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Yükselen Çelik Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 

1- Amaç  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Pay Tebliği’nin 29.maddesine istinaden A1 Capital Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Yükselen Çelik A.Ş (“Yükselen Çelik”, 

“Şirket”) için Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanarak 25.10.2019 tarihinde 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiş olan Fiyat Tespit Raporu’nun değerlendirmesi 

niteliğindedir. Bu Rapor; Yükselen Çelik’in halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması 

ya da katılmaması yönünde bir teklif değildir. Bu raporda yer alan verilerin gerçeği tam olarak yansıttığı 

kabul edilmiş olup, finansal ve hukuki açıdan inceleme yapılmamıştır. 

2- Halka Arz Bilgileri  

 

 

- Ödenmiş Sermaye : 30.500.000 TL

- Halka Arz Şekli : Sermaye Artırımı

- Halka Arz Miktarı - Sermaye Artırımı : 12.810.000 TL

- Halka Arz Miktarı - Ortak Satışı : 0 TL

- Halka Arz Miktarı - Toplam : 12.810.000 TL

- Halka Arz Oranı : 29,58%

- Halka Arz Fiyatı : 5,40 TL

- Halka Arz Öncesi Şirket Değeri : 164.700.000 TL

Halka Arz Büyüklüğü : 69.174.000 TL

- Halka Arz Sonrası Şirket Değeri : 233.874.000 TL

Talep Toplama Yöntemi - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Aracılık Yöntemi - En İyi Gayret Aracılığı

Fiyat İstikrarı İşlemleri -

Lock-up (Satmama 

Taahhüdü)
-

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

Şirket Değeri ve Halka 

Arz Büyüklüğü

Halka Arz Miktarı ve 

Şekli (Nominal)

Halka arzdan elde edilecek brüt halka arz gelirinin %15’i ile Şirket

payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün

süreyle fiyat istikrarı işlemleri yapılması planlanmaktadır. Fiyat

İstikrarı işlemlerinin sona ermesinden sonra 1 yıla kadar likitide

sağlayıcılık işlemleri planlanmaktadır.

Ortaklar sahip oldukları payları 1 yıl boyunca satamama, Yükselen

Çelik ise 1 yıl bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü

vermiştir. 

Yatırımcı Grubu Satış Payı Satış Miktarı

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 40% 5.124.000

- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 50% 6.405.000

- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 10% 1.281.000-

BİST İşlem Kodu - YKSLN

Talep Toplama 

Tarihleri
-  07-08 Kasım 2019

Yatırımcı Grupları ve 

Tahsisatlar
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3- Şirkete İlişkin Bilgiler 

Yükselen Çelik A.Ş. unvanını taşıyan Şirketin Kurucusu Yüksek Göktürk, demir çelik sektöründe 

çalışmaya 1968 yılında yarı zamanlı olarak ve daha sonra 1973 yılında tam zamanlı olarak Göktürkler 

Kollektif Şirketi bünyesinde faaliyete başlamıştır. 1976 yılında şahıs şirketi olan Yüksek Ticaret – Yüksel 

Göktürk isimli şirketi kurulmuş ve daha sonra 1989 yılında bahsi geçen şirketi kapatarak yerine Yükselen 

Çelik Ticaret Limited Şirketi devreye alınmıştır. 2013 yılında Şirket ileride pay piyasalarına dâhil 

olabilmesi adına nevi değişikliği yapılarak Yükselen Çelik A.Ş. unvanını almıştır. 

Şirket’in esas faaliyet konusu, makine, otomotiv, kalıp, savunma, demir çelik, gemi, savunma sanayi ve 

demiryolu endüstrileri başta olmak üzere imalat sanayilerinde kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, 

alaşımlı ve alaşımsız takım, paslanmış vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin ithalatını, 

ihracatını, mekanik işlemesini, yurtiçi alım ve satımını yapmak ve çelik servis merkezi hizmeti 

vermektedir.  

3.1 Şirket’in Ürün Portföyü 

Vasıflı çelik ana başlığı altında, Soğuk İş Takım Çeliği, Sıcak İş Takım Çeliği, Plastik Kalıp Çeliği, diğer 

Takım Çelikleri, Alaşımlı Çelik, Islah Çelik, Sementasyon Çeliği, Karbon Çeliği ve benzeri diğer vasıflı çelik 

gruplarından oluşmaktadır. Kendi tasarımı olan ve kendi markasıyla tedarikçilerinde fason üretilen 

stoklarda yer alan hammaddelerin %60’ı Şirket’in belirlediği ve kendi patenti olan şartnamelere uygun 

olan üretilmekte ve alınmaktadır.  

3.2 Şirket’in Ticaretini Yaptığı Ürünler 

Şirket’in Ticaretini yaptığı ürünler üç ana başlıkta ve katma değeri artan sırayla; 

*Karbon Çelikleri, 

*Alaşımlı Çelikler 

*Takım Çelikler olarak gruplandırılmaktadır.  

Şirket bu üç ana başlık altında, DIN normuna göre “standart ürünler”in, Şirket’e ait şartnameli ve/veya 

patentli “tasarım ürünler”in ve distribütörlüğünü verdiği firmaların ürünlerinin satışını yapmaktadır. 

Şirket, bu ürünlerin direkt ticaretini yapabildiği gibi, çelik servis merkezi hizmeti (dik resim, yatay resim, 

dilme, şekil verme, ebatlandırma, delme, içini çıkarma, yüzey işleme, mekanik işleme ve benzeri 

işlemler) vererek de işlenmiş ürünlerin satışını yapmaktadır. 

Şirketin, ortaklarının sektördeki deneyimi de dikkate alındığında 40 yılı aşkın bir süredir, sektörün 

taleplerine ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak ürettirdiği hammadde ve daha sonra gerçekleştirdiği 

mekanik işlemler neticesinde ürünlerin sanayi alanındaki verimliliği ve performansı artmıştır. 
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3.3 Şirketin Üretim Tesisleri 

Merkez (İstanbul Avrupa) Ege Şubesi (İzmir) 

Kullanım Alanı: 3.200 m2 Fabrika, 1.000 m2 idari ofisler, 
2.000 m2 açık alan 

Kullanım Alanı: 700 m2 Fabrika, 200 m2 idari ofis 
Çalışan Sayısı: 4 

Çalışan Sayısı: 32 
Faaliyet Alanı: Yarı Mamul Üretim & Depolama Tesisi 

Faaliyet Alanı: Yarı Mamul Üretim & Depolama 
Tesisi 

  

Dudullu Satış Ofisi (Ümraniye, İstanbul) İstanbul Tuzla OSB 

Kullanım Alanı: 100 m2 idari ofis Toplam Alan: 10.000 m2 

Çalışan Sayısı: 3 Kapalı Alan: 7.700 m2 

Faaliyet Alanı: İstanbul Anadolu Yakası & Kocaeli 
Temsilcilik Satış Ofisi 

Faaliyet Alanı: Gayri Faal, Fabrika, Depo & İdari Bina 
(Yatırım Amaçlıdır) 

 

3.4 Şirketin Satış Kanalları 

Şirket 2018 yılsonu itibariyle ürünlerini 19 farklı sektörde 716 aktif müşteriye satmaktadır. Ağırlıklı 

olarak satışlar doğrudan müşterilere yapılmakta olup, lokasyon ve sipariş miktarına göre bayiler 

üzerinden de satış yapılmaktadır.  

Şirketin; Ankara, Kocaeli, İzmir, Eskişehir, Konya, Tekirdağ, Kayseri ve Samsun illerinde anlaşmalı bayi 

sayısı 9’dur. 

İlk 10 ve ilk 20 Müşterinin Dağılımı (31.12.2018 itibariyle) 

 İlk 10 Müşteri toplam satış cirosunun %30’unu oluşturmaktadır. 

 İlk 20 Müşteri toplam satış cirosunun %&43’ünü oluşturmaktadır. 

 İlk 5 sektör, toplam satışlarının %44’üne denk gelmektedir. 

Sektör Dağılımı-1 % Payı Sektör Dağılımı-2 % Payı 

Kalıp İmalat Sanayi 13 Bağlantı Elemanları & Cıvata 4 

Makine İmalatı  8 Tekstil Makinaları 4 

Pres İmalatı 8 Dayanıklı Tüketim 3 

Otomotiv Yan Sanayi 8 Gemi Sanayi 3 

Dövme Sanayi 7 Hidrolik Pnömatik 3 

Alüminyum Ekstrüzyon 6 Kesme Bıçakları 3 

Dişli & Redüktör İmalatı 6 Savunma Sanayi 3 

Kırıcı & İş Makinaları 6 Tarım Makinaları & Parçaları 3 

Plastik İmalat Sanayi 5 Vana & Pompa 2 

Vinç İmalatı 5   

Toplam 72 Toplam 28 
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3.5 Tedarik Kanalları 

Yükselen Çelik’in tedarikçilerinin yurtiçi/yurtdışı ayrımının tabloya eklenmiş hali aşağıdaki şekildedir. 

2016 ve 2017 yıllarında yurtiçi tedarikçi alımlarının tüm tedarikçilerinin alımlara oranı yaklaşık %75 iken 

2018 yılında bu oran %40, 2019’un ilk yarısında ise %68 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin başlıca 

tedarikçileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

2018 Tedarikçiler Yurtiçi/Yurtdışı Açıklama (hammadde – hizmet alımı vb.) Tutar (TL) 

Tedarikçi 1 Yurtdışı Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği 24.976.217,23 

Tedarikçi 2 Yurtiçi  Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği 20.616.689,33 

Tedarikçi 3 Yurtdışı Takım Çeliği 11.321.230,41 

Tedarikçi 4 Yurtiçi Karbon Çeliği, Takım Çeliği 9.171.862,96 

Tedarikçi 5 Yurtdışı Alaşımlı Çelik 4.901.573,05 

Tedarikçi 6 Yurtdışı Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği 4.798.355,24 

Tedarikçi 7 Yurtdışı Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği, Takım Çeliği 4.615.176,08 

Tedarikçi 8 Yurtdışı Karbon Çeliği, Takım Çeliği 3.076.645,89 

Tedarikçi 9 Yurtdışı Takım Çeliği 2.961.142,27 

Tedarikçi 10 Yurtiçi Karbon Çeliği 2.719.893,30 

2017 Tedarikçiler Yurtiçi/Yurtdışı Açıklama (hammadde – hizmet alımı vb.) Tutar (TL) 

Tedarikçi 1 Yurtiçi Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği 50.726.305,80 

Tedarikçi 2 Yurtdışı Takım Çeliği 5.878.172,55 

Tedarikçi 3 Yurtiçi Karbon Çeliği 3.862.636,37 

Tedarikçi 4 Yurtiçi Takım Çeliği 3.100.007,60 

Tedarikçi 5 Yurtdışı Takım Çeliği 2.768.322,87 

Tedarikçi 6 Yurtdışı Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği 2.481.909,07 

Tedarikçi 7 Yurtdışı Karbon Çeliği 2.258.027,08 

Tedarikçi 8 Yurtdışı Takım Çeliği 2.103.802,88 

Tedarikçi 9 Yurtdışı Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği, Takım Çeliği 2.085.564,64 

Tedarikçi 10 Yurtdışı Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği, Takım Çeliği 1.989.656,77 

2016 Tedarikçiler Yurtiçi/Yurtdışı Açıklama (hammadde – hizmet alımı vb.) Tutar (TL) 

Tedarikçi 1 Yurtiçi Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği 21.899.679,89 

Tedarikçi 2 Yurtiçi Karbon Çeliği 4.136.720,07 

Tedarikçi 3 Yurtdışı Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği 2.948.664,83 

Tedarikçi 4 Yurtdışı Takım Çeliği 2.529.414,83 

Tedarikçi 5 Yurtdışı Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği 1.205.770,41 

Tedarikçi 6 Yurtdışı Takım Çeliği 1.087.647,82 

Tedarikçi 7 Yurtiçi Karbon Çeliği 662.930,70 

Tedarikçi 8 Yurtdışı Karbon Çeliği 659.300,04 

Tedarikçi 9 Yurtdışı Alaşımlı Çelik, Karbon Çeliği 562.545,15 
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3.6 Şirketin Halka Arz Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı  

HALKA ARZ ÖNCESİ VE SONRASI ORTAKLIK YAPISI 

  
Halka Arz 

Öncesi 
Sermaye 

Halka Arz 
Öncesi Sermaye 

Payı 

Halka Arz 
Sonrası 
Sermaye 

Halka Arz 
Sonrası 

Sermaye Payı 

     

Yüksel GÖKTÜRK 14.335,00 47,00% 14.335 33,10% 

Barış GÖKTÜRK 9.150,00 30,00% 9.150 21,13% 

Burak GÖKTÜRK 6.100,00 20,00% 6.100 14,08% 

Ferhan GÖKTÜRK 915,00 3,00% 915 2,11% 

Halka Açık Kısım - - 12.810,000 29,58% 

Toplam 30.500,00 100% 43.310,00 100% 

 

4- Finansal Tablolar 

  Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş   

VARLIKLAR 30.06.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Dönen Varlıklar 106.903.548 101.669.225 103.733.548 58.014.893 

Nakit ve Nakit Benzerleri 165.330 684.289 263.912 236.990 

Finansal Yatırımlar         

Ticari Alacaklar 50.553.399 40.446.438 58.022.495 31.199.809 

     İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 50.553.399 40.446.438 58.022.495 31.199.809 

Diğer Alacaklar 114.465 10.385 4.831 447.554 

     İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 114.465 5.885 4.831 4.554 

     İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   4.500   443.000 

Stoklar 51.506.446 59.746.842 35.429.704 24.509.109 

Peşin Ödenmiş Giderler 4.530.908 752.021 9.500.805 1.610.026 

Diğer Dönen Varlıklar 33.000 29.250 511.801 11.405 

          

Duran Varlıklar 31.987.959 28.108.514 22.576.001 22.936.113 

Diğer Alacaklar 13.981 13.981 13.981 13.981 

    -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.981 13.981 13.981 13.981 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 27.465.000 26.490.000 20.500.000 19.000.000 

Maddi Duran Varlıklar 1.402.971 1.565.626 2.018.126 1.798.547 

Kullanım Hakkı Varlıklar 3.038.319       

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.700 38.907 43.894 41.172 

    -Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.700 38.907 43.894 41.172 

Peşin Ödenmiş Giderler 1.988       

Ertelenmiş Vergi Varlığı       2.082.143 

TOPLAM VARLIKLAR 138.891.508 129.777.740 126.309.549 80.951.006 

          

YÜKÜMLÜLÜKLER 30.06.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.905.960 48.975.609 84.899.064 46.494.211 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.585.350 10.456.877 38.348.800 22.454.627 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.953.185 17.668.700 10.704.215 6.982.432 
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Ticari Borçlar 15.657.342 15.234.501 33.751.787 10.069.323 

     İlişkili TaraflaraTicari Borçlar     59.013 8.930 

     İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.657.342 15.234.501 33.692.774 10.060.393 

Diğer Borçlar 1.159.531 4.090.378 1.589.649 407.504 

     İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 29.709 3.566.882 1.236.266 46.516 

     İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.129.822 523.496 353.383 360.988 

Ertelenmiş Gelirler 277.967 463.534 281.961 6.490.310 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 862.329 701.030 11.189   

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 326.117 360.589 147.098 90.015 

Kısa Vadeli Karşılıklar 84.139   64.365   

     Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 84.139   64.365   

Uzun Vadeli Yükümlülükler 17.011.670 20.275.488 4.609.628 6.905.452 

Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.586.615 15.706.042 3.782.702 6.222.348 

Diğer Borçlar     198.646 416.842 

     İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar     198.646 416.842 

Uzun Vadeli Karşılıklar 372.004 335.489 296.534 266.262 

      Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 372.004 335.489 296.534 266.262 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.053.051 4.233.957 331.746   

ÖZKAYNAKLAR 70.973.877 60.526.642 36.800.857 27.551.343 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 69.928.449 59.476.036 35.738.377 26.439.641 

Ödenmiş Sermaye 30.500.000 30.500.000 30.500.000 30.500.000 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer 
Kapsamlı Gelirler veya Giderler 

1.045.428 1.050.606 1.062.480 1.111.702 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 687.173 335.120 284.429 282.651 

Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) 28.288.863 4.456.558 -4.544.788 -696.298 

Net Dönem Karı / (Zararı) 10.452.413 24.184.358 9.498.736 -3.646.712 

TOPLAM KAYNAKLAR 138.891.508 129.777.740 126.309.548 80.951.005 

 

  Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 

GELİR TABLOSU ( TL) 
1.01.2019 

30.06.2019 
1.01.2018 

30.06.2018 
1.01.2018 

30.12.2018 
1.01.2017 

30.12.2017 
1.01.2016 

30.12.2016 

Hasılat 74.906.549 70.102.805 123.748.089 98.081.806 52.604.478 

Satışların Maliyeti (-) (55.470.684) (52.882.376) (84.315.180) (77.044.951) (43.494.796) 

BRÜT KAR/(ZARAR) 19.435.865  17.220.429  39.432.909  21.036.855  9.109.682  

Pazarlama  Giderleri (-) (1.921.247) (2.013.272) (4.036.315) (2.763.778) (2.199.105) 

Genel Yönetim Giderleri (-) (1.845.315) (1.525.364) (2.943.049) (2.731.420) (3.266.553) 

Araştırma Geliştirme Giderleri 
(-) 

          

Esas Faaliyetlerden Diğer 
Gelirler 

7.243.234 9.880.037 17.468.755 8.356.464 3.623.980 

Esas Faaliyetlerden Diğer 
Giderler (-) 

(4.500.020) (6.282.287) (8.993.688) (6.054.948) (5.782.828) 

ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) 18.412.517  17.279.543  40.928.612  17.843.173  1.485.176  

Yatırım Faaliyetlerinden 
Gelirler 

983.910 44.847 6.591.276 1.800.589 274.253 
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Yatırım Faaliyetlerinden 
Giderler (-) 

    (531.579) (251.123)   

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ 
FAALİYET KARI / (ZARARI) 

19.396.427  17.324.390  46.988.309  19.392.639  1.759.429  

Finansman Gelirleri 83.518 372.313 412.933 55.013 18.056 

 Finansman Giderleri (-) (6.244.653) (7.739.667) (17.156.900) (7.344.059) (6.136.695) 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 

13.235.292  9.957.036  30.244.342  12.103.593  (4.359.210) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi 
(Gideri)/Geliri 

(2.782.879) (2.239.605) (6.059.984) (2.604.857) 712.498  

       -Dönem Vergi 
(Gideri)/Geliri 

(1.962.325) (939.266) (2.127.980) (225.453) (84.067) 

       -Ertelenmiş Vergi 
(Gideri)/Geliri 

(820.554) (1.300.339) (3.932.004) (2.379.404) 796.565 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
DÖNEM KARI/(ZARARI) 

10.452.413  7.717.431  24.184.358  9.498.736  (3.646.712) 

DURDURULAN FAALİYETLER 
DÖNEM KARI/(ZARARI) 

- - -     

DÖNEM KARI/(ZARARI) 10.452.413  7.717.431  24.184.358  9.498.736  (3.646.712) 

Kaynak: Gedik Yatırım 

 

5- Temettü Politikası 

Şirket önümüzdeki üç yıl boyunca, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal 

tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile 

vergi, fon ve mali ödemeler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr 

tutarının asgari %30’unu nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir. 

 

6- Halka Arzdan Elde Edilecek Kaynağın Kullanımı 

Şirket’in halk arzdan brüt 69.174.000 TL elde etmesi beklenirken, halka arz maliyetlerinin 4.378.235 TL 

olacağı tahmin edilmektedir. Bu hesaplamalar neticesinde Şirket’in net halka arz gelirinin 64.795.765 

TL olması öngörülmektedir. Buna göre; 

- Şirketin üretim kapasitesinin artırılması, üretimde verimliliğin yükseltilmesi ve bu bağlamda 

ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla halka arz gelirinin %30’unun makine, 

ekipman, teçhizat, demirbaş, araç, modernizasyon vb. yatırımlar amacıyla kullanılması 

planlanmaktadır. 

- Şirketin üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış 

finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı 

bulunan alanlarda kullanılmak üzere halka arz gelirinin %40’ının işletme sermayesi olarak 

kullanılması planlanmaktadır. 

- Şirketin kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal 

borçların ödenmesi amacıyla halka arz gelirinin %30’unun borç ödenmesi amacıyla kullanılması 

planlanmaktadır. 

gakat
Vurgu
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7- Değerleme Hakkında Görüşlerimiz 

Gedik Yatırım tarafından yapılan Yükselen Çelik A.Ş. değerleme çalışmasında İndirgenmiş Nakit Akımı 

(İNA) ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanılmıştır.  

Şirket’in Tuzla’da bulunan gayrimenkulü mevcutta atıl durumda olduğundan ve yatırım amaçlı bir 

gayrimenkul olduğundan İNA ve Piyasa Çarpanları analizi değerlemelerine doğrudan eklenmemiştir. 

İlgili gayrimenkul’ün 23.07.2019 tarihli bağımsız gayrimenkul değerleme raporuna göre değeri 

27.465.000 TL olarak tespit edilmiştir. Gedik Yatırım, atıl durumdaki bu gayrimenkulü mevcut 

değerleme yöntemlerine belirlenen değerden %30 iskonto uygulayarak nakit benzeri olarak 

değerlendirip eklemiştir. Bu yaklaşım ihtiyatlılık açısından da uygun olarak gözükmektedir.  

Gedik yatırım Piyasa çarpanları analizi ile İNA yöntemine göre hesap ettiği değerleri %50 eşit ağırlık 

kabul etmiştir. Piyasa çarpanlarına göre değerlemede Yurt içi ve yurt dışı benzerleri ile Firma 

Değeri/FAVÖK oranı alınmıştır. Burada F/K, PD/DD ve FD/Satış oranlarının da değerlemeye alınması 

çeşitlilik açısından zenginlik yaratabilirdi. Ancak gerek yurt içi gerekse de yurt dışı benzerlerine göre 

yakınlık gösteren FD/FAVÖK oranının da kullanılması kabul edilebilir olarak buluyoruz.  

 

Gedik Yatırım Şirket için yaptığı İndirgenmiş Nakit Akımları değerleme yönteminde önümüzdeki 10 yıllık 

gelir tablosu ve bilanço kalemlerinin projeksiyonlarına belirlemiş ve analizi 2019-2028 yılları için 

yapmıştır. Gelişmiş ülkeler için uygun olduğunu düşündüğümüz 10 yıllık projeksiyonların, bizim gibi 

gelişmekte olan ülkelere göre çok uygun olmadığını düşünmekteyiz. İNA’nın bizim gibi özellikle 

enflasyon ve ekonomik büyüme bakımından istikrarın olmaması sebebiyle 5 yıllık yapılmasını daha 

tercih edilir bulmaktayız.  

Satış projeksiyonlarının hazırlanış biçimini incelediğimizde en fazla kullanılan 37 ürünün 10 yıllık 

miktarsal büyümeleri tahmin edilmiş, fiyatları da enflasyon tahminleri doğrultusunda artırılarak gelir 

projeksiyonu oluşturulmuştur. Projeksiyon yaklaşımını son derece doğru bulmaktayız. Bu yöntem ile 

Şirketin ilk 5 yıllık satış projeksiyonlarındaki yıllık büyüme oranı %24.7 ile %33,7 oranı arasında bir 

büyüme göstereceği tahmin edilmiştir. Bunun yaklaşık 8,1-12,4 puanlık kısmının enflasyon kaynaklı 

fiyat artışından kaynaklandığını varsayarsak geri kalan kısımın miktarsal reel büyümeyi ifade ettiğini 

söyleyebiliriz. Şirket cirosunu 2017 yılında %86, 2018’de %26 ve 2019 yılının ilk yarısında yıllık %7 

artırdığını görmekteyiz. Bu açıdan baktığımızda cirodaki bu büyüme projeksiyonun iddalı olduğunu 

düşünmekteyiz. Burada biraz daha konservatif projeksiyonlar yapılması ihtiyatlılık açısından daha 

uygun olabilir. 

Şirket’in ikinci 5 yıllık ciro büyüme projeksiyonu ise %6 ile %20,9 arasında azalan bir şekilde 

sürdürüldüğünü görmekteyiz. İkinci 5 yıllık periyottaki büyüme rakamlarının daha temkinli tutulmasını 

uygun bulmaktayız.  
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Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek 
derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca 
garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan 
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler 
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle 
bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan 
ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, 
yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2019 Yılı 3. Çeyrek (FX İşlemleri İçin) Karda olan hesapların 
oransal dağılımı: %28,97 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %71,03 
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Şirketin brüt karlılığının önümüzdeki 10 yıl boyunca %26,5 ile %27,6 arasında değer aldığını 

gözlemlemekteyiz. Şirketin 2016,2017,2018 ve 2019/06 dönemlerindeki brüt kar marjı sırasıyla; %17,3 

%21,4, %31,9 ve  %25,9 olduğunu analiz etmekteyiz. Buradan yola çıkarak biraz iyimser bulmakla 

beraber ulaşılabilir olduğunu düşünmekteyiz.  

Faaliyet giderlerinin ciroya oranı 10 yıl boyunca %5,6 olarak sabit alınmıştır. Geçmiş performansına 

baktığımızda 2016 hariç bakıldığında projekte edilen rakamın değerleme için gerçeğe uygun bir değer 

yansıttığını düşünmekteyiz.  

Bu gelişmeler ışığında şirketin FAVÖK marjı %21,1 ile %22,8 arasında değerlendiğini görmekteyiz. 

Şirketin geçmiş 3 yıllık performansına göre FAVÖK marjının gerçekleştirilebilir bir hedef olduğunu 

öngörmekteyiz.  

Şirketin mevcutta uzun olan nakit dönüşüm sürelerinin önümüzdeki 10 yıl boyunca devam edeceği 

öngörülmüş. Sektörün yapısı itibariyle bu projeksiyonun gerçeğe uygun olduğunu düşünmekteyiz. 

Buradan yola çıkarak net işletme sermayesi ihtiyacı projeksiyonlarını uygun bulmaktayız.  

Yatrırım harcamaları için halka arzdan gelecek 20 milyon TL ile yenileme çalışmaları yapılacağı buna ek 

olarak da her sene 1 milyon TL’lik bakım onarım değeri enflasyon oranında 10 sene boyunca 

projeksiyonlara eklenmiştir. Şirket yetkililerince uygun bulunan bu projeksiyonu kabul edilebilir 

bulmaktayız. 

Risksiz faiz oranı %16, risk primi %5,5 olarak hesaplanan %18,61’lik ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti 

oranının günümüz koşulları için kabul edilebilir bulmaktayız.  

Bu varsayımlar altında Şirket için 248.101.082 TL’lik indirgenmiş akımları yöntemine göre şirket değeri 

hesaplanmıştır. Piyasa çarpanları ile bulunan 213.594.465 TL’lik değer ile eşit ağırlıklı ortalaması 

alındığında 230.847.774 TL’lik değer bulunmuştur. Bu değere %28,7 halka arz iskontosu uygulanmış ve 

164.700.000 TL’lik şirket değerine ulaşılmıştır.  

Mevcut değerlemelere göre şirketin F/K sını 6,12, PD/DD’ni ise 2,32 olarak hesap etmekteyiz. Bu 

oranları BİST 100 ortalamaları ile kıyasladığımızda; F/K’sı ortalamaların altında, PD/DD oranı ise 

ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.  

Şirketin mevcut ciro projeksiyonlarını gerçekleştirebilmesi durumunda yapılan değerlemeler ışığında 

bulunan 5,40 TL’lik iskontolu halka arz fiyatını makul bulmaktayız.  

 

 

 

gakat
Vurgu

gakat
Vurgu

gakat
Vurgu

gakat
Vurgu




