgi ve ödenen /alman 
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 alını satımına ilişkin bilgi,
Yoktur.

e) Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketlerinden alman ve bunlara
ödenen faiz, kira ve benzerleri
İhraççının ilişkili şirket olan Hera Teknik’e kar payı ortaklığı protokolü ile aktardığı 11,6 
milyon TL kaynak ile ilgili olarak Hera Teknik’ten söz konusu alacağa ilişkin yıllık %20 faiz 
üzerinden 2,01 milyon TL gelir tahakkuku oluşmuştur.

f) Diğer şirketlerle olan ilişkinin gerekçesi;
Yoktur.

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında 
bilgi:
İhraççının ilişkili taraflara yapılan satışlarının İhraççının hasılatı içinde inansal tablo
dönemleri itibarimle

varlık Mah ^
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İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar (TL)
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat ve Ticaret A.Ş. 0 5.525 8.371
Onur Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. 0 623.765 16.114
SGM Enerji A.Ş. 0 28.538 18.473
Cotam Enterprises Ltd. 0 8.248.798 0
Gamze Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. 0 344.742 0
Burak Erkut Ertürk 0 249.756 5.556
Gamze Özoğuz 0 3.280 73
Seda Gengörü 0 271 299
Toplam 0 9.504.675 48.886
Hasılat 0 8,195.443 148.885
İlişkili Taraflardan Gelirler / Hasılat 0,0% 116,0% 32,8%

İhraççının ilişkili taraflardan yapılan alımlarmın ihraççının satışların maliyeti içindeki payı 
finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflardan Yapılan Alımlar (TL)
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 0 0 454.199
Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat ve Ticaret A.Ş. 0 9.960 9.240
Onur Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. 0 352.347 22.363
Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 0 3.437 5.896
Cotam Enterprises Ltd. 0 446.359 0
Burak Erkut Ertürk 0 31.261 0
Toplam 0 843.364 491.698
Satışların Maliyeti 0 7.417.871 112.383
İlişkili Taraflardan Yapılan Alımlar / Satışların Maliyeti 0,0% 11,4% 437,5%

20. DİĞER BİLGİLER
20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler
İhraççının çıkarılmış sermayesi 21.000.000 TL olup, birim pay değeri 0,01 TL olan
2.100.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:
İhraççının kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 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 alman dönem başı ve dönem 
sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayıları aşağıda gösterilmektedir.

01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016 -31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015
Dönem Başı 4.686.152,19 4.685.199,81 5.208.800,50
Dönem Sonu 7.934.430,80 4.686.152,19 4.685.199,81

İhraççının sermayesinin tamamı nakden ödenmiş olup, 
bulunmamaktadır.
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20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği 
hakkında bilgi:
Yoktur.

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:
30.10.1996 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da BISAS koduyla işlem gören ihraççı payları, 
Borsa Yönetim Kurulu’nun 18.05.2016 tarihli kararı ile 23.05.2018 tarihinden itibaren Yakın 
İzleme Pazarı’nda işlem görmektedir. Şirketin unvan değişikliğine bağlı olarak işlem kodu 
02.04.2018 tarihi itibariyle RALYH olarak değiştirilmiştir.

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 paylar paylar da Borsa’da işlem görecektir.

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:
Yc
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20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:
İhraççının Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesine kurumsal internet sitesi 
www.ralyatirim.com’dan veya Kamuyu Aydınlatma Platformu3 nun internet sitesi 
www.kap.gov.tr’den ulaşılabilir.

20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç 
ve faaliyetleri:
İhraççının amaç ve faaliyetleri Esas Sözleşme’nin “Şirketin Mevzuu” başlıklı 3. maddesinde 
düzenlenmiş olup, çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve 
kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı 
şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına 
uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu 
hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla kurulmuş olup, esas sözleşmesinde 
belirtilen konularda faaliyet gösterebilir.

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 7. maddesi, “Yönetim Kurulu Toplantıları” 
başlıklı 9. maddesi, “Şirketi İlzam” başlıklı 10. maddesi, “İdare Meclisinin Vazifeleri” başlıklı 
11. maddesi ve “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti” başlıklı 12. maddesi ve “Kurumsal 
Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 35. maddelerinde yer verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu en az 5 ve en çok 9 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından 
idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu görev süresi en az bir yıl en çok üç yıldır.

Yönetim Kurulu bağımsız üye nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev 
alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre, Yönetim Kurulu için getirilen yükseköğrenim şartı kriteri ise Türk 
Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi 
üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri 
gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır. Yönetim kurulunun 
herhalde ayda bir defa toplanması mecburidir.

Şirketi, İdare Meclisi temsil eder, Şirket tarafından yapılacak her türlü muamelelerin, 
mukavele, taahhüt ve senetlerin muteber olabilmesi için şirketin iinvanı altına şirketi temsile 
yetkili iki kişinin imza vaz etmesi ile mümkün olacaktır.

İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsile, şirketin 
maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işlerin ve hukuki muameleleri şirket adına yapmağa, 
şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek vesair ayni hak tesis ve fekkine, 
sulh nlmavn vpva 1mtpm tnvin fttmp.öp -umumi heyete arzolunacak yıllı'
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hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmekle vazifeli 
olduğu gibi kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği işleride ifa eder.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu. Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca 
belirlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında 
bilgi:
Yoktur.

20.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:
Yoktur.

20.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile 
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:
Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümler Esas Sözleşmenin 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. 
ve 23. maddelerinde düzenlenmiştir.

Genel KuruPlar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap 
devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Şirketin genel 
kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 
Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine merkez veya 
şubelerin bulunduğu kentlerin elverişli bir yerinde toplanır.

Gerek adi gerekse fevkalade umumi heyet toplantısında Ticaret Bakanlığı Komiserinin 
bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak 
kararlar muteber değildir

Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılarındaki nisab TTK’nundaki hükümlere tabidir.

Adi ve Fevkalade umumi heyet toplantılarına iştirak eden ortak veya vekillerinin her hisse 
için bir reyi vardır.

Umumi heyet toplantılarında reyler açık oylama şeklinde kullanılır. Ancak hazır bulunan pay
sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların talebi i
yar
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Umumi heyet toplantılarında ortaklar kendilerini ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir 
vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, 
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, 
her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

20.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve 
engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.

20.18. Payların devrine ilişkin esaslar:
Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir 
olunur.

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
31.01.2017 tarihinde Hera Teknik ile İhraççı arasında kar payı ortaklığı modeliyle işbirliğine 
gidilmesine karar verilmiş ve işbirliği kararı çerçevesinde Hera Teknik’e 11.600.000 TL 
avans ödemesi gerçekleştirilmiş, Hera Teknik ile İhraççı arasında Kar Payı Ortaklığı 
Protokolü 22.03.2017 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokol uyarınca Hera Teknik 
aşağıda tarihleri ve tutarları bulunan ödemeleri Şirkete yapacaktır.

Tahsilat Tarihi Tahsilat Tutarı
17.06.2018 4.000.000
17.10.2018 7.500.000
17.12.2018 4.500.000

Toplam 16.000.000

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 31.12.2015 ve 
31.12.2016 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar MGI Bağımsız 
Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından ve 31.12.2017 tarihli 
karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Birleşim Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili bağımsız raporları
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hazırlanmış olup, ihraççının www.ralyatirim.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun 
www.kap.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.

31.12.2015 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 29.02.2016 tarihinde,
31.12.2016 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 01.03.2017 tarihinde,
31.12.2017 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 14.02.2018 tarihinde KAP’ta 
yayımlanmıştır.

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:
31.12.2015 ve 31.12.2016 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar 
MGI Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından ve 31.12.2017 
tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Birleşim Bağımsız Denetim 
ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili bağımsız denetim raporları 
hazırlanmıştır.
MGI Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Sorumlu Ortak Baş Denetçi Gamze Türkin Aksu
Adresi Polaris Plaza, Ahi Evran Cad. No: 21 Kat:5 Maslak 34398 İstanbul
Telefon (0212) 346 44 26 -27
Fax (0212) 346 44 28
Internet Adresi www.mtii.com.tr
Üyesi Olunan Profesyonel 
Meslek Kuruluşları

MGI Worldwide, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası

Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ergun Şenlik
Adresi Mehmet Akfan Sok. No:57 K:3 Koşuyolu -  Kadıköy / İstanbul
Telefon (0216) 340 72 55
Fax (0216) 340 72 56
Internet Adresi www.bbdenetim.com
Üyesi Olunan Profesyonel 
Meslek Kuruluşları

I-Iazlems Fenton, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bağımsız denetim 
raporlarında şartlı görüş yer alırken, 2017 yılında ise olumlu görüş bulunmaktadır. 2015 yılı 
şartlı görüşün dayanağı olarak peşin ödenmiş giderler içerisinde yer alan 3.300.000 TL’lik 
bakiyeye ilişkin olarak sözleşme ve mutabakat temin edilememesi, 2016 yılında ise ilişkili 
olmayan taraflardan 700.815 TL’lik tek bir müşteriden olan ihracat alacağının vadesi 
geçmesine rağmen tahsil edilmemesi gerekçe olarak gösterilmiştir.

http://www.ralyatirim.com
http://www.kap.gov.tr
http://www.mtii.com.tr
http://www.bbdenetim.com


31.12.2017 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü:
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal 
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit 
akışlarım, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe 
uygun bir biçimde sunmaktadır.

31.12.2016 tarihli bağımsız denetim raporunda ver alan denetçi görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, yukarıda şartlı görüşün dayanakları kısmında 
belirtilen hususlar nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmelerin muhtemel etkisi dışında, Bisaş 
Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 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 Dayanakları
31 Aralık 2016 tarihli mali finansal durum tablosunda ilişkili olmayan taraflardan ticari 
alacaklar tutan 700.815 TL olup tamamı tek bir müşteriden olan ihracat alacağından 
kaynaklanmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle vadesi geçmiş mahiyette olan bu alacak 
raporumuz tarihi itibariyle de tahsil edilmemiştir. Bu alacağın tahsil edilememesi halinde, 
ekli mali tablolarda ticari alacaklar hesap grubu, dönen varlıklar toplamı, aktif toplamı ve 
özvarhklar toplamı ve dönem karı tutan 700.815 TL azalacaktır. (Ertelenmiş vergi etkisi 
ihmal edilmiştir.)

31.12.2015 tarihli bağımsız denetim raporunda ver alan denetçi görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, yukarıda şartlı görüşün dayanakları kısmında 
belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmelerin muhtemel etkisi dışında, Bisaş 
Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ve 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal 
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit 
akışlarım Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe 
uygun bir biçimde sunmaktadır.

Şartlı Görüşün Dayanağı
Mali tablolarda Peşin Ödenen Giderler hesap grubunda (Not:26) verilen avanslar altında 
sınıflanmış olan 3.300.000 TL tutarındaki bir bakiyeye ilişkin Şirket Yönetimi’nin 
açıklamalarına aşağıda (paragraf 8) yer verilmiştir. Şirket Yöneticileri sözleşme 
görüşmelerinin devam etmekte olması nedeniyle tarafımıza sözleşme ibraz edemediklerini 
beyan etmiştir. Bu bakiye ile ilgili olarak yazılı mutabakat da temin edilememiştir.

Bağımsız denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde 
nedenleri hakkında bilgi:
2015 ve 2016 yıllarında bağımsız denetim hizmeti alman kuruluş olan MGI Bağımsız
Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yerine denetim 1<
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yönetim kurulu kararının genel kurulda onaylanması ile birlikte 2017 yılında değişiklik 
yapılarak Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

2018 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmeti için ise yönetim kurulunun önerisi üzerine 
15.03.2018 tarihinde yapılan genel kurulda Bilgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin karar onaylanmıştır.

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:
Yoktur.

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 kar dağıtım politikasına (KAP) www.kap.org.tr ve Şirketimiz internet sitesi 
www.ralvatirim.com üzerinden ulaşılabilir.

İhraççının kar dağıtım politikası;
“Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak kan; mevzuat hükümleri de göz önünde 
bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından 
belirlenmektedir.

Genel Kurullar her yıl hesap bitimini takiben yapılmakta olup, kar dağıtımı olması durumunda 
Genel Kurulda alınan dağıtım tarihi kararma uygun olarak süresinde yapılacaktır.

Kar payı hesaplamaları ve ödemeleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu konuda tebliğ ve ilke 
kararları doğrultusunda gerçekleştirilir. Son üç yılda dağıtılabilir kar oluşmadığından kar payı 
ödemesi olmamıştır.

Karın Taksimi (Esas Sözleşme Madde 27)
Şirketin kar ve zararı T.T.K’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve ilgili mevzuata, vergi 
kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tespit edilir. Şirketin genel giderleriyle çeşitli 
amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap dönemi 
sonunda saptanan gelirlerden indirildikten soma geriye kalan miktar safLk^rı oluşturulur.

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
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A) Safı Kardan;
1. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar T.T.K’nun 466/1 maddesi uyarınca karın 
%5 nispetinde birinci tertip yedek akçe ayrılır.
2. Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri düşürülür.

B) Kalan Kardan;
Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunacak nispet ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.

C) Bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu 
karı olarak bilanço da bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine özel 
bir fonda toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına sözleşme veya ilgili 
yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sair surette tefrikine genel kurulca karar verilir. 
Sermaye Piyasası Kanunu Md. 15/2 uyarınca yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek 
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem 
ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmez. Yönetim Kurulu üyelerine, memur ve 
müstahdemlere ayrılacak miktardan, II temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına maddesi 
2.fıkrası 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi yedek akçe eklenir.

Karın Tevzi Tarihi (Esas Sözleşme Madde 28)
Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun 
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar 
geri alınmaz.

İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi 
tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “dağıtılabilir dönem karı”nm asgari %20’si 
nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayesinin %5’inden az 
olması halinde kar dağıtımı yapılamaz. Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak 
dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, 
kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımı nakit şeklinde 
ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise 
en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü 
ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

İhtiyat Akçesi (Esas Sözleşme Madde 29)
Şirket tarafından ayrılan umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20’sine varıncaya kadar 
ayrılır. (467 madde hükümleri mahfuzdur)Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20sine 
baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden 
ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısına 
geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği ganyanlarda işletmeyi
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devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler 
alınması için sarfolunabilir.

2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 21.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 69.852
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza 
ilişkin bilgi

Kar Dağıtımda imtiyaz 
Yoktur.

SPK’y9 Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3 Dönem Kârı 1.769.032 -484.373,00
4 Ödenecek Vergiler ( - ) 0 0
S Net Dönem Kârı ( = ) 1.769.032 -484.373,00
6 Geçmiş Yıllar Karı ( + ) -50.237.840 -61.881.622,00
7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 0 0
8 NET DAĞITILABİLİR DONEM KARİ (=) -48.468.808 -62.365.995
9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 0 0
10 Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 0 0

11

Ortaklara Birinci Kar Payı 0 0
-Nakit 0 0
-Bedelsiz 0 0
- Toplam 0 0

12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0 0

13

Dağıtılan Diğer Kar Payı 0 0
-Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
-Çalışanlara 0 0
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0 0
15 Ortaklara İkinci Kar Payı 0 0
16 Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17 Statü Yedekleri 0 0
18 Özel Yedekler 0 0
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 0 0
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

2017 yılında kar dağıtımı yapılmayacağı hususu şirketin 15.03.2018 tarihli olağan genel 
kurulunda onaylarımı ştır.

2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 21.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 69.852
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda İmtiyaz var ise söz konusu imtiyaza 
ilişkin bilgi

Kar Dağıtımda İmtiyaz 
Yoktur.

SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3 Dönem Kârı 16.588.259 11.844.798,00
4 Ödenecek Vergiler ( - ) 0 0
5 Net Dönem Kârı ( = ) 16.588.259 11.844.798,00
6 Geçmiş Yıllar Karı ( + ) -66.826.099 -73.726.420,00
7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( -  ) 0 0
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) -50.237.840 -61.881.622
9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 0 0
10 Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 0 0

11

Ortaklara Birinci Kar Payı 0 0
-Nakit 0 0
-Bedelsiz 0 0
- Toplam , 0 0
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12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0 0
Dağıtılan Diğer Kar Payı 0 0

13
-Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
-Çalışanlara 0 0
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0 0
15 Ortaklara İkinci Kar Payı 0 0
16 Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17 Statü Yedekleri 0 0
18 Özel Yedekler 0 0
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 0 0
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

2016 yılında kar dağıtımı yapılmayacağı hususu şirketin 18.05.2017 tarihli olağan genel 
kurulunda onaylanmıştır.

2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 21.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 18.509

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza 
ilişkin bilgi

Kar Dağıtımda imtiyaz 
Yoktur.

SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3 Dönem Kârı -4.824.456 -5.139.501,00
4 Ödenecek Vergiler ( - ) 1347498 0
5 Net Dönem Kârı ( = ) -6.171.954 -5.139.501,00
6 Geçmiş Yıllar Karı ( + ) -60.602.802 -68.586.919,00
7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 0 0
8 NET DAĞITILABİLİR DONEM KARI (=) -66.774.756 -73.726.420
9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 0 0
10 Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 0 0

11

Ortaklara Birinci Kar Payı 0 0
-Nakit 0 0
-Bedelsiz 0 0
- Toplam 0 0

12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payt 0 0

13

Dağıtılan Diğer Kar Payı 0 0
-Yönetim Kumlu Üyelerine 0 0
-Çalışanlara 0 0
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0 0
15 Ortaklara İkinci Kar Payı 0 0
16 Genel Kanııni Yedek Akçe 0 0
17 Statü Yedekleri 0 0
18 Özel Yedekler 0 0
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 0 0
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

2016 yılında kar dağıtımı yapılmayacağı hususu şirketin 09.06.2016 tarihli olağan genel 
kurulunda onaylanmıştır.

22.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde 
önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar,/hıduıki takibatlar 
ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifa^e:
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64



Son 12 ayda Şirket’in ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi 
olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim 
işlemleri bulunmamaktadır.

İhraççının davacı olduğu davalar aşağıda yer almaktadır.
ihraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler
Davacı
Taraf Davalı Taraf Mahkeme 

Dosya No Yıl Konusu Risk Tutarı Gelinen Aşama

İhraççı
Hacı

Abdullah
Yıldırım

Bursa 3. İcra 
2000/11700

Çek 9.904 TL
İhraççı önünde çok sayıda haciz 
bulunduğundan dosyanın tahsil 

kabiliyetinin olmadığı görülmüştür.

İhraççı
Berke Tekstil 

Sanay ve 
Ticaret A.Ş

Bursa 2. İcra 
2010/5175

İlamsız Takip 
(Cari Hesap 

Alacağı)
133.091,05 TL

Gayrimenkul ün olmadığı görülmüştür, 
banka hesaplarıda olumsuz 

olduğundan tahsil kabiliyeti yoktur.

İhraççı

Er-Or Kumaş 
Tekstil San. 

Ve Tıc. 
Ltd. Şti

Bursa 2. İcra 
2010/5176

İlamsız Takip 
(Cari Hesap 

Alacağı)
13.562,71 TL

Gayrimenkulun olmadığı görülmüştür, 
banka hesaplarıda olumsuz 

olduğundan tahsil kabiliyeti yoktur.

İhraççı
Desıteks 

Dokuma Ltd. 
Şti

Bursa 18. İcra 
2011/15818

ilamsız Takip 
(Cari Hesap 

Alacağı)
5.683,72 TL

Gayrimenkulun olmadığı görülmüştür, 
banka hesaplarıda olumsuz 

olduğundan tahsil kabiliyeti yoktur.

Mevcut durum itibariyle İhraççının aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

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

Grubu
Nama / 

Hamiline 
Olduğu

İmtiyazlar Pay Sayısı

Pay 
Sayısının 
Grup Pay 
Sayısına 

Oranı (%)

Bir Payın 
Nominal 

Değeri 
(TL)

Toplam
(TL)

Sermayeye 
Oranı (%)

- Hamiline Var 800.000.000,00 61,53846% 0,01 8.000.000,00 38,09524%

İhraççının 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 8.000.000 TL azaltımla 13.000.000 
TL’ye azaltılacak ve eş anlı olarak 8.000.000 TL tutarında nakit karşılığı olmak üzere
21.000.000 TL’ye çıkartılacaktır. Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı
8.000.000 TL nominal değerli hamiline yazılı pay verilecektir.

İhraç edilecek 8.000.000 TL nominal değerli hamiline yazılı payların sermaye artırımı sonrası 
oluşacak 21.000.000 TL’lik şirket sermayesine oranı %38,09524 olacaktır.

Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı hamiline yazılı paylar için 
TRABISAS91B7 ISIN kodlu paylar verilecektir.

İç kayııaklardan.-serinayc artırımı bulumjıamaktadır.
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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 satışa sunulacaktır.

23.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma 
prosedürü halikında bilgi:
İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır: 

Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19):
Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kar 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 Hâzineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 2308 sayılı Şirketlerin 
Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hâzineye İntikali 
Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca bahsolunan menfaat ve bedelleri 
müruruzaman müddetlerinin bitmesinden itibaren üç ay içinde mahallî malsandığma 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.
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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

konusunda bir belirleme yapılmamıştır.

Kar payı dağıtımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

İhraççının Esas Sözleşmesinin “Karın Taksimi” başlıklı 27. maddesine göre;
Şirketin kar ve zararı T.T.K’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve ilgili mevzuata, vergi 
kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tespit edilir. Şirketin genel giderleriyle çeşitli
amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap dönemi
sonunda saptanan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı oluşturulur.

A) Safı Kardan;
1. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar T.T.K’nun 466/1 maddesi uyarınca karın 
%5 nispetinde birinci tertip yedek akçe ayrılır.
2. Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri düşürülür.

B) Kalan Kardan;
Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunacak nispet ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.

C) Bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu 
karı olarak bilanço da bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine özel 
bir fonda toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına sözleşme veya ilgili 
yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sair surette tefrikine genel kurulca karar verilir. 
Sermaye Piyasası Kanunu Md. 15/2 uyarınca yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek 
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem 
ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmez. Yönetim Kurulu üyelerine, memur ve 
müstahdemlere ayrılacak miktardan, II temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına maddesi 
2.fıkrası 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi yedek akçe eklenir.

İhraççının Esas Sözleşmesi’nin “Karın Tevzi Tarihi” başlıklı 28. maddesine göre;
Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun 
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar 
geri alınmaz.

îlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi 
tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı

payı için zorunlu bir oran ve ödemelerin dönemini/dönemlerini ve kümülatif olup olmayacağı

ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “dağıtılabilir dönem 
n a l '
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Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak karııı, çıkarılmış sermayesinin % 5’in den az 
olması halinde kar dağıtımı yapılamaz. Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak 
dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, 
kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımı nakit şeklinde 
ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise 
en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü 
ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

İhraççının Esas Sözleşmesinin “İhtiyat Akçesi” başlıklı 29. maddesine göre;
Şirket tarafından ayrılan umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20rsine varıncaya kadar 
ayrılır. (467 madde hükümleri mahfuzdur)Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20sine 
baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden 
ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısına 
geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi 
devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler 
alınması için sarfolunabilir.

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 alını 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 halikının 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.

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn md. 19):
Şirketin sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki
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Yeni Pay Alma Hakkı (TTKn md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için 
SPKn md. 18):
Her pay sahibi, yeni çıkarılan paylan, 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. Paylan 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 bir pay sahibinin 1 
oy hakkı vardır.

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 kumlun 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 yiikletilebildiği ölçüde 
yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, 
ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile 
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 avans 
veya tisap etmiş bulunan kişilere 1
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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 kararlan 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 kumlun 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 04.04.2018 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;
İhraççının 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış 
sermayesi 8.000.000 TL azaltırda 13.000.000 TL’ye azaltılacak ve eş anlı olarak 8.000.000 
TL tutarında (%61,53846) nakden artırılarak 21.000.000 TL’ye çıkartılacaktır. Artırılan 
sermayeyi temsil eden paylar hamiline yazılı olacaktır. Yeni pay alma hakları 15 gün süreyle 
kullandırılacak olup, kalan paylar ise nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil 
Piyasa’da oluşacak fiyat üzerinden satılacaktır. Kalan payların Borsa İstanbul Birincil
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Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu paylar Rıza Kandemir 
tarafından 3 işgünü içerisinde satın alınacaktır.

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. HALICA 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:
Yoktur.

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 (%)

- Hamiline Var 800.000.000,00 61,53846% 0,01 8.000.000,00 38,09524%

İhraççının 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 8.000.000 TL azaltanla 13.000.000 
TL’ye azaltılacak ve eş anlı olarak 8.000.000 TL tutarında nakit karşılığı olmak üzere
21.000.000 TL’ye çıkartılacaktır.

Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı 8.000.000 TL nominal değerli 
hamiline yazılı pay verilecektir.

İhraç edilecek 8.000.000 TL nominal değerli hamiline yazılı payların sermaye artırımı sonrası 
oluşacak 21.000.000 TL’lik şirket sermayesine oranı %38,09524 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:
izahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanımının 
başlatılması zorunludur. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile 
rastlaması durumunda izleyen işgünü akşamı sona erecektir. Bu sürenin başlangıç ve bitiş 
tarihleri 24.1.10 (d) bölümünde belirtilmiştir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından 
sonra kalan paylar 2 (iki) işgünü süreyle satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların 
nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile Ortaklığın internet 
sitesi, KAP’ta ve Al Capital’in internet sitesinde ilan edilecektir.

Yeni pay alma ve Borsa’da halka arzından sonra kalan satılamayan kısmı, payların Borsa’da 
satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde nominal değerden aş/Sekolmamak üzere



Borsa’da halka arz edildiği iki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından Rıza 
Kandemir tarafından satın alınacaktır.

SPK’nın onayını takiben sermaye artırımının Haziran 2018’de yapılması planlanmaktadır.

24.1.3.2. Halka arza başvuru süreci
a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:
Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL 
nominal değer üzerinden kullanacaklardır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra 
kalan kısım ise SPK’nın II -  5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nde yer alan 
“Borsa’da Satış” yöntemi ile nominal değerden aşağı olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasada 
oluşacak fiyattan satılacaktır.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış 
süresi içinde Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları 
gerekir. Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi BİAŞ, TSPB ve SPK’nın 
internet sitelerinde yer almaktadır.

BİST’te işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul A.Ş.’nin internet 
sitesi www.borsaistanbul.com “Üyeler” başlıklı bölümünde yer almaktadır. Borsa İstanbul 
A.Ş.’nin telefon numarası 0212 298 21 00’dır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:
Pay bedelleri, İş Bankası Mithatpaşa Şubesi nezdinde sermaye artırımında kullanılmak üzere 
açılan TR29 0006 4000 0014 2281 0849 99 ııo’lu özel banka hesabına yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarım kullanmak isteyen ve payları MKS’de yetkili kuruluşlar nezdinde 
yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, yeni pay tutarını yukarıda 
belirtilen banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma 
hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yetkili kuruluşlar nezdindeki yatırım 
hesaplarına yatıracaklardır.

Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, bu haklarını 
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde Borsa’da rüçhan hakları kupon pazarında 
satabilirler. Yeni pay alma haklarının kullanımından soma kalan paylar iki iş günü süreyle, 
nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan 
satılacaktır.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış 
süresi içinde Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem yapmaya yetkili borsa üyesi kuruluşlardan birine 
başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemini yürüten borsa iiyesi A l Capital 
tarafından tahsil edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır.
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Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra Borsa Birincil Piyasa’da satışı yapılan payların 
takası T + 2 gün sonra Takasbank / MKK nezdinde gerçekleştirilecektir.

c) Başvuru yerleri:
Yeni pay alma hakları 24.1.10. bölümünde belirtildiği şekilde kullanılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay almak suretiyle ortak 
olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem yapmaya 
yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

BİAŞ’ta İşlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi ve bunların iletişim bilgileri BİAŞ, TSPB 
ve SPK’nm internet sitelerinde yer almaktadır.

Halka arz edilecek paylara ilişkin aracılık işlemleri Al Capital tarafından yapılacaktır.
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Al 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.alcapital.com.tr

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:
Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı 
çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

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’nm 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.
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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:
Ortaklar, İhraççıda sahip oldukları paylarının %ö 1,53 846 oranında bedelli pay alma haklarını 
kullanabileceklerdir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka 
arzında yatırımcıların satın alması için bir sınırlama bulunmamaktadır. Talep edilebilecek pay 
adedi 1 TL nominal değerli paylar ve katları şeklinde olacaktır.

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 
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 Kanunumda 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:
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına iliş' 
yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü ta(
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içerisinde Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca 
kamuya duyurulur.

24.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler
a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma 

nedenlerine ilişkin bilgi:
Yoktur.

b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:
Yoktur.

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı 
alınıp alınmadığı:

Yoktur.

d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde, ilan edilecek 
tarihler arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi 
tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı 
sona erecektir.

Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, 0,01 TL'den satışa sunulacaktır.

e) Ortakların, çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma 
oranı:

%61,53 846

1) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Pay bedelleri, İş Bankası Mithatpaşa Şubesi nezdinde sermaye artırımında kullanılmak üzere 
açılan TR29 0006 4000 0014 2281 0849 99 no Tu özel banka hesabına yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS’de yetkili kuruluşlar nezdinde 
yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, yeni pay tutarını yukarıda 
belirtilen banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma 
hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yetkili kuruluşlar nezdindeki yatırım 
hesaplarına yatıracaklardır.

g) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:
i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızdan,
a. Payları dolaşımda olmayanlar yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı 

kurumlar veya ihraççı aracılığıyla
b. Payları dolaşımda olanlar ise yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı 

kurumlar aracılığıyla
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.



ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi 
halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.

iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, 
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.

h) Kullanılmayan yeni pay alma haklarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin bilgi:
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, bu haklarını 
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar iki iş günü süreyle, nominal 
değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacaktır.

Yeni pay alma ve Borsa’da halka arzından sonra kalan satılamayan kısmı, payların Borsa’da 
satış süresinin bitişini taldp eden 3 (üç) iş günü içinde nominal değerden aşağı olmamak üzere 
Borsa’da halka arz edildiği iki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından Rıza 
Kandemir tarafından satın alınacaktır.

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:

Satın Alma Taahhüdünde Bulunan: Rıza Kandemir

Adres: Varlık Mah. Yakacık Sok No: 11/1 Yenimahalle/Ankara

Bir Payın Satın Alma Fiyatı: Artırılan sermayeyi temsil edecek payların yeni pay alma 
hakkı süreci ve payların Borsa’da halka arzından sonra kalan satılamayan kısmı, payların 
Borsa’da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde nominal değerden aşağı 
olmamak üzere Borsa’da halka arz edildiği iki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 
ortalamasından Rıza Kandemir tarafından bedelleri tam olarak ve nakden ödenerek satın 
alınacağı taahhüt edilmiştir.

Taahhütte Bulunanlarla Olan İlişkisi: İhraççının yönetim kurulu başkamdir.

24.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:
Yoktur.

24.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, 
nemalandırılacaksa esasları:
N emalandırılmay acaktır.

24.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:
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Adı Soyadı Şirket
Rıza Kandemir Rai Yatırım Holding A.Ş.
Ahmet Zorlu Rai Yatırım Holding A.Ş.

Atahan Yasin Aras Rai Yatırım Holding A.Ş.
Hakan Karaca Rai Yatırım Holding A.Ş.
Bülent Ayhan Rai Yatırım Holding A.Ş.
Tayfun Ecevit Rai Yatırım Holding A.Ş.

İbrahim Özyurt Rai Yatırım Holding A.Ş.
Murat Güler A l Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ferat Güler Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ayşe Terzi A l Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fatma Karagözlü Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tamer Akbal A l Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Hüseyin Güler A l Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ergun Şenlik Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Gamze Türkin Aksu MGI Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

24.1.15. Sermaye Azaltımına İlişkin Bilgiler:
24.1.15.1 Sermaye artırmma ilişkin yetkili organ kararı:
Şirketimizin 14.04.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
1.31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 50.237.840 TL 
geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 8.000.000 TL’lik kısmının Sermaye 
Piyasası Kurulunun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği5nin “Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye 
Azaltımı” başlıklı 19. maddesi hükümleri çerçevesinde kapatılmasına, yapılacak sermaye 
azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanmasına,
2. Şirketin 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan 
çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL ve %38,10 oranında azaltılarak 13.000.000 TL'ye 
indirilmesine, azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, eş anlı olarak 
8.000.000 TL ve %61,54 oranında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin tamamı 
nakden karşılanmak üzere 21.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
3. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili 
hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın 
hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımm ortaklık 
malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara 
ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirilmek üzere Sermaye Piyasası 
ICurulu’na gönderilmesine,
4. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kural onayım takiben, sermaye azaltımmm 
şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle 
yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, 
öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu'nun TTK'nm 474. maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara 
yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından 
vazgeçilmesine,
5. Arttırılan 8.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak 
ihraç edilmesine, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, 
yeni pay alına haklarının nominal değerden kullandırılmasına,
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6. Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, yeni pay alma 
haklarının kullanılmasından soma kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere 
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına,
7. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satılmasını takiben kalan paylar 
olması halinde söz konusu payların Rıza Kandemir tarafından satın alınacağının taahhüt 
edilmesine,
8. Eş anlı olarak gerçekleştirilecek sermaye azaltımı ve artırımı ile ilgili yasal gereklilikler ve 
Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Şirketin Sermayesi” 
başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine,
9. Sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK 
ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak 
dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde 
kullandırılmasına,
10. Şirketin çıkarılmış sermayenin 21.000.000 TL’den 13.000.000 TL’ye azaltılması ve eş 
anlı olarak 21.000.000 TL'ye artırılması için gerekli iznin ve şirket esas sözleşme maddesinin 
yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda 
bulunulmasına,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin 
alınmasını takiben, sermaye azaltımı ve artırımı ve esas sözleşme değişiklik teklifinin Genel 
Kurul'un tasvibine sunulmasına ve işbu sermaye azaltmıı ve eş anlı artırım işlemleri 
kapsamında gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izinlerin alınmasına, tüm resmi 
kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki 
verilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

24.1.15.2 Yapılan sermaye azaltımının nedenleri:
Şirketin geçmiş yıl dönem zararlarının 2017 yılı dönem karı olmasına rağmen sermaye 
kaybının sürmesi nedeniyle Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla eş anlı sermaye 
azaltımı ve artırımına karar verilmiştir. Yapılacak eş anlı sermaye azaltımı ve artırımı ile 
şirketin sermaye kaybı giderilmiş olacaktır. Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı’nda işlem 
gören şirket paylarının özsermayesinin sermayenin üzerine çıkması ve şirketin faaliyetlerine 
işlevsellik katmak adına yapılacak iştirak edinimi ile birlikte Borsa İstanbul kotasyon 
şartlarını sağlaması hedeflenmektedir. Şirketin kotasyon şartlarına sahip olması ile birlikte 
Borsa İstanbul’a yapılacak pazar geçiş başvurusunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından kabul 
edilmesi halinde Borsa İstanbul’da “Tek Fiyat”tan işlem gören Şirket payları Ana Pazar’da 
işlem görmeye başlaması ile “Sürekli Müzayede”de işlem göreceğinden Şirket paylarına 
yönelik likidite imkanı da artacak ve sermayenin daha fazla tabana yayılmasına imkan 
sağlanacaktır.

24.1.15.3 Yapılan sermaye azaltımının esaslarına ilişkin bilgiler:
i. Sermaye azaltımında esas alman finansal tablo dönemi ile bu dönemdeki ^bilanço açığı 
ve sermaye azaltım tutarı:
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Sermaye azaltımına esas finansal tablo dönemi 31.12.2017 (Söz konusu finansal tablolar için 
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Olumlu Görüş vermiştir.)

Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan finansal 
tablolarda 2017 yılı sonu geçmiş yıllar zararı toplamı 50.237.840 TL, 2017 yılı dönem karı 
1.769.032 TL’dir. Geçmiş yıllar zararları ve dönem karı toplamı 48.468.808 TL’dir.

Azaltım
Öncesi

Azaltım
Sonrası

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13.225.972 13.225.972
Ödenmiş Sermaye 21.000.000 13.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-) -93.683 -93.683
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 294.296 294.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş 
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.148.418 -1.148.418

- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları -1.128.651 -1.128.651
- Kıdem Tazminatından Aktiieryal Kazanç/Kayıplar 339 339
- Geçmiş Yıl Düzeltme Kayıtları -20.106 -20.106
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karlan / Zararları -50.237.840 -42.237.840
Net Dönem Karı / Zararı 1.769.032 1.769.032

SPK’nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı kapsamında, 31.12.2017 tarihi itibariyle 
sermaye kaybı ((Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) -  Özkaynaklar)) / (Sermaye + Kanuni 
Yedek Akçeler)) formül uygulanarak %37,23 olarak hesaplanmıştır. Yapılacak sermaye 
azaltımı işlemi sonucunda Şirketin 31.12.2017 tarihli mali tabloları esas alınarak oluşacak 
yeni özkaynak yapısı yukarıdaki şekilde olacak, sermaye kaybı ise kalmayacaktır.

ii. Sermaye azaltımı yöntemi ve azaltılan tutarın toplam şirket sermayesine oranı:
Şirketin 21.000.000 TL olan sermayesi tamamı nakit olarak ödenen sermayeden karşılanmak 
üzere 8.000.000 TL azaltılarak 13.000.000 TL’ye düşürülecek olup, yapılacak sermaye 
artırımında payların iptal edilmesi (pay sayısının azaltılması) yöntemi benimsenmiştir. İptale 
konu paylann Şirketin sermaye azaltımı öncesi 21.000.000 TL olan sermayesi içindeki payı 
%38,09523’tür. Diğer bir değişle, bu işlem ile birlikte 100 adet paydan 61,90 adet pay 
korunarak ve 38,10 adet pay iptal edilerek sermaye azaltımı işlemi yapılacaktır.

Söz konusu sermaye azaltımı bilanço açığının kapatılması amacıyla gerçekleştirileceğinden ve 
azaltılan sermaye geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceğinden, ayrıca söz konusu işlemi 
takiben 8.000.000 TL tutarında nakit sermaye artırımı yapılacağından, Şirketten herhangi bir 
fon çıkışı olmayacak, dolayısıyla, sermaye azaltımı işlemi Şirketin varlıklarında herhangi bir 
azalmaya neden olmayacaktır.

Yapılacak eşanlı sermaye azaltımı ve artırımı işlemleri sonucunda Şirketin 31.12.2017 tarihli 
mali tabloları esas alınarak oluşacak yeni özkaynak yapısı aşağıdaki şekjfde alacak, sermaye 
kaybı kalmayacaktır. /  ' j

RAl YATIRIM HOLDING A.Ş. /f\ j/n t /  nCt
i vaflıUdah-YaKaoı* Suk l MU/ yA

M lE |'3350e.3 (fîBX)Fdx n i,
Kızılb t/Vö 1<8005 i M / *

Tıc.SıcNo.409717 Metsıs No 0ra®51G000öl3 M,



Azaltım
Öncesi

Azaltım ve 
Artırım Sonrası

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13.225.972 21.225.972
Ödenmiş Sermaye 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-) -93.683 -93.683
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 294.296 294.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.148.418 -1.148.418

- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları -1.128.651 -1.128.651
- Kıdem Tazminatından Aktlieryal Kazanç/Kayıplar 339 339
- Geçmiş Yıl Düzeltme Kayıtları -20.106 -20.106
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları -50.237.840 -42.237.840
Net Dönem Karı / Zararı 1.769.032 1.769.032

24.1.15.4 Sermaye azaltımı öncesinde ve sonrasında Şirket’in ortaklık yapısı hakkında 
bilgi:
Şirketin Mevcut Durumda Ortaklık Yapısı
Pay Sahibinin Ticaret Unvanı / Adı 
Soyadı

Sermaye 
Tutarı (TL) Pay Adedi Sermayeye

Oranı
Rıza Kandemir 8.000.000,00 800.000.000,00 38,10%
Ahmet Zorlu 4.804.146,99 480.414.698,70 22,88%
Bahri Kabadayı 1.812.500,00 181.250.000,00 8,63%
Muhammed Deniz 1.696.700,00 169.670.000,00 8,08%
Diğer 4.686.653,01 468.665.301,30 22,32%
TOPLAM 21.000.000,00 2.100.000.000,00 100,00%

Şirketin Sermaye Azaltımı Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Sahibinin Ticaret Unvanı 
/ Adı Soyadı

Sermaye Tutarı 
(TL) Pay Adedi Sermayeye

Oranı
Rıza Kandemir 4.952.380,95 495.238.095,24 38,10%
Ahmet Zorlu 2.973.995,75 297.399.575,39 22,88%
Bahri Kabadayı 1.122.023,81 112.202.380,95 8,63%
Muhammed Deniz 1.050.338,10 105.033.809,52 8,08%
Diğer 2.901.261,39 290.126.138,90 22,32%
TOPLAM 13.000.000,00 1.300.000.000,00 100,00%

Şirketin Sermaye Artırımı Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Sahibinin Ticaret Unvanı / Adı 
Soyadı

Sermaye 
Tutarı (TL) Pay Adedi Sermayeye

Oram
Rıza Kandemir 8.000.000,00 800.000.000,00 38,10%
Alamet Zorlu 4.804.146,99 480.414.698,70 22,88%
Bahri Kabadayı 1.812.500,00 181.250.000,00 8,63%
Muhammed Deniz 1.696.700,00 169.670.000,00 8,08%
Diğer 4.686.653,01 468.665.301,30 ^  22,32%
TOPLAM 21.000.000,00 2.100.000.000,00/ 1,0(100%
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24.2. Dağıtım ve tahsis planı:
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:
îzahnamenin 24.1.11 maddesinde belirtildiği üzere Rıza Kandemir’in satın alma taahhüdü 
bulunmaktadır.

24.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının 
bildirilme süreci hakkında bilgi:
Yoktur.

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:
Yeni pay alma haklarının kullanımı 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL’den, yeni pay 
alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar ise nominal değerden aşağı olmamak üzere 
Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacaktır.

Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kuramların ücretlendirme politikalarına tabi 
olacaktır.

Sermaye artırımına aracılık edecek Al Capital’in yatırımcılardan talep edeceği komisyon ve 
benzeri giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kurum
Hesap
Açma
Ücreti

Sermaye Piyasası 
Aracının M KK’ya 

Viı man Ücreti

Yatırımcının Başka 
Aracı Kuruluştaki 
Hesabına Virman 

Ücreti

EFT
Ücreti

Damga
Vergisi

Diğer

A l 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:
Yeni pay alma haklarının kullanımı nominal değerden, yeni pay alma haklarının 
kullanımından sonra kalan paylar ise nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil 
Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacaktır. Satışta, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı 
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yer alan “Borsa’da Satış” yöntemi 
kullanılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasının ve halka arzın, SPK’nm gerekli onaylarının 
alınmasını takiben Haziran 2018’de yapılması planlanmaktadır.
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Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün olup, tasarruf sahiplerine satış süresi 2 iş 
günüdür. Tasarruf sahipleri için satış süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri İhraççının 
www.ralvatirim.com, KAP ve yetkili kuruluşun www.alcapital.com.tr internet sitelerinde ilan 
edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

24.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından 
dolayı menfaat sağlayanlar halikında bilgi:
Yoktur.

24.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık
24.4.1. Halka arza aracılık edecck yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışına aracılık edecek 
kuruluş:

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş A l Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adresi
Beybi Giz Plaza M eydan Sok. N o:l Kat:2 D:5-6 M aslak 
Sarıyer / İstanbul

Telefon (0212) 371 18 00
Fax (0212) 371 18 01
İnternet Adresi ww w .alcapital.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:
Al Capital, sermaye artırımına aracılık işlemlerim “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

(%)
A l Capital 

Yatırım 
Menlaıl 

Değerler A.Ş.

Yoktur
En İyi 
Gayret

Yoktur Yoktur 8.000.000 100,00

24.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi
Yetkili Kuruluş olan Al Capital ile İhraççı arasında 10.04.2018 tarihinde “Sermaye Artırımı 
Aracılık Sözleşmesi” imzalanmıştır. En iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek sermaye 
artırım süresi içerisinde ortaklarca kullanılmayan yeni pay alma hakları nedeniyle kalan 
payların Borsa Birincil Piyasa’da satışı A l Capital tarafından yapılacaktır.

http://www.ralvatirim.com
http://www.alcapital.com.tr
http://www.alcapital.com.tr


24.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:
Halka arzdan önemli tutarda menfaati olan gerçek veya tüzel kişi yoktur. Şirket özkaynak, Al 
Capital ise aracılık komisyonu elde edecektir.

Halka arzdan önemli menfaati olan Al Capital haricinde danışmanlar bulunmamaktadır. 
Sermaye artırımının tarafları arasında çatışan herhangi bir menfaat bulunmamaktadır. Yetkili 
Kuruluşun sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği komisyon hariç, doğrudan ya da dolaylı 
olarak sermaye artırmmın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Yetkili 
Kuruluş ile İhraççının sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle aralarında 
herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır.

25. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
25.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve biliniyorsa en 
erken işlem görme tarihleri:
İhraççının paylan Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı’nda RALYH koduyla işlem 
görmektedir.

Şirket paylan Borsa’da işlem gördüğü için sermaye artırımında ihraç edilen paylar yeni pay 
alma haklarının kullandırılmaya başladığı birinci gün itibariyle MKK’d a gerekli işlemlerin 
yapılmasını müteakip Borsa’da işlem görmeye başlayacaktır.

25.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp 
görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin 
bilgi:
30.10.1996 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da BISAS koduyla işlem gören ihraççı payları, 
Borsa Yönetim Kurulu’nun 18.05.2016 tarihli kararı ile 23.05.2018 tarihinden itibaren Yalcın 
İzleme Pazarı’nda işlem görmektedir. Şirketin unvan değişikliğine bağlı olarak işlem kodu
02.04.2018 tarihi itibariyle RALYH olarak değiştirilmiştir.

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 paylar paylar da Borsa’da işlem görecektir.

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:
Yoktur
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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:
Yoktur.

26.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri
Yoktur.

26.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin 
taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt: Yoktur.
b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler: Yoktur.
c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler: Yoktur.
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 92.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Tamamı nakit 
karşılığı ihraç ve halka arz edilecek 1,00 TL nominal değerli payların toplamı 8.000.000 TL 
olup, bu durumda ihraç ve halka arz edilecek pay başına düşen maliyet 0,01150 TL’dir. 
Ortaklığın ihraç ve halka arzdan elde edeceği net gelir 7.908.000 TL olacaktır.
Sermaye Artırım Maliyeti (TL)
SPK Ücreti 16.000
Borsa Kotasyon Ücreti 2.520
MKK İhraççı Hizmet Bedeli 4.200
Aracılık Komisyonu 52.500
Genel Kurul 11.000
Rekabet Kurumu 3.200
Diğer 2.580
T oplam Maliyet 92.000
Halka Arz Edilecek Pay Adedi 8.000.000,00
Pay Başına Maliyet 0,01150

27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:
İhraççının özkaynaklarmı güçlendirmek, şirket faaliyetlerine işlevsellik katmak ve Borsa 
İstanbul Ana Pazar kotasyon şartlarını sağlamak amacıyla yapılan eş anlı sermaye azaltımı ve 
artırımından 92.000 TL olması beklenen masraflar çıktıktan sonra elde edilecek 7.908.000 TL 
tutarındaki kaynağın İhraççının 19.04.2018 tarih ve 17 sayılı sermaye artırımından elde 
edilecek fonun kullanım yerlerine ilşkin karar belirtildiği üzere adına inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren ilişkili taraf şirketi olan Hera Teknik’in yaptırılacak değerleme /alış'maiım takiben 
belirlenecek değer üzerinden satın acınmasında kullanılması planlanmaktadr
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28. SULANMA ETKİSİ
28.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:
Bu bölümde yapılan hesaplamalar %100 oranında bedelli sermaye artırımına tüm 
yatırımcıların yeni pay alma haklarını kullanacağı varsayımı ile yapıldığı için, gerçekleşecek 
durum sonucu yapılacak hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilir.

Mevcut tüm pay sahiplerinin sermaye artırımında yeni pay alma haklarının tamamını 
kullanmaları durumunda sulanma etkisi %1,08 olacaktır.

Sermaye Artırım 
Öncesi

Sermaye 
Azaltım Sonrası

Sermaye Artırım 
Sonrası

Halka Arz Fiyatı 1,00 TL
Halka Arz Edilecek Pay Adedi 8.000.000,00 TL
ihraca İlişkin Maliyet 92.000,00 TL
Halka Arz Hasılatı 8.000.000 TL
Net Hasılat 7.908.000 TL
Özkaynak (31.12.2017) 13.225.972 TL 13.225.972 TL 21.133.972 TL

Çıkarılmış Sermaye 21.000.000 TL
13.000.000,00

TL
21.000.000,00 TL

Pay Başına Defter Değeri 0,6298 TL 1,0174 TL 1,0064 TL
Mevcut Ortaklar için Pay Başına 
Sulanma Etkisi

0,0110 TL

Mevcut Ortaklar için Pay Başına 
Sulanma Etkisi 1,08%

28.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma 
haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:
İhraççının hakim ortakları Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu haricindeki diğer pay sahiplerinin 
yeni pay alma haklarını hiç kullanmamaları ve kullanılmayan yeni pay alma hakları sebebiyle 
kalan payların tamamının Borsa Birincil Piyasa’da satılması durumunda;
İhraççının 18.04.2018 tarihli kapanış fiyatı 1,22 TL’dir. Bu fiyattan söz konusu sermaye 
azaltımı ve eş anlı bedelli sermaye artırımına göre düzeltilmiş fiyat 1,6010 TL’ye denk 
gelmektedir. Kalan paylarının tamamının satışının Birincil Piyasa’da 1,6010 TL’den satılması 
halinde sulanma etkisi, mevcut ve yeni ortaklar için aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

Sermaye Artırım 
Öncesi

Sermaye Azaltım 
Sonrası

Sermaye Artırım 
Sonrası

Halka Arz Fiyatı 1,6010 TL
Halka Arz Edilecek Pay Adedi 8.000.000,00 TL
ihraca İlişkin Maliyet 95.753 TL
Halka Arz Hasılatı 9.876.311 TL
Net Hasılat 9.780.559 TL
Özkaynak (31.12.2017) 13.225.972 TL 13.225.972 TL 23.006.531 TL
Çıkarılmış Sermaye 21.000.000,00 TL 13.000.000,00 TL 21.000.000,00 TL
Pay Başına Defter Değeri 0,6298 TL 1,0174 TL 1,0955 TL
Mevcut Ortaklar için Pay Başına 
Sulanma Etkisi (Pozitif)________

0,0782 TL

Mevcut Ortaklar için Pay Başına 
Sulanma Etkisi (Pozitif)________

7,68%

Yeni Ortaklar için Pay Başına 
Sulanma Etldsi
Yeni Ortaklar için Pay Başına 
Sulanma Etkisi
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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 A l 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.

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.

31.12.2015 ve 31.12.2016 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar 
MGI Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından ve 31.12.2017 
tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Birleşim Bağımsız Denetim 
ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili bağımsız denetim raporları 
hazırlanmıştır.

Finansal
Tablo

Dönemi

Bağımsız Denetim 
Kuruluşunun Ticaret 

Unvanı

Bağımsız Denetim 
Kuruluşunun Adresi

Bağımsız Denetim 
Kuruluşunun Sorumlu Ortak 
Baş Denetçisinin Adı Soyadı

Görüş
1

Sonuç

1 O cak-31 
Aralık 2015

MGI Bağımsız Denetim 
Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş.

Polaris Plaza, Ahi Evran 
Cad. No: 21 Kat:5 

Maslak 34398 İstanbul
Gamze Türkin Aksu Şartlı

1 O c a k -31 
Aralık 2016

MGI Bağımsız Denetim 
Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş.

Polaris Plaza, Ahi Evran 
Cad. No: 21 Kat:5 

Maslak 34398 İstanbul
Gamze Türkin Aksu Şartlı

1 O c a k -31 
Aralık 2017

Birleşim Bağımsız Denetim 
ve Yeminli Mali Müşavirlik 

A.Ş.

Mehmet Akfan Sok. 
No:57 K:3 K oşuyolu- 

Kadıköy / İstanbul
Ergun Şenlik Olumlu

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 Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışındaki) sermaye artırımına 
aracılık eden yetkili kuruluş olan Al Capital ile de herhangi bir bağlantıları bulunmamaktadır.
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Kullanılan Uzman raporları şunlardır:
Tesktil, Hazır Giyim ve Derin Ürünleri Sektörü Raporu 2017

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal 
Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya 
/Ankara, Telefon: +90 312 201 50 00

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 
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 kurululardan 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^ka/.ançjarı üzerinden 
vergilendirilirler.
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Hisse senetlerinin elden çıkardması 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 tevki fatı yapacaklardır.

Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.

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 alımmdan 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 kuramlara ait olup, BİAŞ’ta işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde 
tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tanı mükellef 
kuramlara 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 ^pimaması yukarıda 
ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.
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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 
süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kuramlara 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 2017 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 iratlarım 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 kuramların 
bu kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır.
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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’nuıı 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 
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; 2018 yılı gelirleri için 34.000 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 paylan üzerinden yapılacak tevkifat, karın dağıtılması 
aşamasına bırakılmıştır. GVK’nun 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; “tam 
mükellef gerçek kişilere, dağıtılan kar paylan 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, istisna 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 
sennayeye ilavesi nedeniyle gerçek kişi ortaklara verilen bedelsiz hisse senetleri üzerinden 
tevkifat yapılmayacağı gibi bu hisse senetleri karşılığı olan kar payının “menkul sermaye 
ıradı” olarak beyan edilmesi gerekmemektedir.

Dar Mükellef Gerçek Kişiler:
GVK’nun (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; dar mükellef gerçek kişilere, 
dağıtılan kar paylan üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlardş^fhugüp için bu oran
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%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 haklındaki hükümlerine göre saptandığından, kar payının ticari faaliyete bağlı olarak 
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’nm 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 kuramların, 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 halikında bilgi:
Yoktur.
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1 1 Kızılbc/VıJ 1-80051000
Tıc Sıt No 409/17 Meıas No. 0 1760051GÛOOO13
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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.

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.

31A İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN BELİRLENEN BİR VEYA DAHA FAZLA 
YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE 
BİLGİLER
33A.1 İzahname kullanım izni verilen yetkili kuruluşların listesi ve kimlik bilgileri 
(ticaret unvanları ve adresleri):
Yoktur.

31A.2 İzahname, arz programı izahnamesi veya arz programı sirküleri onay tarihi 
itibariyle yetkili kuruluşlara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasıl 
duyurulacağı ve ilgili bilgiye nereden ulaşılabileceği hakkında açıklama:
Yoktur.

31B İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN TÜM YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ 
DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER
İzahnameyi kullanacak her bir yetkili kuruluşun kendi internet sitelerinde izahnameyi 
verilen izin ve koşullar dahilinde kullandıklarına dair beyanlarma yer vermeleri 
gerektiğine dair koyu harflerle yazılmış uyarı:
Yoktur.

32. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler Varlık Malı. Yakacık Sok No: 11/1 Yenimahalle/Ankara adresindeki 
ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.ralvatirim.com) ile 
Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık 
tutulmaktadır:

İYATINM HOLDİNG A Ş.
I YdKâO. SoV No 11/1 

sSaK/'J’-A 
jV, Fax (0312)33 

ı v l). 1 <8 0Û5130û̂ 
İ k S l  No 4097 ' ' M e fs ,s 0 1 7 & r j3 1
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1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağım 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/l Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu 
Ek/2 Denetim.Raporlarını Hazırlayan Kuruluş Beyanı
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b i r l e ş i m  

B A Ğ I M S I Z  

D E N E T İ M  V E  
Y E M İ N L İ  M A L İ  

M Ü Ş A V İ R L İ K  A .Ş . H A 7.L F .M S  F E N T O N

1 9 .0 4 . 2 0 1 8

T.C. B A ŞB A K A N L IK  SER M A Y E PİY A SA SA SI KURULU 
O R T A K L IK L A R  FİN A N SM A N I D A İRESİ BA ŞK A N LIĞ I 
ESK İŞEH İR  Y OLU 8.km No: 156 
06530 A N K A R A

İşbu izahnam e'n in  parçası olan 14 Şubat 2018 tarihinde im zalanan “ Bisaş Tekstil Sanayi ve 
T icaret A .Ş .” (Yeni Unvan: Rai Yatırım  H olding A .Ş.) 31 Aralık 2017 ve 31 A ralık  2016 
tarihleri itibarıy la sona eren yıllara ait finansal tablo lar ve bağım sız denetçi raporunda yer alan 
bilgilerin, sahip o lduğum uz tüm bilgiler çerçevesinde, tüm önem li yönleriy le gerçeğe uygun 
olduğunu ve bu bilgilerin anlam ını değ iştirecek  nitelikte bir eksiklik  bulunm am ası için her 
türlü m akul özenin gösterilm iş olduğunu beyan ederiz.

B irleşijB "B ağım sız  D e n e tim  ve  Y em in li M ali M ü şav irlik  A .Ş

S o^m i^D jg n ef^ i

Mecidiye Mah. Mehmet Akfan Sk. N o:57/l Koşuyolu-Kadıköy-İST 
Tel: 216 340 72 55-57 Fax: 216 340 72 56 http://www.bbdenetim .com 

A ssociate Partner: HA ZLEM S FEN TO N  Chartered A ccountants L ondon-E ngland

http://www.bbdenetim.com
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MGI Bağımsız Denetim A.Ş.
Polaris Plaza Ahi Evran Caddesi No:21 K:5 34398 Maslak-istanbt.il
Tel: +90 212 346 44 26 Fax: +90 212 346 44 28
Web: www.mgi.com.tr E-mail: info@mgi.com.tr
Ticaret Sicil No: 456 551
Mersis No: 0231007489900036

18.04 .2018

T.C. BAŞBAKANLIK 
SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA

Rai Yatırını Holding A.Ş. (Eski Unvan:Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A .Ş.)’ye ait olan işbu 
izahnamenin bir parçası olan raporlarda (31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle ve aynı 
tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları) yer alan 
bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, tüm yönleriyle gerçeğe uygun olduğunu ve bu 
bilgilerin anlamım değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her tiirlü makul özenin 
gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

MGI BAĞIMSIZ DENETİM S.M.M.M. A.Ş.

GAMZE TÜRKİN AKSU 
SORUMLU DENETÇİ

A member of MGI WORLDWIDE

http://www.mgi.com.tr
mailto:info@mgi.com.tr
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RA L Y A TIR IM  HO LD İN G  A.Ş. 
YÖ N ETİM  K U R U LU  KARARI

T O PL A N T I NO 
TO PLA N TI TA R İH İ 
Y Ö N ETİM  K U R U LU  BA ŞK A N I 
Y Ö N ETİM  K U RU LU  BA ŞK A N  YRD 
Y Ö N E T İM  K U R U LU  Ü Y ELER İ

:17
: 19.04.2018 
:R ıza KANDEM İR 
:A hm et ZO RLÜ  1

___________________  A ta h a n  Y asin A R A S 1*5 8 ü
B A Ğ IM SIZ  Y Ö N ETİM  K U R U L U  Ü Y ELER İ : B ülent A Y H A N , H ikafi KARACA 
G Ü N D EM : Serm aye A rtırım ından E lde E dilecek Fonun K ullanım  'ı ̂ İC T İ^e İlişkin Rapor

te*, t e
K ARAR: , \  feA

Şirketimizin 18.04,2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısii)d&;

Şirketimizin özkaynaklarım güçlendirmek, şirketin faaliyetlerine işlevsellik katmak ve Borsa Isftalbuk^ I 
Ana Pazar kotasyon şartlarını sağlamak üzere yapılacak eş anlı sermaye azaltımı ve artırımı kapsammda 
elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan 
“Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” başlıklı raporun kabul 
edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL tutarında azaltılarak 13.000.000 
TL’ye azaltılması ve eş anlı olarak mevcut ortakların riiçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden 
karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak 21.000.000 TL’ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç 
edilecek 8.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 8.000.000 TL olması beklenen sermaye 
artırımı gelirinden 92.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 7.908.000 TL kaynak elde 
edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağm;

Şirketin faaliyetlerine işlevsellik katmak adına inşaat sektöründe faaliyet gösteren ilişkili taraf şirketi 
olan Hera Teknik Yapı A.Ş.’nin yaptırılacak değerleme çalışmasını takiben belirlenecek değer 
üzerinden satın alınmasında kullanılmak üzerine değerlendirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir,

r

Y önetim  K urulu Başkam  Y önetim  K u/ıılu B aşkan Yardım cısı
R ıza  K andem ir A h m ^ f® tiu

Y önetim  K urulu Üye: 
A tahan Y asin Aras

Bağımsız Yönetim Kumlu Üyesi 
Bülent As

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeli* > 
Hakan Karaca

ı.ı^ —

J
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Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kulfanıra Yprlerhıc ilişkin Rapor i

Rai Y atırım  H olding A .Ş .’n in  30.000.000 TL kayıtlı se rm ay eH ^an ı içerisinde 21,000.000 TL 
olan çıkarılm ış serm ayesi 8.000.000 TL tu tarında (% 38,09523 oranîftda^a2 3 İtıiai'atk 13.000.000 
T L ’ye azaltılm ası ve eş anlı olarak m evcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tam am ı 
nakden karşılanm ak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak (% 6 1,53846 cimnındg. bfidellij
21.000.000 T L ’ye çıkartılacaktır. (

Eş anlı serm aye azaltım ı ve artırım ı kapsam ında ihraç edilecek 8.000.000 TL nominal değerli 
pay karşılığ ı m inim um  8.000.ÖÖ0 TL olm ası beklenen serm aye artırım ı gelirinden' 92.000 TL 
olm ası bek lenen  m asraflar düşüldükten sonra 7.908.000 T L ' kaynak elde edilm esi 
planlanm aktadır.

Şirketim izin özkaynaklarım  güçlendirm ek üzere yapılacak eş anlı serm aye azaltım ı ve artınm ı 
ile şirketim izin  serm aye kaybı giderilm iş olacaktır. Borsa İstanbul Y akın İzlem e P azarfn d a  
işlem gören şirket paylarının özserm ayenin serm ayenin üzerine çıkm ası,- ve şirketin 
faaliyetlerine işlevsellik  katm ak adına yapılacak iştirak edinimi ile birlikte B orsa İstanbul 
kotasyon şartların ı sağlam ası hedeflenm ektedir. Şirketin  kotasyon şartlarına sahip olm ası ile 
birlikte B orsa  İstanbu l'a  yapılacak pazar geçiş başvurusunun B orsa Y önetim  K urulu tarafından 
kabul edilm esi halinde B orsa İstanbul’da “Tek F iy a f’tan işlem  gören Şirket paylan Ana 
Pazar’da İşlem  görm eye başlam ası ile “Sürekli M üzayede”de işlem  göreceğinden Şirket 
paylaruıa yönelik  likidite imkanı da artacak ve serm ayenin daha fazla tabana yayılm asına 
im kan sağlayacaktır.

20

Bu kapsam da serm aye artırım ından elde edilecek 7.908.000 T L ’lik kaynak; Şirketin hakim 
ortak lanm n inşaat sektöründeki deneyim lerinden faydalanm ak ve şirketin faaliyetlerine 
işlevsellik  katm ak adına inşaat sektöründe faaliyet gösteren ilişkili ta ra f  şirketi olan Fiera 
Teknik Y apı A .Ş .’nin yaptırılacak değerlem e çalışm asını tak iben  belirlenecek değer üzerinden 
saün  alınm asında ku llan ılm ak üzerine değerlendirilecektir.

Başkan

Yönetim Kurulu Üyesi 
Atahan Yasin Ara

Bağım sız 
H akan K araca

Y önetim  K urulu  Başkanı
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