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―ĠġBU ĠZAHNAME HENÜZ SERMAYE PĠYASASI KURULUNCA 

ONAYLANMAMIġTIR.‖ 

IBS ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA 

TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ 

Ġzahname 

 

Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ……/……/2020 tarihinde 

onaylanmıĢtır. 

Ortaklığımızın çıkarılmıĢ/ödenmiĢ sermayesinin 7.500.000.-TL’den 10.000.000.-  

TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 2.500.000.-TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 

2.000.000.-TL olmak üzere toplam 4.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına 

iliĢkin izahnamedir. 

Ġzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun 

Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara iliĢkin 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 iliĢkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak 

değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, ortaklığımızın www.ibs.com.tr ve halka arzda satıĢa aracılık edecek 

Tera Yatırım Menkul Değerler A.ġ.’nin www.terayatirim.com adresli internet siteleri ile 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıĢtır. Ayrıca 

baĢvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 

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

izahnamenin eklerinde yer alan yanlıĢ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan 

zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya 

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

yetkili kuruluĢ, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve 

durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. 

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

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

herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve 

değerleme kuruluĢları gibi izahnameyi oluĢturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan 

raporları hazırlayan kiĢi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlıĢ, 

yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ibs.com.tr/tr
https://www.terayatirim.com/
http://www.kap.org.tr/
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GELECEĞE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR 

Bu izahname, ―düĢünülmektedir‖, ―planlanmaktadır‖, ―hedeflenmektedir‖, ―tahmin 

edilmektedir‖, ―beklenmektedir‖ gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik 

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

izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, 

ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı 

sonuçlanmasına yol açabilecektir. 
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KISALTMA VE TANIMLAR 

Kısaltmalar Tanım 

A.ġ. Anonim ġirket 

AB Avrupa Birliği 

ABD Doları, Dolar veya 

USD 
Amerika BirleĢik Devletleri Para Birimi 

AR-GE AraĢtırma ve GeliĢtirme 

Bağımsız Denetim ġirketi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ. 

BEP Binalarda Enerji Performansı 

BORSA/BIST Borsa Ġstanbul Anonim ġirketi 

CE Conformité Européenne (Avrupa Uygunluk Markası)  

CHF Ġsviçre Frangı 

EUR/EURO Avrupa Birliği Ortak Para Birimi 

EUROVENT HVAC-R Alanında Avrupa Sertifikasyon KuruluĢu 

GTĠP Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyonu 

HVAC&R 
Isıtma, Havalandırma, Hava ġartlandırma ve Soğutma terimlerinin 

Ġngilizce karĢılıklarının baĢ harfleri  

IBS Soğutma/ġĠRKET/ 

ĠHRAÇÇI 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi Ve Ticaret 

Anonim ġirketi 

ISK-SODEX   
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, 

Pompa, Vana, 

ISO Uluslararası Standartlar TeĢkilâtı 

ĠSĠB Ġklimlendirme Sanayi Ġhracatçılar Birliği 

KAP Kamuoyu Aydınlatma Platformu 

KDV Katma Değer Vergisi 

KOBĠ Küçük ve Orta Büyüklükte ĠĢletmeler 

KOSGEB 
Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeli GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi 

BaĢkanlığı 

Kurul veya SPK Sermaye Piyasası Kurulu 

OAĠB Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri 

REHVA Avrupa Isıtma, Havalandırma ve Klima Dernekleri Federasyonu 

SPKn 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

T.C. Türkiye Cumhuriyeti 

TL Türk Lirası 

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TPE Türk Patent Enstitüsü 

TSE-HYB TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi 

TSPB Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 

TTK Türk Ticaret Kanunu 

TTMD Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 

TÜBĠTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 

TÜĠK Türkiye Ġstatistik Kurumu 

Yetkili KuruluĢ/Aracı 

Kurum/Tera Yatırım 
Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim ġirketi 

YMM Yeminli Mali MüĢavir 
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I. BORSA GÖRÜġÜ:  

SPK baĢvurusu ile eĢanlı olarak Borsa Ġstanbul baĢvurusu yapılmıĢtır. 
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II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR: 

Yoktur. 

 

1. ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER 

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

gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiĢtirecek nitelikte bir 

eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiĢ olduğunu beyan ederiz. 

 

Ġhraççı 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi 

ve Ticaret Anonim ġirketi 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

Ali Saim TEKĠN  

Yönetim Kurulu BaĢkanı 

 

 

27/11/2020 

 

ĠZAHNAMENĠN TAMAMI 

 

 

Halka Arz Eden  Sorumlu Olduğu Kısım: 

Ali Saim TEKĠN 

 

 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt  

Sanayi ve Ticaret A.ġ.  

Yönetim Kurulu BaĢkanı 

27/11/2020 

 

ĠZAHNAMENĠN TAMAMI 

 

 

Halka Arz Eden Sorumlu Olduğu Kısım: 

Erkan BĠRĠNCĠ 

 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt  

Sanayi ve Ticaret A.ġ.  

Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. 

27/11/2020 

 

ĠZAHNAMENĠN TAMAMI 

 

 

Halka Arz Eden  Sorumlu Olduğu Kısım: 

Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU 

 

 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt  

Sanayi ve Ticaret A.ġ.  

Yönetim Kurulu Üyesi 

27/11/2020 

 

ĠZAHNAMENĠN TAMAMI 
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Halka Arz Eden  Sorumlu Olduğu Kısım: 

Salih TAġKALDIRAN 

 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt  

Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

27/11/2020 

 

ĠZAHNAMENĠN TAMAMI 

 

 

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili KuruluĢ 

Tera Yatırım Menkul        

Değerler A.ġ. 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

  

 

 

Abdülkadir ÇAKIR             Gül AyĢe ÇOLAK 

Genel Müdür                        Yönetim Kurulu Üyesi 

 

          27/11/2020 

 

ĠZAHNAMENĠN 

TAMAMI 

 

 

Ġzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm 

bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiĢtirecek 

nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiĢ olduğunu 

beyan ederiz. 

Ġmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır. 

 

Ġlgili Bağımsız Denetim Raporlarını Hazırlayan 

KuruluĢ  

Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ. 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

Veysel ONAT 

Sorumlu Denetçi 

 

31.12.2017 - 31.12.2018 - 

31.12.2019 ve 30.09.2020 

tarihinde sona eren dönemlere 

ait Özel Bağımsız Denetim 

Raporu 

 

Ġlgili Bağımsız Hukukçu Raporunu  Hazırlayan 

KuruluĢ  

Büke Oğul Hukuk Bürosu 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

Abidin OĞUL 

Avukat 

21.10.2020 Tarihli Bağımsız 

Hukukçu Raporu  
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2. ÖZET 

 

A—GĠRĠġ VE UYARILAR 

 BaĢlık Açıklama Yükümlülüğü 

A.1 GiriĢ ve uyarılar  Bu özet izahnameye giriĢ olarak 

okunmalıdır.  

 Sermaye piyasası araçlarına iliĢkin yatırım 

kararları izahnamenin bir bütün olarak 

değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

 Ġzahnamede yer alan bilgilere iliĢkin 

iddiaların mahkemeye taĢınması 

durumunda, davacı yatırımcı, halka arzın 

gerçekleĢtiği ülkenin yasal düzenlemeleri 

çerçevesinde, izahnamenin çevirisine iliĢkin 

maliyetlere yasal süreçler baĢlatılmadan 

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 Ġzahnamenin sonraki 

kullanımına iliĢkin bilgi 
 Ġzahname sonradan tekrar 

kullanılmayacaktır. 

 

B—ĠHRAÇÇI 

B.1 Ġhraççının ticaret unvanı ve 

iĢletme adı 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt 

Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

B.2 Ġhraççının hukuki statüsü, tabi 

olduğu mevzuat, kurulduğu 

ülke ve adresi  

Hukuki Statü: Anonim ġirket 

Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunları 

Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Adresi: Yukarı Dudullu, Dudullu 

Organize Sanayi Bölgesi 2.Cad No:39 

Ümraniye/Ġstanbul 

Ġnternet Adresi: www.ibs.com.tr 
Telefon Numarası: (216) 466 04 05 -06  

Faks Numarası: (216) 466 05 70 

B.3 Ana ürün/hizmet 

kategorilerini de içerecek 

Ģekilde ihraççının mevcut 

faaliyetlerinin ve faaliyetlerine 

etki eden önemli faktörlerin 

tanımı ile faaliyet gösterilen 

sektörler/pazarlar hakkında 

bilgi   

ġirket‟in ana faaliyet konusu; küçük ve orta 

kapasiteli soğutma ihtiyaçları için split ve 

endüstriyel tip soğutma üniteleri ve yüksek 

kapasiteli soğutma ihtiyaçları için merkezi 

sistem soğutma ünitelerinin yanı sıra chiller-su 

soğutma üniteleri ve oda soğutucuları üretim, 

montaj ve satıĢıdır.  

ġirket‟in aynı zamanda mevcut müĢterileri ile 
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 yeni müĢteriler için bakım, onarım ve periyodik 

kontrolleri içeren servis otomasyon gelirleri ile 

Türkiye‟nin önde gelen zincir marketleri için 

soğutma sistemlerinin bir bütün halinde 

kurulumu, servisi ve kontrollerinden oluĢan 

taahhüt anlaĢmalarından elde edilen gelirleri de 

bulunmaktadır. 

 

ġirket; 

- Merkezi Soğutma Üniteleri, 

- Split ve Endüstriyel Tip Soğutma Üniteleri, 

- Chiller Su Soğutma Üniteleri 

- Oda Soğutucuları (Soğutucu-Evaporatör-

BuharlaĢtırıcı) 

Üretim, montaj ve satıĢını yapmaktadır. 

 

Merkezi Soğutma Üniteleri: 

Birbirinden bağımsız, birbirine benzer veya 

farklı büyüklüklerde, aynı veya birbirine yakın 

ısılarda soğutulması gereken hacimlerden 

emilen ısıların, tek bir merkezden atıldığı 

soğutma sistemleridir. Soğutma sisteminde 

sirküle olan, düĢük basınç ve sıcaklıkta 

soğutucu akıĢkanın birden çok kompresör 

tarafından emilip sıkıĢtırılarak yüksek basınç ve 

sıcaklıkta soğutma çevrimine sokulduğu 

sistemler “Merkezi Soğutma Üniteleri” olarak 

adlandırılmaktadır. Merkezi Soğutma 

Sistemlerinde kompresörler ihtiyaca bağlı 

olarak soğutma çevrimine dahil olmaktadırlar. 

Split ve Endüstriyel Tip Soğutma Üniteleri: 

(Kondanser) 

Herhangi bir hacimdeki ısının oda soğutucuları 

aracılığı emilerek, emilmiĢ olan ısının baĢka bir 

ortamda sistem dıĢına atılmasını sağlamak için 

kullanılan soğutma cihazlarının kapasitesi 

küçük olanlar Split, kapasitesi büyük olanlar 

Endüstriyel soğutma üniteleri olarak 

adlandırılmaktadır. 

Chiller Su Soğutma Üniteleri: 

Soğutulacak nesne ve soğutma iĢleminin 

gerçekleĢtirileceği nesnenin Ģekli, 

ulaĢılabilirliği vb. özgün özellikleri nedeni ile 

soğutmanın kolay Ģekil değiĢtirebilen, akıcı, 

taĢınabilir, ısı değiĢiklikleri ile hacimsel 
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değiĢkenliği olmayan , kolay ısı absorbe edici 

bir sıvının kullanılarak yapılması gereken 

soğutma iĢlemlerinde kullanılan endirek  

soğutma cihazları, “Chiller Su Soğutma 

Üniteleri“ olarak adlandırılmaktadır. 

Oda Soğutucuları (Soğutucu-Evaporatör-

BuharlaĢtırıcı): 

Soğutma, ısının bir yerden alınıp baĢka bir yere 

iletilmesi ile gerçekleĢtirilen bir iĢlemdir. 

Soğutma sistemlerinde ısının alındığı yerde 

kullanılan soğutma ekipmanı, “Soğutucu 

(Evaporatör-BuharlaĢtırıcı)” olarak 

adlandırılmaktadır 

Soğutma iĢleminde kapalı, izole edilmiĢ bir 

hacmin, bir odanın soğutulmasında kullanılan 

soğutucu (evaporatör) ekipman “Oda 

Soğutucu” olarak adlandırılmaktadır. 

 

ġirket 05.02.1997 tarihinde Ġstanbul‟da 

kurulmuĢtur. 2018 yılında kârlılığını artırmak 

amacıyla soğutma sistemleri üretiminde 

kullanılan yarı mamul/malzeme alımının 

yaklaĢık % 16-18‟ini oluĢturan batarya adı 

verilen Kondanser (YoğunlaĢtırıcı) ve Oda 

Soğutucu (BuharlaĢtırıcı-Evaporatör) un 

üretimine yatırım kararı almıĢtır. ġirket, bu 

kapsamda 2019 yılında sözkonusu bataryaların 

üretime baĢlamıĢ ve bu tarihten sonraki tüm 

batarya taleplerini, kendi üretimi ile 

karĢılamıĢtır.  

 

Geride bırakılan 2 yılda, 19 ülkeye, toplam 10 

Milyon USD‟yı aĢan ihracatı ile Ticari ve 

Endüstriyel Soğutma Cihazı Ġhracatı 

konusunda, Ġklimlendirme Sanayi Ġhracatçılar 

Birliği‟nin (ĠSĠB) “En çok soğutma grubu 

ihracatı yapan firma” sıralamasında 2015 

yılında 2.‟lik, 2017 ve 2018 yılllarında da 1.‟lik 

ödüllerine hak kazanmıĢtır. (www.isib.gov.tr)  

 

IBS Soğutma, üretim yelpazesinin geniĢliği ve 

yurtdıĢında da oluĢturduğu bayilik sistemi ile 

yurtdıĢındaki pazar payını istikrarlı olarak 

büyütmektedir. Her yıl artan ihracatı ile 

üretiminin %40‟a varan kısmını ihraç etme 

aĢamasına gelmiĢ olan IBS Soğutma, Ulusal 

ekonomiye istihdamın yanı sıra döviz girdisi ile 

de katkıda bulunmaktadır. 

http://www.isib.gov.tr/
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Ġhraççı bünyesinde, 30.09.2020 tarihi itibarıyla 

toplam çalıĢan personel sayısı 126 kiĢidir. (31 

Aralık 2019: 110, 31 Aralık 2018: 97, 31 

Aralık 2017: 116) 

 

Sektör Hakkında Bilgi; 

Ġklimlendirme 

Ġklimlendirme; ısıl çevre mühendisliği olarak 

adlandırılan, ısıl proseseler ve sistemlerin 

kullanımı vasıtasıyla çevresel Ģartların kontrol 

edilmesi bilimi ve uygulamasıdır. Çevresel 

Ģartları kontrol etmek için tasarlanan cihaz ise 

klima olarak adlandırılmaktadır. Bir klima 

tasarımı, proseslerin, kontrol edilecek çevresel 

parametrelerin ve bu kontrolün sağlanması için 

gerekli enerji kullanımının bilinmesini 

gerektirir. Ġklimlendirme, genellikle, Isıtma, 

Havalandırma, Hava ġartlandırma ve Soğutma 

terimlerinin Ġngilizce karĢılıklarının baĢ harfleri 

kullanılarak HVAC&R kısaltması ile temsil 

edilmektedir. 

 

Isıtma, Havalandırma ve Soğutma 

Hacimsel ısıtma, doğal ortam Ģartlarından daha 

konforlu Ģartlar sağlamak amacıyla ateĢin 

kontrol altına alınmasından bu yana, insanlar 

tarafından kullanılmaktadır. 
 
Yemek piĢirilmesinde ve hacim ısıtılmasında 

alevle birlikte açığa çıkan duman, insanların 

bulunduğu hacimden uygun bir Ģekilde 

uzaklaĢtırılmadığı sürece rahatsız edicidir. DıĢ 

ortam havasının giriĢi ve istenmeyen yan 

ürünlerin uzaklaĢtırılması için birkaç yöntem 

geliĢtirilmiĢtir. 
 
Soğutmanın ilk uygulamaları; kar, havuz ve 

gölet buzu kullanımı, donma banyosu 

oluĢturmak için kimyasal karıĢım soğutması, 

açık gecelerde suyun ıĢınım soğutması ve 

buharlaĢma yoluyla buz üretimi tekniklerini 

içermekteydi. Günümüzde, çevresel sorunlar, 

ozon tabakasındaki incelme ve tam halojenli 

soğutucu akıĢkanlarla birlikte oluĢan sera 

etkisi, sanayiyi alternatif soğutucu akıĢkanlar 
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için mücadeleye sevk etmektedir. 

 

Hava ġartlandırma 

Hava Ģartlandırılması (air-conditioning); 

kontrolümüz dıĢındaki iklimsel havayı ısıtarak, 

soğutarak, nemlendirerek, nemini alarak, filtre 

ederek kapalı mahallerde bu parametreleri 

istenilen sınırlar içerisinde tutmaktır. 

 

Ġklimlendirme Sektörünü Etkileyen Ana 

Eğilimler 

Ġklimlendirme sektörü birden fazla sektöre 

hitap eden bir sektördür. Sektör mühendislik ve 

tasarım hizmetleri ile katma değerini yükselten 

bir yapıdadır.  

 

Sektörü en çok etkileyen ana eğilimler; 

 Konfor ve iç hava kalitesi ihtiyacının artıĢı, 

 Sorumluluk sahibi satınalma, 

 Perakende sektörünün geliĢmesi. 

 

MüĢteri Beklentileri 

 Daha az enerji tüketimi, 

 Daha düĢük maliyet, 

 Daha yüksek performans, 

 Daha fazla fonksiyon. 

ġeklindedir. 

B.4a Ġhraççıyı ve faaliyet gösterdiği 

sektörü etkileyen önemli en 

son eğilimler hakkında bilgi 

Faaliyet gösterilen pazarların mevcut ve ileriye 

dönük beklentileri ile sözleĢmelerin ve rekabete 

göre değiĢebilecek kar marjlarının önümüzdeki 

döneme iliĢkin nasıl Ģekilleneceğine yönelik 

belirsizliklerdir. Yine aynı Ģekilde faizlerde 

yaĢanacak artıĢlar ilgili dönem için ġirket‟in 

karlılığını etkileyebilir.  

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından yayımlanan “Türkiye Ġklimlendirme 

Sektörü Strateji Belgesi – 2020” raporuna göre 

iklimlendirme sektörü inĢaattan üretime, 

ulaĢımdan tarıma bir çok alan ve sektör ile 

doğrudan iliĢkili olup özellikle inĢaat sektörü 

ile arasındaki iliĢki gözardı edilemez. Nitekim 

küresel olarak geliĢmiĢ bir örgütlenmeye sahip 

olan iklimlendirme sektörü binalarda kullanılan 

sektör ürünleri açısından COVID-19 salgınına 

verilecek tepkilere iliĢkin hızla cevap 
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geliĢtirmektedir. Buna en iyi örnek salgının en 

yoğun biçimde yaĢandığı dönemde REHVA 

tarafından Türkiye‟de de Türk Tesisat 

Mühendisleri Derneği (TTMD) tarafından 

yayınlanmıĢ olan COVID-19 Kılavuz 

Belgesi‟dir.  

B.5 Ġhraççının dahil olduğu grup 

ve grup içindeki yeri  

ġirket tek bir alanda faaliyet göstermekte olup, 

IBS Soğutma yurt içi satıĢlarını direkt kendisi 

üzerinden yapmakta iken, yurt dıĢı satıĢlarını 

konsolidasyona dahil olan IBS DıĢ Ticaret 

Limited ġirketi üzerinden gerçekleĢtirmektedir.   

Önemli bir alıĢ satıĢ olmayan Ese Tarım ve 

Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.ġ. unvanlı bir 

iliĢkili taraf firması mevcuttur. ġirket Ali Saim 

TEKĠN ve Erkan BĠRĠNCĠ baĢta olmak üzere 

dört ortaklı bir firmadır. 

B.6 Sermayedeki veya toplam oy 

hakkı içindeki payları 

doğrudan veya dolaylı olarak 

%5 ve fazlası olan kiĢilerin 

isimleri/unvanları ile her 

birinin pay sahipliği hakkında 

bilgi  

 

Ġhraççının 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  

 

 

Ġhraççının ödenmiĢ sermayesi 7.500.000 TL 

olup, bunun 750.000 TL‟si A grubu paylardan, 

6.750.000 TL‟si ise B grubu paylardan 

oluĢmaktadır.  A Grubu paylara esas sözleĢme 

çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme 

ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı 

imtiyazı tanınmıĢtır. B Grubu paylara ise özel 

bir hak veya imtiyaz tanınmamıĢtır.  

 

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu 

paylar karĢılığında A grubu nama yazılı paylar, 

B grubu paylar karĢılığında B grubu hamiline 

yazılı paylar çıkartılır.  Sermaye artırımlarında 

yeni pay alma haklarının kısıtlanması 

durumunda A grubu pay çıkarılmaz, sadece B 

grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. 

 

750.000 adet A grubu imtiyazlı payın 450.000 

adedi Ali Saim TEKĠN‟ne ve 300.000 adedi 

Erkan BĠRĠNCĠ‟ye aittir.  

 

Ġhraççının esas sözleĢmesinin 8. Maddesi 

çerçevesinde; ġirketin iĢleri ve idaresi Genel 

Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5, en 

fazla 7 kiĢiden oluĢan Yönetim Kurulu 

tarafından yürütülür.  

 

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nun kurumsal yönetime iliĢkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir.  
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ġirket esas sözleĢmesinin 10. Maddesi 

çerçevesinde; ġirketin yapılacak olağan ve 

olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) 

grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy 

hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay 

için 1 oy hakkına sahiptirler. Ġmtiyazlı paylara 

sahiplik haricinde, sermayedeki veya toplam oy 

hakkı içindeki doğrudan payları %5‟i aĢan 

ortakların sahip oldukları oy haklarında 

farklılık bulunmamaktadır. 

 

Olağan ve olağanüstü genel kurul 

toplantılarında hazır bulunan A grubu pay 

sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 

yönetim kurulu üyelerinin seçimi dahil 5(beĢ), 

B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise 

her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. 

B.7 SeçilmiĢ finansal bilgiler ile 

ihraççının finansal 

durumunda ve faaliyet 

sonuçlarında meydana gelen 

önemli değiĢiklikler 

 

 
BĠLANÇO 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Nakit ve Nakit 

Benzerleri 
2.200.512 473.856 265.789 1.597.897 

Ticari Alacaklar 20.026.612 20.904.887 20.977.388 
32.095.870 

 

Diğer Alacaklar 3.169.869 3.334.336 1.980.208 
2.292.302 

 

Stoklar 12.948.495 6.400.780 11.139.338 
18.860.801 

 

PeĢin ÖdenmiĢ 

Giderler 
686.173 1.360.902 641.885 

3.592.471 

 

Cari Dönem 

Vergisiyle Ġlgili 

Varlıklar 

3.154 72.074 - - 

Diğer Dönen 

Varlıklar 
735.644 189.369 345.352 

1.450.707 

 

DÖNEN 

VARLIKLAR 
39.770.459 32.736.204 35.349.960 

59.890.048 

 

Kullanım Hakkı 

Varlıklar 
- - 7.382.318 6.855.010 

Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller 

11.595.930 11.556.498 11.517.066 11.487.493 

Maddi Duran 

Varlıklar 
826.927 2.221.946 2.631.279 2.707.986 

Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar 
46.574 19.509 67.564 88.272 

ErtelenmiĢ 

Vergi Varlığı 
964.982 1.679.882 2.022.580 

1.899.920 

 

DURAN 

VARLIKLAR 
13.434.413 15.477.835 23.620.807 

23.038.681 

 

TOPLAM 

VARLIKLAR 

53.204.7

2 
48.214.039 58.970.767 

82.928.729 

 

Kısa Vadeli 

Borçlanmalar 
2.523.289 3.314.321 4.431.885 4.111.737 

Uzun Vadeli 

Borçlanmaların 

Kısa Vadeli 
Kısımları 

6.595.044 11.163.404 8.885.424 12.564.309 

Kiralama 
ĠĢlemlerinden 

Kaynaklanan 

Yükümlülükler 

- - 1.796.65 1.946.589 

Ticari Borçlar 23.058.119 16.411.905 18.012.813 28.285.852 

Diğer Borçlar 575.762 2.368.303 961.759 294.787 

ÇalıĢanlara 

Sağlanan 

Faydalar 

Kapsamında 

561.720 582.406 731.843 1.089.702 
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Borçlar 

ErtelenmiĢ 

Gelirler 11.197.151 5.560.581 6.232.68 
9.335.787 

Dönem Karı 

Vergi 

Yükümlülüğü 97.552 - - 

118.598 

Kısa Vadeli 

KarĢılıklar 208.115 102.240 100.323 
129.122 

Diğer Kısa 
Vadeli 

Yükümlülükler - - - 

- 

KISA VADELĠ 

YÜKÜMLÜLÜ

KLER 
    

44.136.450  

    

36.565.750  

    

41.127.519  

57.876.483 

Uzun Vadeli 
Borçlanmalar 7.089.122 5.654.084 1.853.412 

4.101.434 

Kiralama 

ĠĢlemlerinden 

Kaynaklanan 

Yükümlülükler - - 6.147.799 

5.447.243 

ErtelenmiĢ 

Gelirler  1.330.642 661.886 - 
- 

Uzun Vadeli 

KarĢılıklar 233.240 294.440 573.554 
669.515 

ErtelenmiĢ 

Vergi 

Yükümlülüğü 
 186.390 183.292 188.526 

256.064 

UZUN 

VADELĠ 

YÜKÜMLÜLÜ

KLER 8.839.394 6.793.702 8.763.291 

10.474.256 

ÖdenmiĢ 

Sermaye 7.500.000 7.500.000 7.500.000 
7.500.000 

Kâr veya 

Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmay

acak BirikmiĢ 

Diğer Kapsamlı 
Gelirler veya 

Giderler (58.054) (330.453) (849.731) 

(1.017.726) 

Kardan Ayrılan 

KısıtlanmıĢ 

Yedekler 650.284 650.284 837.475 

1.182.517 

GeçmiĢ Yıllar 

Karı/Zararı (-) 
(3.672.246) (8.543.504) (6.089.845) 

1.221.520 

Net Dönem 

Karı/Zararı (-) (4.871.258) 2.640.850 7.656.407 
5.691.679 

ÖZKAYNAKL

AR (451.274) 1.917.177 9.054.305 
14.577.990 

TOPLAM 

KAYNAKLAR 
53.204.872 48.214.039 58.970.767 82.928.729 

 

Dönen Varlıklar: Dönen Varlıklar içindeki en 

büyük kalemi, ticari alacaklar oluĢturmaktadır. 

Ticari alacaklar sözleĢme karĢılığı yapılan 

satıĢlardan kaynaklanan alacaklardır. Ticari 

alacaklar 2017 yılında 20 milyon TL‟den, 2018 

ve 2019 yıllarında benzer Ģekilde gerçekleĢerek 

sırası ile 20 milyon TL olmuĢtur. 30.09.2020 

tarihi itibarıyla 32 milyon TL‟ye çıkmıĢtır. 

Toplam varlıklar içerisinde ticari alacaklar 

2017 yılında %37, 2018 yılında %43 ve 2019 

yılında %35 oranında yer almakta iken 

30.09.2020 de %38 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Ticari alacakların tamamı iliĢkili olmayan 
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taraflardan ticari alacaklardan oluĢmaktadır. 

ĠliĢkili taraflardan ticari alacak yoktur.  

 

Stoklar; Yıllar itibarıyla toplam varlıklar 

içerisinde 2017 yılında %24, 2018 yılında %13 

ve son olarak 2019 yılında %14 oranında yer 

almaktadır. 30.09.2020 tarihi itibarıyla %22 

olarak gerçekeĢmiĢtir. 2017 yılında 12,9 milyon 

TL, 2018 yılında 6,4 milyon TL ve 2019 

yılında 11 milyon TL tutarındadır. Stoklar, 

30.09.2020 tarihi itibarıyla 18 milyon TL‟dir. 

Ġhraççının üretim firması olmasından dolayı, en 

önemli stok kalemleri ilk madde malzeme ve 

mamul stoklarıdır. 

 

Duran Varlıklar: ġirket‟ in duran varlıkları 

2017 yılında 13 milyon TL iken, 2018 yılında 

15 milyon TL‟ye 2019 yılında 23 milyon TL 

seviyesine yükselmiĢtir. 30.09.2020 tarihi 

itibarıyla bir önceki döneme göre benzer 

Ģekilde 23,9 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Duran varlıkları toplam aktifin sırası ile 2017 

yılında %25, 2018 yılında % 32, 2019 yılında 

ise %40‟ını, 2020 yılının üçüncü çeyrek sonu 

itibarıyla %27‟sini oluĢturmaktadır. Duran 

varlıklar içerisinde en önemli kalem yatırım 

amaçlı gayrimenkullerdir. Yatırım amaçlı 

gayrimenkuller ġirket‟in bünyesinde bulunan 

arsa ve binaları içermekte olup, Ġhraççı 

kullanımında olmayan kiralık veya değer artıĢ 

kazancı için elde tutulan varlıklardır. Bunun 

içerisinde iki adet gayrimenkul sat geri kirala 

yöntemi ile alınmıĢtır. Son bilançoda yatırım 

amaçlı gayrimenkuller duran varlıkların 49‟u 

civarındadır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

toplam varlıkların sırası ile 2017 yılında  % 

21‟ini, 2018 yılında % 23‟ünü, 2019 yılında % 

19‟unu ve son olarak 2020 ara dönem sonu 

itibarıyla % 13‟ünü oluĢturmaktadır. 

Maddi duran varlıklar, toplam varlıkların, 2017 

yılında 0,8 milyon TL ile %1,5, 2018 yılında 

2,2 milyon TL ile %4,6 ve 2019 yılında 2,6 

milyon TL ile %4,4‟ünü, 30.09.2020 tarihi 

itibarıyla 2,7 milyon TL ile %3,2‟sini 

oluĢturmaktadır. 
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Kısa Vadeli Yükümlülükler: Ġhraçıının Kısa 

vadeli yükümlülükleri ġirket‟in faaliyetleri için 

dıĢardan aldığı mal ve hizmetlerin ödeme 

durumlarına göre yıllar içinde değiĢim 

göstermektedir. 2017 yılında kısa vadeli 

yükümlülükler 44 milyon TL iken,  2018 

yılında 39 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. 2019 

yılında kısa vadeli yükümlülükler 41 milyon 

TL ve 30.09.2020 tarihinde 57 milyon TL 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Kısa vadeli 

yükümlülükler 2017 yılında toplam kaynakların 

% 84‟ünü, 2018 yılında %81‟ini, 2019 yılında 

ise azalarak % 69‟unu ve 2020 üçüncü çeyrek 

sonu itibarıyla % 69‟unu oluĢturmuĢtur. Kısa 

vadeli yükümlülükler içerisinde en önemli 

kalem ticari borçlar olup, toplam kısa vadeli 

yükümlülüklerin 2017 yılında 23 milyon TL ile 

% 51‟ini, 2018 yılında 16 milyon TL ile % 

41‟ini, 2019 yılında 18 milyon TL ile % 43‟ünü 

ve son olarak 2020 ara dönem sonu itibarıyla 

28 milyon TL ile % 41‟ini oluĢturmaktadır. 

Kısa vadeli yükümlülükler içerisindeki diğer 

önemli kalem ise, kısa vadeli borçlanmalar ve 

uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 

kısımlarının toplamıdır, 30.09.2020 tarihi 

itibarıyla toplam kısa vadeli yükümlülüklerin % 

28‟ini oluĢturmaktadır. 

 

2019 yılsonu itibarıyla kısa vadeli 

borçlanmaların içerisinde 1.796.465 TL 

tutarında Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülüğü 

bulunmaktadır. 30.09.2020 tarihi itibarıyla 

1.946.589 TL tutarında Kısa Vadeli Kiralama 

Yükümlülüğü bulunmaktadır. 

 

Ticari Borçlar: Ticari borçlar mal tedariğine 

iliĢkin borçlardır. Ticari borçlar 2017 yılında 23 

milyon TL ile toplam kaynakların % 42‟sini, 

2018 yılında 16 milyon TL ile %35‟ini, 2019 

yılında 18 milyon TL ile %36‟sını ve 2020 

yılının son ara döneminde 28 milyon TL ile 

%34‟ünü oluĢturmaktadır. Ticari borçların 

içerisinde iliĢkili taraflara borçlar 

bulunmamaktadır.  

 

Uzun Vadeli Yükümlülükler: Ġhraççı‟nın 

2017 yılında uzun vadeli yükümlülükleri 8,8 

milyon TL iken, 2018, 2019 yılları itibariyle 

değiĢkenlik göstererek 6,7 milyon TL ve 8,7 

milyon TL ve en son 30.09.2020 tarihi 
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itibarıyla 10,4 milyon TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Uzun vadeli borçlanmalar ile 

uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 

kısımları ağırlıklı olarak yatırım finansmanı 

için alınan kredilerden oluĢmaktadır. Uzun 

vadeli yükümlülüklerin içerisinde ağırlıklı 

olarak uzun vadeli borçlanmalar ile diğer 

finansal yükümlülükler yer almaktadır. Uzun 

vadeli borçlanmalar 2017 yılında 7 milyon TL 

ile toplam uzun vadeli yükümlülüklerin 

%83‟ünü, 2018 yılında 5,6 milyon TL ile 

%84‟ünü, 2019 yılında 1,8 milyon TL ile 

%21‟ini ve 2020 yılı üçüncü çeyreğinde 4,1 

milyon TL ile %39‟unu oluĢturmaktadır. 2019 

yıl sonunda TFRS 9 kiralama iĢlemlerinin 

muhasebeleĢtirilmesi ile 6,1 milyon TL 

Kiralama ĠĢlemlerinden Kaynaklanan 

Yükümlülükler finansal tablolara dahil 

edilmiĢtir. Kiralama yükümlülükleri 2019 

yılında uzun vadeli yükümlülüklerin %70‟ini 

ve 30.09.2020 tarihi itibarıyla %52‟sini 

oluĢturmaktadır. 

Özkaynaklar: 2017 yılında özkaynaklar 

negatif olarak gerçekleĢmiĢtir. Özkaynaklar, 

toplam varlıkların, 2018 yılında 1,9 milyon TL 

ile % 3,9‟unu, 2019 yılında ise 9 milyon TL ile 

%15‟ini ve 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise 

14,5 milyon TL ile %17‟sine karĢılık gelmekte 

olup, özkaynaklardaki artıĢın sebebi yıllar 

itibarıyla dönem net karındaki artıĢ etkili 

olmuĢtur. Ġhraççının her dört dönemde de 

ödenmiĢ sermayesi 7,5 milyon TL olup 

herhangi bir sermaye artıĢı bulunmamaktadır. 

Dönem net zararı 2017 yılında 4,8 milyon TL 

iken, Ġhraççı 2018 yılında kara geçerek dönem 

net karı 2,6 milyon TL gerçekleĢmiĢ, 2019 

yılında önemli bir sıçrama ile dönem net karı 

7,6 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. 2020 yılının 

üçüncü çeyreğinde dönem net karı 5,6 milyon 

TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2017 yılında 64 milyon olan Net SatıĢ Hasılatı 

2018 yılında % 39 oranında artarak 89 milyon 

TL seviyesine çıkmıĢtır. 2019 yılında ise 

Hasılat önceki döneme göre % 20 aratarak % 

108 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 2020 

yılının üçüncü çeyreğinde hasılat 99 milyon TL 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Yıllar içerisinde hasılat 

artıĢının kaynağı müĢteri sayısı, ürünleĢmiĢ 
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proje sayısı ve/veya sözleĢme tutarlarındaki 

artıĢlardan kaynaklanmaktadır.  

Ticari faaliyetlerden brüt kar 2017 yılında 7,9 

milyon TL iken, 2018 yılında %34 artıĢla 13,9 

milyon TL‟ ye yükselmiĢtir. 2019 yılında ise 

Brüt Kar %21 oranında artarak 16 milyon 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 2020 yılının üçüncü 

çeyreğinde brüt kar 14,6 milyon TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

B.8 SeçilmiĢ önemli proforma 

finansal blgiler 

Yoktur. 

 

B.9 Kar tahmini ve beklentileri Yoktur. 

B.10 Ġzahnamede yer alan finansal 

tablolara iliĢkin denetim 

raporlarındaki olumlu görüĢ 

dıĢındaki hususların içeriği  

Yoktur. 

B.11 Ġhraççının iĢletme 

sermayesinin mevcut 

yükümlülüklerini 

karĢılayamaması  

ġirket‟in 31.12.2019 tarihi itibariyle dönen 

varlıkları 35.349.960 TL, kısa vadeli 

yükümlülük toplamı ise 41.153.170 TL 

seviyesindedir. Buna göre ġirket‟in dönen 

varlıklardan kısa vadeli yükümlülüklerin 

çıkarılmasıyla hesaplanan net iĢletme 

sermayesi eksi (5.803.210) TL dir. 30.09.2020 

tarihindeki net iĢletme sermayesi pozitif olarak 

gerçekleĢmiĢ olup, 2.013.565 TL olarak 

hesaplanmıĢtır. Ġhraççı‟nın elindeki nakit 

kaynakları, potansiyel halka arz gelirleri ve 

faaliyetlerinden nakit yaratma kapasitesi göz 

önünde bulundurulduğunda, bu sermaye 

piyasası aracı notu tarihinden itibaren 12 ay 

içinde ortaya çıkacak ihtiyaçları için yeterli 

iĢletme sermayesine sahiptir. (31.12.2018: 

(6.766.956) TL, 31.12.2017: (5.046.293) TL). 
 
ġirket, pazar payını ve kapasitesini artırmak ve 

yeni yatırımlar için iĢletme sermayesinin 

yetersiz kaldığı durumlarda ilave kredi 

kullanmak zorunda kalabilir. ġirket‟in kredi 

kullanması durumunda finansal giderlerin 

artmasıyla karlılık oranı düĢebilir. 2019 yılı 

itibariyle ġirketin ortalama tahsilat süresi 80 

gündür, ödemelerin zamanında yapılması için 

ġirket yabancı kaynak kullanabilir. Ayrıca 

ġirket personel maaĢ ödemeleri için de yabancı 

kaynak kullanmaktadır. ġirket çeĢitli sebeplerle 

kredi bulamayabilir, kullanamayabilir. Ġhtiyaç 

duyulan dıĢ kaynak finansmanının 

sağlanamaması ya da istenilen koĢullarda 
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sağlanamaması ġirket‟ in kârlılık ve finansal 

durumunun olumsuz etkilenmesine sebep 

olabilir. 

 

C—SERMAYE PĠYASASI ARACI 

C.1 Ġhraç edilecek ve/veya 

borsada iĢlem görecek 

sermaye piyasası aracının 

menkul kıymet tanımlama 

numarası (ISIN) dahil tür 

ve gruplarına iliĢkin bilgi 

 

Borsaya kotasyonu gerçekleĢecek ve Borsa 

Ġstanbul‟da iĢlem görecek paylar, 4.500.000.-TL 

nominal değerli (B) grubu hamiline yazılı 

imtiyazsız paylar olup, ISIN numarası iĢbu 

Ġzahname tarihi itibari ile belirlenmemiĢtir. 

C.2 Sermaye piyasası aracının 

ihraç edileceği para birimi 

Türk Lirası. 

C.3 Ġhraç edilmiĢ ve bedelleri 

tamamen ödenmiĢ pay 

sayısı ile varsa bedeli tam 

ödenmemiĢ pay sayısı 

 

Her bir payın nominal 

değeri 

Ġhraççı‟nın mevcut çıkarılmıĢ sermayesi 7.500.000 

TL olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal 

değerde toplam 7.500.000 adet paydan 

oluĢmaktadır. 

Bu sermayenin tamamı ödenmiĢtir. 

 

Her bir payın nominal değeri 1 (bir) TL‟dir. 

C.4 Sermaye piyasası aracının 

sağladığı haklar hakkında 

bilgi 

 

ġirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatı 

ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda 

aĢağıdaki haklar tanınmıĢtır. 

Kardan Pay Alma Hakkı,  

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı,  

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı,  

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı,  

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı,  

Yeni Pay Alma Hakkı,  

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı,  

Oy Hakkı, Bilgi Alma ve Ġnceleme Hakkı,  

Ġptal Davası Açma Hakkı,  

Azınlık Hakları,  

Özel Denetim Ġsteme Hakkı,  

DönüĢtürme Hakkı. 

C.5 Sermaye piyasası aracının 

devir ve tedavülünü 

kısıtlayıcı hususlar 

hakkında bilgi 

Halka arz edilecek payların devri ve serbestçe 

tedavül etmesine iliĢkin herhangi bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. 

C.6 Halka arz edilen sermaye 

piyasası araçlarının 

borsada iĢlem görmesi için 

baĢvuru yapılıp yapılmadığı 

veya yapılıp yapılmayacağı 

hususu ile iĢlem görülecek 

pazara iliĢkin bilgi 

Halka arz sonrasında payların Borsa Ġstanbul‟ da 

iĢlem görmesi için eĢ zamanlı olarak Borsa 

Ġstanbul‟ a baĢvuru yapılmıĢtır. 

 

Borsa Ġstanbul A.ġ.‟ nin öngördüğü Ģartları halka 

arzdan sonra sağlaması koĢuluyla ġirket paylarının 

Ana Pazar‟da iĢlem görmesi planlanmaktadır. 

C.7 Kar dağıtım politikası 

hakkında bilgi 

Ġhraççı‟nın Esas SözleĢmesi‟nin “Karın Tespiti ve 

Dağıtımı” baĢlıklı 16‟ıncı maddesine göre kar 

dağıtımı özet esasları aĢağıdaki gibidir.  
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“ġirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen 

gelirlerden, Ģirketçe ödenmesi veya ayrılması 

zorunlu olan miktarlar ile ödenmesi zorunlu 

vergiler düĢüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiĢ yıl 

zararlarının düĢülmesinden sonra,  

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) %5‟i sermayenin %20‟sine ulaĢıncaya kadar 

kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 

Birinci Kar Payı: 

b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağıĢ 

tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

ġirket‟in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına 

uygun olarak birinci kar payı ayrılır. 

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel 

Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, 

ortaklık çalıĢanlarına pay sahibi dıĢındaki kiĢilere 

dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 

 

Ġkinci Kar payı: 

d)Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen meblağlar düĢtükten sonra kalan kısmı, 

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar 

payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 

Kanunu‟nun 521‟inci maddesi uyarınca kendi 

isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir. 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe  

e)Pay sahipleriyle kara iĢtirak eden diğer 

kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan 

kısımdan, sermayenin %5‟i oranında kar payı 

düĢüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, 

Türk Ticaret Kanunu‟nun 519‟uncu maddesinin 

2‟nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye 

eklenir. 

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların 

tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın eĢit olarak dağıtılır.” 

 

 

D—RĠSKLER 

D.1 Ġhraççıya, faaliyetlerine ve 

içinde bulunduğu sektöre 

iliĢkin önemli risk faktörleri 

hakkında bilgi 

Ġhraççı’nın müĢteri dağılımında yoğunlaĢma 

riski: 

 

Yurt içinde, kurumsal ve bireysel firma bazında 

yapılan yatırımların açığa çıkardığı talepler 
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oluĢturulan bayilik sistemi üzerinden piyasaya arz 

edilen ürünler ile karĢılanmakta olup, özellikle 

perakendecilik sektöründeki ulusal zincirlerin yıl 

bazında planlamıĢ olduğu yatırımlarda yapacağı 

alımlar için açtığı ve direkt imalatçı firmanın 

katılımını gerektiren ihaleler, firma cirosunda 

yoğunlaĢmaya sebep olmaktadır. 

Perakendecilik piyasasındaki taleplerin belli 

merkezlerde yoğunlaĢmasının yarattığı ve 

yaratacağı rekabetçiliğe, Ġhraççı‟nın cevap 

verememesi ve bu merkezleri direkt veya dolaylı 

olarak kendinde çoğaltamaması durumunda, 

ihraççının yurt içi piyasadan aldığı payın 

küçülmesine yol açabilir. 

 

Diğer yandan içinde bulunduğumuz coğrafyadaki 

gerilim ve belirsizliklerin, küresel krizle birlikte 

büyümesi durumunda, yurtiçi yatırımların 

olumsuz yönde etkilenme olasılığı yüksek olup, 

bu durumda ihraççının yurt içi cirosunun da 

olumsuz olarak etkilenmesi kaçınılmazdır. 

 

Ġhraççının, ihracat yaptığı ülkeler arasında Avrupa 

ülkelerinin nispi yoğunluğu, durma noktasına 

gelmiĢ olan Avrupa Birliği üyelik sürecine ilave 

olarak, gerilim üstüne inĢa edilmeye çalıĢılan 

hariciye politikalarımızın, Avrupa ülkeleri ile olan 

ticari iliĢkileri de olumsuz etkilemesi durumunda, 

ihraççının Avrupa ülkelerine ihracatını da 

olumsuz olarak etkilemesine yol açabilir.  

 

ġirket’in nitelikli uzman personelini çeĢitli 

sebeplerle muhafaza edememesi ve/veya ihtiyaç 

duyduğu nitelikli uzman personeli zamanında 

temin edememesi: 

 

Kritik görevdeki personeller ücret politikaları ve 

diğer teĢviklerle desteklenmesine karĢın, nitelikli 

mesleki beceriye sahip teknik personel ihtiyacının 

her geçen gün artmakta olması, personel 

sirkülasyonuna yol açabilir. Uzman nitelikli 

personellerin Ģu veya bu neden ile iĢten ayrılması 

durumunda yerinin doldurulması için belli bir 

zamana gereksinim olabilir.  

 

Fiili olarak direkt iĢçilik ile üretim aĢamasında 

aktif rol üstlenen personel çıkıĢlarının 

yoğunlaĢması durumunda da, Ģirketin faaliyetleri 

kısa süreli olsa da olumsuz yönde etkilenebilir.  
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YaĢanacak personel sirkülasyonları, iĢten çıkıĢlar, 

yöneticilerin fiilen tüm süreçlere hâkim 

olmalarından dolayı, ihraççıyı önemli derecede 

olumsuz etkilemeyecek olmasına karĢın, çıkan 

personellerin yerine yeni personellerin kısa sürede 

ikame edilmesinin zorunlu olması durumunda 

personel maliyetlerinin yükselmesine yol açabilir. 

Bu durum, operasyonel giderlerin artmasına ve 

karlılığın azalmasına yol açabilir.  

 

Faaliyetlerin sürdürülebilirliğine iliĢkin 

riskler: 

Ġhraççının, bayi ve müĢterileri ile düzenledikleri 

sözleĢmelere konu olan ürünleri zamanında 

üretememesi, düzenledikleri sözleĢmelerin 

gereklerini yerine getirememesi durumunda cezalı 

duruma düĢebilir. Piyasadaki geliĢmeleri, 

taleplerdeki değiĢimleri takip edememesi, 

değiĢimlere teknik olarak cevap verememesi, 

teknolojik olarak kendini yenileyip üretim 

verimliliği ve karlılığı için gerekli yatırımları 

yapmaması rekabetçiliğinin zayıflamasına yol 

açabilir. Bu durum, ihraççının pazardan aldığı 

payın küçülmesine ve karlılığının düĢmesine yol 

açabilir. 

Yürütülmekte olan mevcut iĢlerde yenilenen 

ihalelerin tekrar kazanılamaması ve ihale 

sürecine iliĢkin riskler:  

 

Ġhraççının, bulunduğu sektörde yıllara dayalı 

birikimi, yurtiçinde ve dıĢında gerçekleĢtirdiği 

projeler ve iĢ bitirmeler, esnek ve üretimdeki 

dinamik yapısı katıldığı ihalelerde, ihraççıya ciddi 

avantajlar sağlamaktadır. 

 

Perakendecilik sektörünün Discount (indirimli) 

Marketçilik alanında yeni yatırım ve mağaza 

yenilemelerin yoğunluğu ve sürekliliği nedeni ile, 

her yıl bu firmalar tarafından tüm yılı kapsayan 

ihaleler yapılmaktadır. Ġhraççı firma bu 

ihalelerden direk veya bayileri aracılığı satıĢ geliri 

elde etmektedir. Ġhraççı firmanın veya bayilerinin 

bu ihaleleri kazanamaması durumunda, ihraççı 

firmanın yurt içi cirosunu olumsuz olarak 

etkileme olasılığı bulunmaktadır.  

 

Ġhraççının, teklif hazırlama süreçlerinde maddi 

hatalar yapması, iĢe ait gider ve maliyetleri yanlıĢ 
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hesaplaması, ürün ya da mevcut organizasyonu ile 

taahhüdünü yerine getiremeyeceği maddeleri 

gözden kaçırması, vb. muhtelif hatalı 

değerlendirmelerin sonucunda, ihraççının 

taahhüdünü yerine getirememesine, 

öngörülemeyen maliyetler ile karĢılaĢmasına, 

hukuki ve/veya finansal sorunlar yaĢamasına 

sebep olabilir.  

 

Tahsilat ve hak ediĢlerin zamanında 

yapılamamasının ġirket’in karlılığını ve 

finansal durumunu olumsuz etkileyebilmesi: 

 

Küresel ve ulusal ekonomik krizlerin yol açacağı 

ödeme güçlükleri ve ötelemeler, firmaların 

özellikle konkordato, iflas ilanlarının 

ödemelerdeki olumsuz etkileri nedeni ile tahsilatta 

yaĢanacak olumsuzluklar, ihraççının finansal 

durumunu da olumsuz etkileyerek karlılığının 

düĢmesine yol açabilir. 

 

SözleĢme yapılmıĢ firmaların, ticari 

faaliyetlerindeki olumsuzluklar yaĢanması, 

firmaların ticari faaliyetlerine geçici olarak ara 

vermeleri-dondurmaları veya firmaların 

kapanması ya da ihraççıdan kaynaklanmayan 

harici nedenler ile sözleĢmeler iptal edilebilir. 

SözleĢmelerde belirtilen Ģartların tam olarak 

yerine getirilememesi nedeniyle sözleĢme 

bedelleri üzerinden kesinti yapılabilir. ĠĢin ve iĢ 

bedelinin tam olarak belirtilemediği 

sözleĢmelerde, müĢteriler ile olası bir anlaĢmazlık 

durumunda iĢ bedelinin tam olarak tahsil 

edilemeyebilir. Bu ve benzeri durumlar, ihraççının 

kârlılık ve finansal durumunu olumsuz 

etkileyebilir.  

 

ġirket’in nakit yaratma kabiliyeti ve iĢletme 

sermayesi yetersizliği: 

 

2018 yılında yaĢanan kriz nedeni ile piyasalarda 

oluĢan güvensizlik ve belirsizlik, yatırımların 

düĢmesine neden olarak iç piyasada ciddi talep 

daralmasına ve hammadde alımlarında da ödeme 

vadelerinin önemli oranda kısaltmasına, hatta 

alımların önemli bir kısmında ödemelerin nakite 

dönmesine yol açmıĢtır.  

 

Ġhraççı, ticari faaliyetlerinde küçülme yaĢamamak 

için, hammadde tedarik vadelerinin kısalmasına 
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rağmen satıĢ vadelerini uzatarak piyasaya ürün arz 

etmiĢtir. Nakit dengesinin aleyhine olan bu satıĢ 

politikasının yanı sıra içinde bulunulan sürecin 

sonucu olarak tahsilatlarda problemlerin 

yaĢanması, nakit dengesindeki olumsuzluğu daha 

da büyüterek finansal sıkıĢıklığa neden olmuĢ ve 

ihraççı, kredi kullanmak zorunda kalmıĢtır. 

 

Ġhraççının, kriz döneminde, nakit dengesinin 

aleyhine satıĢ politikaları ve tahsilat problemleri 

nedeni ile kredi kullanmasına karĢın, ticari 

faaliyetlerinde küçülme yaĢamaması, kriz 

döneminde de karlılığını devam ettirebilmesini 

sağlamıĢtır. 

 

Ġhraççının, finansal yapısında ciddi toparlanma 

olmak ile birlikte, çok kısa sürede daha büyük ve 

daha derin ulusal ve küresel yeni bir kriz 

karĢısında, karĢılaĢacağı finansal sıkıĢıklığı aĢmak 

için uygun koĢullarda yabancı kaynak bulamaması 

durumunda, finansal durumu olumsuz 

etkilenebilir ve buda karlılığının düĢmesine yol 

açabilir. 

 

Rakiplerin sektörel faaliyetleri nedeniyle 

oluĢabilecek riskler: 

 

Ġhraççının, özellikle yurtiçi satıĢlarında elde ettiği 

pazar payındaki önemli etkenler; küresel ölçekte 

sektöründeki geliĢmeleri takip ederek, piyasada 

oluĢan taleplere bağlı olarak, ürün yelpazesinde 

oluĢturduğu çeĢitlilik ile birlikte, üretimdeki esnek 

ve dinamik yapısı ile hızla arzı 

gerçekleĢtirebilmesidir.  

 

Ġhraççının, sektördeki geliĢmeleri takip 

edememesi, geliĢmelere bağlı olarak gerekli yeni 

yatırımları yapamaması, esnek ve dinamik üretim 

yapısını koruyamayarak piyasada oluĢan yeni 

taleplere cevap verememesi, rakiplerinin yapacağı 

yatırımlar ile kendilerini geliĢtirme ve 

yenilemelerinin gerisinde kalması, ihraççının 

rekabet gücünün azalmasına, pazar payının 

küçülmesine ve karlılığının düĢmesine yol 

açabilir. 

 

Ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerinde, 

taleplerini karĢılamak üzere ürün ve hizmet 

kalitesinden ödün veren yatırımcıların, üretim 

maliyetleri küçük üreticilere yöneltmesi, 
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rakiplerinin agresif fiyat politikalarına 

baĢvurması, ihraççının pazar payının küçülmesine 

ve karlılığının düĢmesine yol açabilir. 

D.3 Sermaye piyasası aracına 

iliĢkin önemli risk faktörleri 

hakkında bilgi 

-Ġhraççı’nın payları ilk kez halka açık bir 

piyasada iĢlem göreceğinden fiyat ve hacim 

dalgalanması yaĢanabilir. Halka arz sonrasında 

Ġhraççı‟nın payları Borsa ikincil piyasasında fiyat 

ve iĢlem hacmi olarak dalgalı bir seyir izleyebilir. 

Ayrıca bu payların aktif bir piyasası oluĢmayabilir 

veya oluĢması halinde bu durum sürdürülebilir 

olmayabilir ve yatırımcıların paylara iliĢkin iĢlem 

yapma kabiliyetlerini olumsuz etkileyebilir.  

 

- Ana pay sahiplerinin menfaatleri ilk halka 

arzda yatırım yapan pay sahiplerinin 

menfaatleri ile çatıĢabilir: Halka arzın 

tamamlanmasını takiben A grubu imtiyazlı 

paylara sahip olan mevcut hissedarların, ġirket‟in 

Esas SözleĢmesi‟nde belirtilen yönetim kuruluna 

aday gösterme ve Genel Kurul‟da oy hakkı 

imtiyazı nedeniyle ġirket üzerinde kontrol 

hakimiyeti devam edecektir. A grubu pay sahibi 

hissedarların çıkarlarının azınlık hisse sahiplerinin 

çıkarlarıyla çeliĢmesi durumunda vereceği 

kararlar azınlık hisse sahiplerini olumsuz Ģekilde 

etkileyebilir. Ortaklar arasında ileride 

oluĢabilecek çıkar çatıĢmaları ġirket‟in 

faaliyetlerini ve pay değerini olumsuz 

etkileyebilir. 

 

-Ġhraççı ve ana pay sahipleri tarafından ileride 

yapılacak pay satıĢları pay fiyatı üzerinde 

olumsuz etkiye sebep olabilir. Mevzuatta 

öngörülen süre sonunda, ġirketin ve/veya 

ortaklarının yapabileceği pay satıĢları ve/veya 

ġirket‟ in alacağı likiditeyi artırıcı kararlar pay 

fiyatı üzerinde baskı oluĢturabilir.  

 

-Fiyat Tespit Raporuna ĠliĢkin Riskler: Ġhraççı‟ 

nın halka arz edeceği paylara iliĢkin yapılan ġirket 

Fiyat Tespit Raporu çalıĢmasında “Piyasa 

Çarpanları” ile “ĠndirgenmiĢ Nakit Akımı (ĠNA)” 

yöntemleri kullanılmıĢtır. Piyasa Çarpanları 

yöntemi ile yapılan hesaplamalarda baz alınan 

Ģirketler arasında finansal büyüklük ve faaliyet 

konusu açısından Ġhraççı ile farklılık gösterenler 

de bulunmaktadır. ĠNA analizi ise doğası gereği 

varsayımlar içermektedir. ġirket‟in planlanan 

yatırımlarının ve satıĢlarının gerçekleĢmemesi 

durumunda, halka arz fiyat tespit raporundaki 
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varsayımların gerçekleĢmeme riski oluĢabilir. Bu 

durumda ġirket‟in finansal performansı 

beklentilerin altında kalabilir. Fiyat tespit 

raporundaki varsayımların gerçekleĢtirilmesi veya 

gerçekleĢtirilmemesi ġirket pay fiyatının halka arz 

sonrasında seyrini etkileyebilir. 

 

 

E—HALKA ARZ 

E.1 Halka arza iliĢkin 

ihraççının/halka arz edenin 

elde edeceği net gelir ile 

katlanacağı tahmini toplam 

maliyet ve talepte bulunan 

yatırımcılardan talep 

edilecek tahmini maliyetler 

hakkında bilgi 

 

ġirket, sermaye artırımı yoluyla halka arzdan 

44.425.000 TL, paylarını ortak satıĢı yoluyla halka 

arz eden ortaklar ise 35.540.000 TL brüt gelir elde 

edecektir. Tahmini ihraç maliyetleri aĢağıdaki 

gibidir: Bu maliyetler sonrasında ġirketin 

40.559.679 TL net gelir elde etmesi 

planlanmaktadır. 

 

Tahmini 

Halka Arz 

Maliyeti (TL) 

Toplam ġirket Ortaklar 

SPK Kurul 

Ücreti 
47.733 28.963 18.770 

BĠST Ücreti 15.701 8.723 6.978 

MKK Kayıt 

Ücreti 
7.500 7.500 - 

Aracılık 

Komisyonu + 

BSMV 

4.408.071 2.448.928 1.959.143 

Ticaret Sicil 5.000 5.000 - 

Reklam - PR 50.000 27.778 22.222 

Bağımsız 

Denetim 
260.000 260.000 - 

DanıĢmanlık 

Ücreti + KDV 
1.048.430 1.048.430   

Hukukçu 

Raporu 
20.000 20.000 - 

Diğer (Noter 

vb.) 
10.000 10.000 - 

Toplam 

Maliyet 
5.872.434 3.865.321 2.007.113 

Toplam Hisse 

Nominal 
4.500.000     

Pay BaĢına 

Maliyet 
1,30     

Halka Arz 

Tutarı 
79.965.000 44.425.000 35.540.000 

Net Gelir 74.092.566 40.559.679 33.532.887 

 

Talepte bulunan yatırımcılar baĢvurdukları aracı 

kurumların aracılık komisyonu, masraf, hizmet 

ücreti gibi ücretlendirme politikalarına tabi 
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olacaktır. 

E.2a Halka arzın gerekçesi, 

halka arz gelirlerinin 

kullanım yerleri ve elde 

edilecek tahmini net gelir 

hakkında bilgi  

Ġhraççı‟nın 7.500.000 TL olan çıkarılmıĢ 

sermayesinin yeni pay alma haklarının kısıtlanarak 

10.000.000.-TL‟sına artırılmasından yaklaĢık 

44.425.000.-TL brüt, 40.559.679.-TL tutarında net 

gelir elde etmesi beklenmektedir. Sermaye artırımı 

Ģeklinde gerçekleĢtirilecek halka arzdan 

sağlanması beklenen gelirin aĢağıdaki Ģekilde 

kullanılması planlanmaktadır.  

 

1. Kredilerin Geri Ödenmesi: Halka arzdan elde 

edilecek fon gelirlerinin 13.184.888.-TL‟lık kısmı; 

mevcut ödemeleri devam eden, ġirket karlılığını 

azaltan, faaliyetler üzerinde yük olan kredilerin 

ödemelerinde kullanılacaktır. ġirketin fon 

kaynakları arasında krediler önemli derece yer 

tutmaktadır. ġirket, halka arzdan elde edilecek 

fonun %32,50‟si ile 12.462.362.-TL Banka 

Kredileri ve 758.526.-TL Leasing borçlarının 

kapatılması planlamaktadır. Bu Ģekilde nispeten 

yüksek faizli krediler kapatılması suretiyle faiz 

yükü azaltılarak, finansal yapının güçlendirilmesi 

karlılığın artırılması hedeflenmektedir.    

 

2. Yatırım Harcamalarının Yapılması: Halka 

arzdan elde edilecek net gelirin %29‟una tekabül 

eden 11.762.280.-TL tutarındaki kısmı ile, KAP‟ta 

duyurusu yapılan Sermaye Artırımının gerekçesi 

ve Sermaye artırımından elde edilen fonun hangi 

amaçla kullanılacağına iliĢkin raporunda ve iĢ bu 

izahnamenin 28.2 bölümünde belirtilen 

yatırımların hayata geçirilerek verimlilik, ciro 

artıĢı ve karlılık artıĢı sağlanması planlanmaktadır. 

 

 

3. ĠĢletme Sermayesi Ġhtiyacının KarĢılanması: 

IBS Soğutma açısından önemli bir faktör, daha 

uzun soluklu ve maliyetli projelere girebilme 

imkanıdır. Bu ise yatırım döngülerinin daha uzun 

döneme yayılmasına ve karĢılığında projelerinin 

daha uzun süreli ve karlı olmalarına olanak 

sağlamaktadır. Bütün bu faaliyetler özellikle 

nitelikli iĢ gücü gereksinimi ve bundan dolayı da 

yeni, bir iĢletme sermaye ihtiyacının doğmasına 

neden olacaktır. ġirketin marka bilinirliği yoluyla 

pazar payını artırma ve maliyet azaltma yönündeki 

planları, yurtiçi ve yurtdıĢından uzun tedarik 

süresi gerektiren stokların seviyesinin 
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yükselmesine neden olacaktır. Ayrıca cironun 

artıĢı da ticari alacakları artıracaktır. Böylelikle 

hem artan stoklar hem de artan ticari alacaklar 

iĢletme sermayesi ihtiyacını yükseltecektir. Bu 

nedenle halka arzdan elde edilecek net gelirin 

%38,50‟si olan 15.612.511 TL‟nin, iĢletme 

sermayesi ihtiyacı için kullanılması 

planlanmaktadır. 

E.3  Halka arza iliĢkin bilgiler 

ve koĢulları 

Halka arz edilen payların nominal değeri 

4.500.000 TL olup, halka arz sonrası çıkarılmıĢ 

sermayeye (10.000.000 TL) oranı ise %45 

olacaktır.  

 

Halka arz edilecek olan payların Borsa‟da SatıĢ – 

Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi ile 

2 iĢ günü süreyle halka arz edilmesi 

planlanmaktadır. Talep toplamanın ikinci günü 

sonunda satıĢ yapılıp, dağıtım gerçekleĢtirilmek 

suretiyle halka arz sona erdirilecektir SatıĢın 2020 

yılı Kasım ayında gerçekleĢtirilmesi planlanmakta 

olup, bu sürenin baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri, 

Tasarruf Sahiplerine SatıĢ Duyurusunda ile KAP‟ 

ta ilan edilecektir.  

 

SatıĢ Tera Yatırım tarafından “Borsa‟da SatıĢ – 

Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ” yöntemi ile 

Borsa Ġstanbul Birincil Piyasa‟da 

gerçekleĢtirilecektir. Ġhraç edilecek paylar 

kaydileĢtirme esasları çerçevesinde MKK 

tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek 

olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. 

Kaydi paylar dağıtımın kesinleĢtiği günü takip 

eden azami 2 iĢ günü içerisinde pay sahiplerinin 

hesaplarına geçilecektir. 

 

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf 

sahiplerinin satıĢ süresi içerisinde BĠST‟ te iĢlem 

yapmaya yetkili yatırım kuruluĢlarından birine 

baĢvurması gerekmektedir. BĠST‟ te iĢlem 

yapmaya yetkili yatırım kuruluĢlarının listesi 

BĠST‟ in internet (www.borsaistanbul.com) 

sitesinde, BĠST‟ in aylık bültenlerinde, TSPB 

(www.tspb.org.tr) ve SPK‟nın (www.spk.gov.tr) 

internet sitesinde yer almaktadır. 

E.4 ÇatıĢan menfaatler de dahil 

olmak üzere halka arza 

iliĢkin ilgili kiĢilerin önemli 

menfaatleri 

 

Payları halka arz yoluyla satıĢından; ġirket, 

sermaye ve emisyon primi, halka arza aracılık 

eden Tera Yatırım halka arza aracılık komisyon 

geliri elde edecektir. 

 

http://www.borsaistanbul.com/
http://www.tspb.org.tr/
http://www.spk.gov.tr/
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Halka arzın tarafları arasında herhangi bir menfaat 

çatıĢması bulunmamaktadır. Aracı kurumun, halka 

arz aracılık satıĢ ve danıĢmanlık komisyonu 

dıĢında, halka arz baĢarısına bağlanmıĢ bir 

ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Tera Yatırım 

ve IBS Soğutma‟nın %5 ve daha fazlasına sahip 

pay sahipleriyle arasında “Halka Arza Aracılık 

SözleĢmesi” dıĢında herhangi bir anlaĢma yoktur. 

Tera Yatırım ve IBS Soğutma arasında herhangi 

bir sermaye iliĢkisi yoktur. 

 

Halka arza danıĢmanlık hizmeti veren YMM 

Bülent Görer‟in, danıĢmanlık komisyonu dıĢında, 

halka arz baĢarısına bağlanmıĢ bir ekonomik 

çıkarı bulunmamaktadır. Bülent Görer ve IBS 

Soğutma‟nın %5 ve daha fazlasına sahip pay 

sahipleriyle arasında “Finansal DanıĢmanlık” 

sözleĢmesi dıĢında herhangi bir anlaĢma yoktur. 

Bülent Görer ve IBS Soğutma arasında herhangi 

bir sermaye iliĢkisi yoktur. 

 

E.5 Sermaye piyasası aracını 

halka arz eden 

kiĢinin/ihraççının 

ismi/unvanı  

 

Kim tarafından ve ne kadar 

süre ile taahhüt verildiği 

hususlarını içerecek Ģekilde 

dolaĢımdaki pay miktarının 

artırılmamasına iliĢkin 

verilen taahhütler hakkında 

bilgi  

IBS Soğutma, 2.500.000 TL nominal değerli B 

grubu hamiline payları sermaye artıĢı suretiyle 

halka arz edecektir. Bununla birlikte ġirket 

mevcut ortaklarından Ali Saim TEKĠN‟in sahibi 

olduğu 3.900.000.-TL nominal değerli B grubu 

hamiline yazılı paylardan 1.155.556.-TL nominal 

değerli payı, Erkan BĠRĠNCĠ‟nin sahibi olduğu 

2.550.000.-TL nominal değerli B grubu hamiline 

yazılı paylardan 755.556.-TL nominal değerli 

payı, Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU‟nun sahibi 

olduğu 150.000.-TL nominal değerli B grubu 

hamiline yazılı paylardan 44.444.-TL nominal 

değerli payı, Salih TAġKALDIRAN‟ın sahibi 

olduğu 150.000.-TL nominal değerli B grubu 

hamiline yazılı paylardan 44.444.-TL nominal 

değerli payı, olmak üzere toplam 2.000.000 TL 

nominal değerindeki B grubu paylar da ortak satıĢı 

yoluyla halka arz edilecektir. 

 

Ortaklar,  IBS Soğutma paylarının halka arzına 

iliĢkin izahnamenin onaylandığı tarih itibarıyla 

mevcut sermayede sahip olduğu payları, ortaklık 

paylarının borsada iĢlem görmeye baĢlamasından 

itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki 

bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların 

halka arz fiyatının altında borsada satılması 

sonucunu doğuracak Ģekilde herhangi bir iĢleme 

tabi tutmayacaklarını, ortaklık paylarının borsada 

iĢlem görmeye baĢlamasından itibaren bir yıl 
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süreyle söz konusu payların kısmen veya tamamen 

bu tebliğ hükmüne uygun olarak satılması veya 

devredilmesi durumunda Kurulun özel durumların 

kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri 

çerçevesinde özel durum açıklaması yapacağını  

borsa dıĢında satacakları payları alanların da bu 

sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt 

etmiĢtir. 

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 suanma 

etkisinin miktarı ve yüzdesi  

Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satıĢı Ģeklinde 

gerçekleĢtirilecektir. Mevcut hissedarların halka 

arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma 

halklarını kullanmamaları durumunda) sulanma 

etkisinin tutarı ve yüzdesi; 

 

Sulanma Etkisi (TL) 
Halka Arz 

Öncesi 

Halka Arz 

Sonrası 

Özkaynaklar (Defter 

Değeri) 
17.015.579 57.575.258 

ÖdenmiĢ Sermaye 7.500.000 10.000.000 

Artırılan Sermaye    2.500.000 

Pay BaĢına Defter Değeri 2,27  5,7575  

Halka Arz Fiyatı 17,77  17,77  

Tahmini Halka Arz 

Maliyeti 
  3.865.321 

Mevcut Ortaklar Ġçin 

Sulanma Etkisi (TL) 
  3,4888  

Mevcut Ortaklar Ġçin 

Sulanma Etkisi (%) 
  153,78% 

Yeni Ortaklar Ġçin 

Sulanma Etkisi (TL) 
  12,0125  

Yeni Ortaklar Ġçin 

Sulanma Etkisi (%) 
  67,60% 

 

E.7 Talepte bulunan 

yatırımcılardan talep 

edilecek tahmini maliyetler 

hakkında bilgi  

 

Yetkili kuruluĢlar, yatırımcılardan, hesap açma 

ücreti, sermaye piyasası aracının MKK‟ya virman 

ücreti, yatırımcının baĢka aracı kuruluĢtaki 

hesabına virman ücreti, EFT ücreti, damga vergisi 

ve diğer ücretler talep edebilirler. 
 

 

 

3. BAĞIMSIZ DENETÇĠLER 

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

kuruluĢlarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları profesyonel meslek 

kuruluĢları ile birlikte):  

ġirket‟in 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 yılları ve 30.09.2020 dönemine (Bağımsız 

Denetimden geçmiĢ) iliĢkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aĢağıdaki 

tabloda verilmektedir.  

Bağımsız Denetime ĠliĢkin Bilgi 

Finansal Tablo Konsolide/Solo Bağımsız Denetim KuruluĢu Bağımsız Denetim 
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Tarihi GörüĢü* 

31.12.2017 – 

31.12.2018 – 

31.12.2019 ve 

30.09.2020 

Konsolide 
Edit Bağımsız Denetim 

Hizmetleri A.ġ. 
Olumlu 

 

Dönemi Ticaret Unvanı Sorumlu Denetçi Adresi 

31.12.2017 – 

31.12.2018 – 

31.12.2019 ve 

30.09.2020 

Edit Bağımsız Denetim 

Hizmetleri A.ġ. 
Veysel ONAT 

KaptanpaĢa Mah. Darülaceze Cad. 

No:33 BilaĢ ĠĢ Merkezi B Blok 

Kat:5 ġiĢli/Ġstanbul 

 

Sorumlu denetçi Veysel ONAT‟ın üyesi olduğu profesyonel meslek kuruluĢları; Ġstanbul 

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası‟dır. 

3.2. Bağımsız denetim kuruluĢlarının/sorumlu ortak baĢ denetçinin görevden alınması, 

görevden çekilmesi ya da değiĢmesine iliĢkin bilgi: 

Bağımsız Denetim ġirketi‟nin değiĢtirilmesinin nedeni, ilgili dönem için alınan ücret teklifin 

yüksekliğidir. 

4. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. özel bağımsız denetimden 

geçmiĢ 30 Eylül 2020, 31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 tarihli özet finansal 

durum tabloları aĢağıdaki gibidir. 
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  Özel Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 

  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Dönen Varlıklar         

     -Nakit ve nakit benzerleri 2.200.512 473.856 265.789 1.597.897 

     -Ticari Alacaklar 20.026.612 20.904.887 20.977.388 32.095.870 

     -Diğer Alacaklar 3.169.869 3.334.336 1.980.208 2.292.302 

     -Stoklar 12.948.495 6.400.780 11.139.338 18.860.801 

Duran Varlıklar         

     -Maddi Duran Varlıklar 826.927 2.221.946 2.631.279 2.707.986 

     -Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 46.574 19.509 67.564 88.272 

     -Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller 11.595.930 11.556.498 11.517.066 11.487.493 

Aktif Toplamı 53.204.872 48.214.039 58.970.767 82.928.729 

          

Kısa Vadeli Yükümlülükler         

     -Finansal Borçlar 9.118.333 14.477.725 15.113.774 18.622.635 

     -Ticari Borçlar 23.058.119 16.411.905 18.012.813 28.285.852 

Uzun Vadeli Yükümlülükler         

     -Finansal Borçlar 7.089.122 5.654.084 8.001.211 9.548.677 

Özkaynaklar (451.274) 1.917.177 9.054.305 14.577.990 

          

Brüt Kar/Zarar 7.967.896 13.932.684 16.002.257 14.634.811 

Faaliyet Karı/Zararı (1.160.583) 9.623.489 14.066.212 11.223.337 

Sürdürülen Faaliyetler Dönem 

Karı/Zararı (4.871.258) 2.640.850 7.656.407 5.691.679 

Pay BaĢına Kazanç/Kayıp (0,65) 0,35 1,02 0,38 

Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet 

sonuçlarına iliĢkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı iĢbu izahnamenin 10 ve 23 no’lu 

bölümlerini de dikkate almalıdır. 

 

5. RĠSK FAKTÖRLERĠ  

5.1. Ġhraççıya ve faaliyetlerine iliĢkin riskler: 

5.1.1. Ġhraççı’nın müĢteri dağılımında yoğunlaĢma riski: 
 

Yurt içinde, kurumsal ve bireysel firma bazında yapılan yatırımların açığa çıkardığı talepler 

oluĢturulan bayilik sistemi üzerinden piyasaya arz edilen ürünler ile karĢılanmakta olup, 

özellikle perakendecilik sektöründeki ulusal zincirlerin yıl bazında planlamıĢ olduğu 

yatırımlarda yapacağı alımlar için açtığı ve direkt imalatçı firmanın katılımını gerektiren 

ihaleler, firma cirosunda yoğunlaĢmaya sebep olmaktadır. 

Perakendecilik piyasasındaki taleplerin belli merkezlerde yoğunlaĢmasının yarattığı ve 

yaratacağı rekabetçiliğe, ihraççının cevap verememesi ve bu merkezleri direkt veya dolaylı 

olarak kendinde çoğaltamaması durumunda, ihraççının yurt içi piyasadan aldığı payın 

küçülmesine yol açabilir. 



 

35 

 

Diğer yandan içinde bulunduğumuz coğrafyadaki gerilim ve belirsizliklerin, küresel krizle 

birlikte büyümesi durumunda, yurtiçi yatırımların olumsuz yönde etkilenme olasılığı yüksek 

olup, bu durumda ihraççının yurt içi cirosunun da olumsuz olarak etkilenmesi kaçınılmazdır. 

Ġhraççının, ihracat yaptığı ülkeler arasında Avrupa ülkelerinin nispi yoğunluğu bulunmaktadır.  

Özellikle pandemi sürecinde Avrupa Birliği ekonomisinin zayıflaması, Ġhraççı‟nın Avrupa 

ülkeleri ile olan ihracatını olumsuz olarak etkileyebilir.  

 

5.1.2. ġirket’in nitelikli uzman personelini çeĢitli sebeplerle muhafaza edememesi ve/veya 

ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman personeli zamanında temin edememesi: 

 

Kritik görevdeki personeller ücret politikaları ve diğer teĢviklerle desteklenmesine karĢın, 

sektörde nitelikli mesleki beceriye sahip teknik personel ihtiyacının her geçen gün artmakta 

olması, personel sirkülasyonuna yol açabilir. Uzman nitelikli personellerin iĢten ayrılması 

durumunda yerinin doldurulması için belli bir zamana gereksinim olabilir. Fiili olarak direkt 

iĢçilik ile üretim aĢamasında aktif rol üstlenen personel çıkıĢlarının yoğunlaĢması durumunda 

da, Ģirketin faaliyetleri kısa süreli olsa da olumsuz yönde etkilenebilir.  

 

YaĢanacak personel sirkülasyonları, iĢten çıkıĢlar, yöneticilerin fiilen tüm süreçlere hâkim 

olmalarından dolayı, ihraççıyı önemli derecede olumsuz etkilemeyecek olmasına karĢın, çıkan 

personellerin yerine yeni personellerin kısa sürede ikame edilmesinin zorunlu olması 

durumunda personel maliyetlerinin yükselmesine yol açabilir. Bu durum, operasyonel 

giderlerin artmasına ve karlılığın azalmasına yol açabilir.  

5.1.3. Faaliyetlerin sürdürülebilirliğine iliĢkin riskler: 

Ġhraççının, bayii ve müĢterileri ile düzenledikleri sözleĢmelere konu olan ürünleri zamanında 

üretememesi, düzenledikleri sözleĢmelerin gereklerini yerine getirememesi durumunda cezalı 

duruma düĢebilir. Piyasadaki geliĢmeleri, taleplerdeki değiĢimleri takip edememesi, 

değiĢimlere teknik olarak cevap verememesi, teknolojik olarak kendini yenileyip üretim 

verimliliği ve karlılığı için gerekli yatırımları yapmaması rekabetçiliğinin zayıflamasına yol 

açabilir. Bu durum, ihraççının pazardan aldığı payın küçülmesine ve karlılığının düĢmesine yol 

açabilir. 

 

5.1.4. Yürütülmekte olan mevcut iĢlerde yenilenen ihalelerin tekrar kazanılamaması ve 

ihale sürecine iliĢkin riskler:  

Ġhraççının, bulunduğu sektörde yıllara dayalı birikimi, yurtiçinde ve dıĢında gerçekleĢtirdiği 

projeler ve iĢ bitirmeler, esnek ve üretimdeki dinamik yapısı katıldığı ihalelerde, ihraççıya 

ciddi avantajlar sağlamaktadır. 

 

Perakendecilik sektörünün Discount (indirimli) Marketçilik alanında yeni yatırım ve mağaza 

yenilemelerinin yoğunluğu ve sürekliliği nedeni ile her yıl bu firmalar tarafından tüm yılı 

kapsayan ihaleler yapılmaktadır. Ġhraççı firma bu ihalelerden direkt veya bayiileri aracılığıyla 

satıĢ geliri elde etmektedir. Ġhraççı firmanın veya bayiilerinin bu ihaleleri kazanamaması 

durumunda, ihraççı firmanın yurt içi cirosunu olumsuz olarak etkileme olasılığı bulunmaktadır.  

 

Ġhraççının, teklif hazırlama süreçlerinde maddi hatalar yapması, iĢe ait gider ve maliyetleri 

yanlıĢ hesaplaması, ürün ya da mevcut organizasyonu ile taahhüdünü yerine getiremeyeceği 
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maddeleri gözden kaçırması, vb. muhtelif hatalı değerlendirmelerin sonucunda, ihraççının 

taahhüdünü yerine getirememesine, öngörülemeyen maliyetler ile karĢılaĢmasına, hukuki 

ve/veya finansal sorunlar yaĢamasına sebep olabilir.  

5.1.5. Tahsilat ve hak ediĢlerin zamanında yapılamamasının ġirket’in karlılığını ve 

finansal durumunu olumsuz etkileyebilmesi: 

Küresel ve ulusal ekonomik krizlerin yol açacağı ödeme güçlükleri ve ötelemeler, firmaların 

özellikle konkordato, iflas ilanlarının ödemelerindeki etkileri nedeni ile tahsilatta yaĢanacak 

olumsuzluklar, ihraççının finansal durumunu da olumsuz etkileyerek karlılığının düĢmesine yol 

açabilir. 

 

SözleĢme yapılmıĢ firmaların, ticari faaliyetlerinde olumsuzluklar yaĢanması, firmaların ticari 

faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri, dondurmaları veya firmaların kapanması ya da 

ihraççıdan kaynaklanmayan harici nedenler ile sözleĢmeler iptal edilebilir. SözleĢmelerde 

belirtilen Ģartların tam olarak yerine getirilememesi nedeniyle sözleĢme bedelleri üzerinden 

kesinti yapılabilir. ĠĢin ve iĢ bedelinin tam olarak belirtilemediği sözleĢmelerde, müĢteriler ile 

olası bir anlaĢmazlık durumunda iĢ bedeli tam olarak tahsil edilemeyebilir. Bu ve benzeri 

durumlar, ihraççının kârlılık ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. 

 

5.1.6. ġirket’in nakit yaratma kabiliyeti ve iĢletme sermayesi yetersizliği: 

2018 yılında yaĢanan kriz nedeni ile piyasalarda oluĢan güvensizlik ve belirsizlik, yatırımların 

düĢmesine neden olarak iç piyasada ciddi talep daralmasına ve hammadde alımlarında da 

ödeme vadelerinin önemli oranda kısalmasına, hatta alımların önemli bir kısmında ödemelerin 

nakite dönmesine yol açmıĢtır.  

Ġhraççı, ticari faaliyetlerinde küçülme yaĢamamak için, hammadde tedarik vadelerinin 

kısalmasına rağmen satıĢ vadelerini uzatarak piyasaya ürün arz etmiĢtir. Nakit dengesinin 

aleyhine olan bu satıĢ politikasının yanı sıra içinde bulunulan sürecin sonucu olarak 

tahsilatlarda problemlerin yaĢanması, nakit dengesindeki olumsuzluğu daha da büyüterek 

finansal sıkıĢıklığa neden olmuĢ ve ihraççı, kredi kullanmak zorunda kalmıĢtır. 

Ġhraççının, finansal yapısında ciddi toparlanma olmak ile birlikte, çok kısa sürede daha büyük 

ve daha derin ulusal ve küresel yeni bir kriz karĢısında, karĢılaĢacağı finansal sıkıĢıklığı aĢmak 

için uygun koĢullarda yabancı kaynak bulamaması durumunda, finansal durumu olumsuz 

etkilenebilir ve bu da karlılığının düĢmesine yol açabilir. 

5.1.7. Olası maliyet artıĢlarının ġirket’in karlılığını olumsuz etkilemesi: 

Ġhraççı, sahip olduğu üretim hacmi itibarı ile ithal ettiği ürünlerde önemli alım avantajlarına 

sahip olmak ile birlikte, yurtiçinde tedarik ettiği hizmet ve ürünlerde ciddi fiyat artıĢlarının 

yaĢanması ve Türk Lirasının aĢırı değerlenmesi durumunda, özellikle yurtdıĢı satıĢ cirosu 

olumsuz etkilenebilir, karlılığı düĢebilir. 

 

5.1.8. Rakiplerin sektörel faaliyetleri nedeniyle oluĢabilecek riskler: 

Ġhraççının, özellikle yurtiçi satıĢlarında elde ettiği pazar payındaki önemli etkenler; küresel 

ölçekte sektöründeki geliĢmeleri takip ederek, piyasada oluĢan taleplere bağlı olarak, ürün 

yelpazesinde oluĢturduğu çeĢitlilik ile birlikte, üretimdeki esnek ve dinamik yapısı ile hızla arzı 

gerçekleĢtirebilmesidir.  

Ġhraççının, sektördeki geliĢmeleri takip edememesi, geliĢmelere bağlı olarak gerekli yeni 

yatırımları yapamaması, esnek ve dinamik üretim yapısını koruyamayarak piyasada oluĢan yeni 
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taleplere cevap verememesi, rakiplerinin yapacağı yatırımlar ile kendilerini geliĢtirme ve 

yenilemelerinin gerisinde kalması, ihraççının rekabet gücünün azalmasına, pazar payının 

küçülmesine ve karlılığının düĢmesine yol açabilir. 

Ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerinde, taleplerini karĢılamak üzere ürün ve hizmet 

kalitesinden ödün veren yatırımcıların, üretim maliyetlerini küçük üreticilere yöneltmesi, 

rakiplerinin agresif fiyat politikalarına baĢvurması, ihraççının pazar payının küçülmesine ve 

karlılığının düĢmesine yol açabilir. 

5.1.9. ġirket’in yaptığı anlaĢma ve sözleĢmeler karĢı tarafça iptal edilebilir: 

SözleĢme yapılmıĢ kurumların kapanması ya da baĢka kurumlar ile birleĢmesi nedeniyle veya 

ihraççıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleĢmeler iptal edilebilir. Bu vb. geliĢmeler, 

ihraççının içinde bulunduğu dönem ve süreçte ciro kaybına ve karlılığının düĢmesine yol 

açabilir. Benzer durumların takip eden dönemlerde de tekrarlanma sıklığına ve iptal edilen 

sözleĢmelerin büyüklüğüne, Ģirketin bu sözleĢmelere istinaden yapmıĢ olduğu yatırım ve 

hammadde alımlarının miktarına bağlı olarak, ihraççının finansal sorunlar ile karĢılaĢma 

olasılığı bulunmaktadır. 

 

5.1.10. Siber bir saldırıya maruz kalabilme riski: 

Ġhraççı, almıĢ olduğu önlemlere karĢın, siber bir saldırıya maruz kalabilir. GeliĢen veri saklama 

teknolojileri ile birlikte verilerin saklanmasına yönelik politika ve önlemler her ne kadar 

geliĢmeye baĢlamıĢ olsa da, bulut teknolojileri üzerinde verileri saklama, ekipler arası 

koordinasyonu kolaylaĢtırması nedeniyle yoğun olarak tercih edilmektedir. Bu durum, gerekli 

önlemlerin alınmasına rağmen, verilerin art niyetli kiĢilerin eriĢimine olanak vermektedir. 

MüĢterilerden elde edilen ve korunması gereken verilerin ve bilgilerin yeterli düzeyde 

korunamaması veya olası siber saldırılara karĢı güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması ve buna 

karĢılık müĢterilerin yasal süreç baĢlatmaları halinde, ihraççının, müĢteri, itibar ve pazar payı 

kaybı yaĢama olasılığı olabilir. 

5.1.11. ġirket aleyhine açılabilecek çeĢitli hukuki davalardan kaynaklanan riskler: 

Ġhraççının, muhtelif nedenlerden ötürü sözleĢme yükümlülüklerini yerine getirememesi, 

ürettiği ürünlerde ortaya çıkabilecek teknik ve üretim aĢamalarındaki kusurlar, istifa eden veya 

çıkarılan personeller tarafından fazla çalıĢma/tazminat vb. nedenler ile ihraççının aleyhine 

davaların açılması ve açılan davaların ihraççının aleyhine sonuçlanması durumunda, ihraççı 

tazminat ödemek durumunda kalabilir. Ġhraççının, tazminat ödeme yükümlülüğü ile karĢı 

karĢıya kalmasının, ihraççının finansal yapısının olumsuz etkilenmesi durumunda, ihraççının 

karlılığına olumsuz yansımaları olabilir. 

 

5.1.12. GerçekleĢtirilecek yatırımlara iliĢkin riskler: 

Ġhraççı, kendi ihtiyaçlarını karĢılamak için yaptığı batarya yatırımını büyüterek piyasaya da arz 

etmeyi, yeni geliĢtireceği ürünler için daha kapsamlı test odası inĢa etmeyi ve üretim 

verimliliğini arttırmak için teknolojik yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Piyasadaki 

geliĢmelerde yaĢanabilecek olumsuzlukların yapılacak yatırımlarda planlanan verimliliği ve 

buna bağlı hedeflenen karlılığı sağlayamaması durumunda yapılan yatırımların rantabl olmama 

olasılığı bulunmaktadır. 

5.1.13. Ġhraççı’nın uyması gereken yasal mevzuat ve bu çerçevede uyması gereken 

sınırlamalar bulunmaktadır: 

Ġhraççının tabi olduğu özel bir mevzuat yoktur. Vergi mevzuatında ve genel kanunlarda 

yapılacak değiĢikliklerde, ihraççıyı olumsuz etkileyebilecek unsurlar olabilir. 
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5.1.14. Yöneticilerin katma değerine bağımlılık: 

ġirket‟in faaliyetlerinde, yöneticilerin, Ģirket politikalarının belirlenmesinde ve karar alma 

süreçlerinde belirleyici olmalarının yanı sıra, yeni müĢterilerin bulunmasından, mevcut 

müĢterilerle olan iliĢkilerin sürdürülmesi de dahil olmak üzere önemli katkı sağlamaları, 

Ģirketin yöneticilere bağımlılığını artırmaktadır.   

Herhangi bir sebeple bu kiĢilerin ayrılması veya görevlerini bırakması sonucunda yerlerine 

yeni yöneticilerin bulunamaması durumunda ġirket‟in faaliyetleri olumsuz yönde etkilenebilir. 

 

5.1.15. Ġhraççı karlılığın sürekliliği konusunda herhangi bir garanti verememektedir:  

Ġhraççının karlılığının sürdürülebilirliği, ulusal ve küresel ölçekte yapılan ve yapılacak olan 

yatırımlara, uluslararası iliĢkilerde belirleyiciliği olan ülke politikaları ve benzeri birçok 

parametreye bağlı bulunmaktadır. Ekonomik krizin derinleĢmesine bağlı olarak yatırımların 

yavaĢlamasının, dönemsel de olsa piyasada yol açacağı talep daralması ve aĢırı fiyat 

düĢüĢlerinin yaĢanması ihraççının karlılığını olumsuz etkileme olasılığı nedeni ile, ihraççının 

karlılığın sürekliliği konusunda herhangi bir garanti vermesi mümkün gözükmemektedir. 

 

 

5.1.16. ġirketin yurtdıĢı yapılanmaları ile ilgili riskler: 

ġirket, yurt dıĢı satıĢlarını direkt satıĢ ve bayilik satıĢları Ģeklinde yapmaktadır. Yurt dıĢı direkt 

satıĢlar % 10, bayilik üzerinden satıĢlar % 90 civarındadır. Ġhraççının, Ġspanya ve Ġrlanda hariç 

yurt dıĢı bayilik sözleĢmeleri bulunmayıp, geçmiĢ deneyim, tecrübeler ve müĢteri bağımlılığı 

ile yurt dıĢı satıĢlar devam ettirilmektedir. YapılmıĢ olan centilmenlik anlaĢmaları ile iliĢkiler 

devam ettirilmektedir. 

5.1.17. Ġhraççı’nın yönetim hâkimiyetine iliĢkin riskler 

Mevcut durum itibariyle, ihraççının yönetim kontrolü hem imtiyazlı pay hem de pay çoğunluğu 

nedeniyle Ali Saim TEKĠN ve Erkan BĠRĠNCĠ‟ye ait olup, her iki kiĢinin pay oranı toplamı 

%96‟dır, pay oranı toplamı halka arz sonrasında % 55‟e gerileyecektir. A grubu payların 

yönetim kurulu üye seçiminde ve genel kurulda imtiyazları bulunmaktadır. ġirket‟in esas 

sözleĢmesine göre yönetim kurulu en az 5, en fazla 7 üyeden oluĢur. 

 

ġirket‟in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay 

sahibinin 5 (beĢ), her bir B grubu pay sahibinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır. 

 

A Grubu paylara iĢbu esas sözleĢme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel 

Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıĢtır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya 

imtiyaz tanınmamıĢtır. 

 

A grubu pay sahiplerinin çıkarlarının azınlık pay sahiplerinin çıkarları ile çeliĢmesi 

durumunda, ana ortağın vereceği kararlar azınlık pay sahiplerinin aleyhine olabilir. Ġhraççı 

bünyesinde sektörde iĢ deneyimine sahip üst düzey yöneticiler bulunmakta olsa bile yönetimde 

etkin gerçek kiĢi ortakların yaĢayabileceği sağlık ve benzeri sorunların, ihraççının faaliyetlerini 

olumsuz yönde etkileme olasılığı bulunmaktadır.  

5.2. Ġhraççının içinde bulunduğu sektöre iliĢkin riskler: 

5.2.1. Sektörde rakiplerin artmasıyla pazar payının azalma riski: 

Sektörde kurulacak küçük ölçekli firmaların vergi mevzuat uygulamalarını çeĢitli yöntemler ile 

aĢarak maliyetlerini aĢağı çekerek piyasada haksız rekabetin oluĢması ve artması, yurt dıĢından 
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büyük oyuncuların sektörde faaliyet gösteren rakip firmalar ile oluĢturacakları ortak yatırımlar, 

rekabet ortamının artmasına ve ihraççının pazar payının azalmasına sebep olabilir. Ġhraççının, 

yoğun rekabet ortamında iĢ yapabilirliği düĢebilir ve bu durum ihraççının faaliyetlerini ve 

finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. 

5.2.2. Nitelikli Personele olan Bağımlılık: 

Ġhraççının, içinde bulunduğu sektörün bilgi birikimi gerektirmesinin yanı sıra,  imalatın 

özgünlüğü ve emek yoğunluğu içermesi nedeni ile nitelikli mesleki beceriye sahip personeli 

gerekli kılmaktadır. 

 

Bilgi birikimi gerektiren bir sektör olup, nitelikli personele ihtiyaç bulunmaktadır. Kadrolara 

nitelikli vasıflar ve uzmanlık kazandırılması, personel yetiĢtirme programı ile sağlanmaktadır. 

Uzman nitelikli personellerin, daha cazip koĢullarda iĢ bulması veya baĢka sebeplerle iĢten 

ayrılması halinde, aynı vasıflarda personel/personeller kısa sürede temin edilemeyebilir. Kritik 

görevlerdeki uzman nitelikli personeller çeĢitli teĢviklerle desteklenmektedir. Üretim 

aĢamasındaki personel çıkıĢlarının kısa sürede yoğunlaĢması durumunda, ihraççının faaliyeti 

olumsuz olarak etkilenebilir.  Ġhraççının, faaliyetinde kesinti oluĢmaması ve iĢ hacminde 

düĢmeye sebep olmamak için, çıkan personellerin yerine kısa sürede personel ikame 

edilmesinin zorunlu olması durumunda, personelin maliyetleri daha yüksek olabilir. Bu durum, 

operasyonel giderlerin artmasına ve karlılığın azalmasına yol açabilir.  

5.2.3. Politik risklerin yatırımlara etkisi: 

Ġhraççı ve ihraççının satıĢ yaptığı müĢterileri de politik risklerden olumsuz olarak etkilenme 

olasılığı bulunmaktadır. Politik risklerin ortaya çıktığı ülke veya ülkelerde, yatırımların 

olumsuz etkilenmesi durumunda, sektör beklenen büyümeyi gösteremeyebilir. Bu durum 

ihraççının gelecek projeksiyonlarına ve faaliyetlerine olumsuz etki edebilir. 

5.2.4. Sektörde rekabet durumuna iliĢkin riskler: 

Ġhraççının faaliyet gösterdiği sektörde, tüm sektörlerde olduğu gibi rekabetin yaĢanmasına 

karĢın, pazarın çok büyük olmamasından, iĢin niteliği gereği özel bilgi ve donamıma sahip 

olması, nitelikli personel ihtiyacı, sektörel geçmiĢ vb. etkenlerden dolayı sektöre yeni büyük 

oyuncuların katılımı sınırlı kalmaktadır.  

Piyasalarda, fiyatın belirleyici önemli bir etken olmasının her geçen gün büyüttüğü rekabet, 

sektörde olası Ģirket birleĢmelerine veya devralmalar nedeniyle küçük ölçekli iĢletmelerin 

sektör içindeki pozisyonlarını koruyamamalarına neden olabilir.  

Özellikle, ulusal ölçekte piyasaların ve iĢletmelerin denetlenmemesinin küçük iĢletmelere 

kazandırdığı haksız rekabet avantajı ile bu iĢletmelerin agresif yaklaĢımlarının piyasadaki 

fiyatlar üzerindeki olumsuz etkileri, ihraççının dönemsel olarak karlılığını olumsuz 

etkileyebilir. 

5.2.6. Güncel, küresel ve ulusal ekonomik geliĢmelerin sektöre olası etkileri: 

Küresel ve ulusal ölçekteki olumsuzluklar, ekonomik durgunluk ve belirsizlikler, yatırımları 

olumsuz etkilemekle birlikte, baĢta gıda sektörü olmak üzere, ilaç, kimya sektörü olmak üzere 

birçok alanda ve sektörde soğutma gereksiniminin zorunluluğunun devam etmesi nedeniyle, 

soğutma sektörünün, krizlerden en az etkilenen sektör konumunda olmasını sağlamıĢtır.     
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Sadece gıda kapsamındaki ürünlerin, soğuk depolama ve muhafazasının, transferinin 

vazgeçilemez bir zorunluluk olması, tüm krizlerde, soğutma sektörünün krizlere en geç girip en 

erken çıkmasını sağlamıĢtır. 

5.3. Ġhraç edilecek paylara iliĢkin riskler: 

5.3.1. Ġhraççı’nın payları ilk kez halka açık bir piyasada iĢlem göreceğinden fiyat ve 

hacim dalgalanması yaĢanabilir.  

ġirket payları yurt içinde veya yurt dıĢında herhangi bir teĢkilatlanmıĢ piyasada iĢlem 

görmüyor olup, ilk defa Borsa Ġstanbul‟da halka arz edilecektir. Satılan payların halka arz 

fiyatı, arz sonrası Borsa Ġstanbul‟da oluĢacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç 

edildikten sonra, ekonomideki, piyasalardaki ve/veya ġirket‟in finansal yapısındaki geliĢmelere 

bağlı olarak, bu payların fiyatı piyasada oluĢan arz ve talebe bağlı olarak belirlenecektir. 

Yurtiçi ve yurtdıĢında genel ekonomiye veya ġirket‟in faaliyet gösterdiği sektöre iliĢkin 

olumsuz geliĢmeler olması, ġirket‟in ciro, faaliyet karlılığı gibi finansal performans 

parametrelerinin piyasa öngörülerinin altında kalması gibi durumlarda ġirket paylarının değeri 

düĢebilir veya sert dalgalanmalar gösterebilir. ġirket‟ in finansal performansı olumlu bir seyir 

izlese dahi faiz oranları, döviz kurları gibi genel piyasa koĢullarını etkileyen faktörlerde sert 

dalgalanmalar yaĢanması, sermaye piyasası araçlarına olan talebi etkileyecek global, bölgesel, 

yerel çapta savaĢ, doğal felaket, siyasi kriz veya tüm bu etkenlere iliĢkin ciddi belirsizlik 

olması, tüm finansal varlık ve sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını genel olarak olumsuz 

etkileyebilir, bu geliĢme ġirket‟in pay fiyatlarına da yansıyabilir. Ayrıca bu payların aktif bir 

piyasası oluĢmayabilir veya oluĢması halinde dahi bu durum sürdürülebilir olmayabilir ve 

yatırımcıların paylara iliĢkin iĢlem yapma kabiliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

Tüm bunlar, halka arz kapsamında ġirket paylarını satın alan yatırımcıların yapmıĢ oldukları 

yatırımların bir kısmını veya tamamını kaybetmelerine neden olabilir. 

5.3.2. Ġhraççı’nın mevcut durumdaki ana pay sahipleri, ġirket paylarının ilk halka arzı 

sonrasında da ġirket sermayesinin önemli bir bölümüne sahip olmaya devam edecek 

olmasından dolayı, ana pay sahiplerinin menfaatleri ilk halka arzda yatırım yapan pay 

sahiplerinin menfaatleri ile çatıĢabilir. Ayrıca, ana pay sahiplerinin menfaatleri ikincil 

piyasadan pay alacak/yatırım yapacak pay sahiplerinin menfaatleri ile de çatıĢabilir. 

Halka arzın tamamlanmasını takiben A grubu imtiyazlı paylara sahip olan mevcut 

hissedarların, ġirket‟in Esas SözleĢmesi‟nde belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve 

Genel Kurul‟da oy hakkı imtiyazı nedeniyle ġirket üzerinde kontrol hakimiyeti devam 

edecektir. Bu nedenle A grubu imtiyazlı paylara sahip hissedarlar, Yönetim Kurulu Üyelerini 

seçebilecek, Sermaye Piyasası Kanunu‟nda belirtilen önemli nitelikteki iĢlemler, kar payı 

dağıtımı ve yeni hisse çıkarılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren iĢlemleri kontrol 

edebileceklerdir. Halka arz edilecek B Grubu paylara ise herhangi bir imtiyaz tanınmamıĢtır. 

A grubu pay sahibi hissedarların çıkarlarının azınlık hisse sahiplerinin çıkarlarıyla çeliĢmesi 

durumunda vereceği kararlar azınlık hisse sahiplerini olumsuz Ģekilde etkileyebilir. Ortaklar 

arasında ileride oluĢabilecek çıkar çatıĢmaları ġirket‟in faaliyetlerini ve pay değerini olumsuz 

etkileyebilir.  

5.3.3. Ġhraççı, ana sözleĢmesi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gelecekte pay 

sahiplerine kar payı ödemeyebilir veya pay sahiplerinin kar payı beklentilerini 

karĢılamayabilir. 
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SPKn‟na göre halka açık anonim ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek 

kar dağıtımı politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. 

Ġhraççının gelecekte yatırımcılara kar dağıtacağına iliĢkin bir garanti bulunmadığı gibi kar elde 

edeceğine dair bir taahhüdü de bulunmamaktadır. Ortaklığın kar payı dağıtımı 

gerçekleĢtirebilmesi için öncelikle Ġhraççı‟nın varsa geçmiĢ yıl zararlarının kapatılması ve ilgili 

yılı kar ile tamamlaması gerekmektedir. Ġhraççı ilgili yılı kar ile tamamlasa dahi Yönetim 

Kurulu‟nun karın ne Ģekilde kullanılacağı yönünde karar alarak Genel Kurul‟a teklif etmesi 

gerekmekte olup, kar dağıtımı Genel Kurulun onayından sonra gerçekleĢebilmektedir.  Bu 

bağlamda, zarar edilen yıllarda Ġhraççı‟nın dönem karından kar payı dağıtması zaten mümkün 

olmayacaktır. Ancak geçmiĢ yıllar karlarını dağıtıma konu edebilir yada etmeyebilir. Ayrıca, 

Ġhraççı‟nın yeterli karı olmayabilir veya Ġhraççı karını Ģirket bünyesinde tutup dağıtmama 

kararı verebilir. 

5.3.4. Ġhraççı ve ana pay sahipleri tarafından yapılacak pay satıĢları pay fiyatı üzerinde 

olumsuz etkiye sebep olabilir. 

SPK‟nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği‟nin 8. Maddesi gereği, mevcut sermayede %10 ve üzeri 

pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde 

bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, ortaklık paylarının borsada iĢlem görmeye 

baĢlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada 

satamazlar ve bu payları halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak 

Ģekilde herhangi bir iĢleme tabi tutamazlar. Ancak bu süreç sona erince mevcut ortakların pay 

satıĢları gündeme gelebilecektir. Söz konusu iĢlemler dolayısıyla pay fiyatları olumsuz 

etkilenebilir. 

5.3.5. Ġhraççı paylarının halka arzından sonra pay fiyatında dalgalanmalar yaĢanabilir. 

Ġhraç edilen paylarda sermaye kazancı riski vardır. ġirket‟in payları ilk defa halka arz edilecek 

ve Borsa‟da iĢlem görecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı Ġhraççı tarafından belirlenmiĢ 

olup, bu fiyat halka arz sonrası BĠST‟de oluĢacak fiyattan farklılık gösterebilir. ġirket‟in 

finansal performansının beklentilerin altında kalmasına neden olabilir veya global ekonomik 

koĢullara bağlı olarak, pay fiyatında dalgalanmalar oluĢabilir.  

 

5.3.6. Türk Lirasının değerindeki dalgalanmalar pay fiyatını etkileyebilir. 

ġirket payları TL cinsinden borsada iĢlem görecek ve kar payı ödemesi yapılması durumunda 

bu kar payları TL cinsinden ödenecektir. Dolayısıyla TL‟nin diğer para birimlerine göre 

değerinde oluĢabilecek dalgalanmalar payların değerini ve Türkiye dıĢındaki yatırımcılar için 

baĢka para birimlerine dönüĢtürülecek kar payı ödemelerinin değerini olumsuz etkileyebilir.  

 

5.3.7. Muhasebe politikaları ġirket paylarının fiyatını olumsuz etkileyebilir. 

ġirket‟in günümüz teknolojisi ile ileriye yönelik olarak geliĢtirdiği ve geliĢtirmeye devam ettiği 

projelerinin, ilerleyen yıllarda piyasada oluĢacak teknolojik olumsuzluklar ve teknolojik altyapı 

değiĢiklikleri sonrasında, kullanılamaz hale gelme olasılığı vardır. GeliĢtirilmiĢ ve geliĢtirme 

safhasında bulunan tüm ürünlerin tamamıyla kullanılamaz hale gelmesi sonucunda ġirketin 

adına oluĢacak; yönetim kurulunca ürünler için belirlenen muhtemel kullanım ömrünün 

gerçekleĢmemesi, aktifleĢtirilen kısımların belli bir hesap döneminde değer düĢüklüğüne 

uğrayarak giderleĢtirilmesi vb. risk unsurları gerçekleĢmesi durumunda, Ģirket karlılığının ve 

pay fiyatının olumsuz etkilenmesi mümkündür. 

 

5.3.8. Ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler pay fiyatını olumsuz etkileyebilir. 
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Ġhraç edilen payların ikincil piyasa fiyatında ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler 

oluĢabilir. Gerek global ekonomik konjonktür, gerekse Türkiye ekonomisindeki olası olumsuz 

geliĢmeler, ġirket‟in faaliyetlerinden beklentilerini karĢılayamamasına ve buna bağlı olarak da 

payın ikincil piyasa fiyatının düĢmesine neden olabilir. ġirket‟in ekonomik konjönktürden 

kaynaklanan durum nedeniyle faaliyetleri yavaĢlayabilir veya durabilir. Bu durum Ġhraççı‟nın 

pay fiyatını olumsuz etkileyebilir.  

5.3.9. ġirket faaliyetlerinden kaynaklanan riskler pay fiyatını olumsuz etkileyebilir. 

Pay sahipleri, ġirket‟in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, ġirket‟in tasfiye edilmesi 

sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iĢtirak eder. ġirket‟in 

tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra geriye mal varlığı 

kalması durumunda ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. ġirket‟in ticari ve ekonomik 

anlamda zor duruma düĢmesi durumunda ġirket ortaklarının elindeki paylar tamamen değer 

kaybedebilir.  

5.3.10. ġirket’in halka açıklık oranı sınırlıdır ve payların likiditesi ve fiyatı üzerinde 

bunun olumsuz etkisi olabilecektir. 

Halka arz tamamlandıktan sonra, 4.500.000.-TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı 

paylar, BIST‟te iĢlem görecektir. Halka arz sonrası %45 olan halka açıklık oranı payların 

likiditesini olumsuz etkileyebilecek, payların alım satım hacminin düĢük olmasına neden 

olabilecek ve sonuç olarak payın ikincil piyasa fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratabilecektir. 

Ayrıca paylar Borsa‟da iĢlem görmeye baĢladıktan sonra paylara iliĢkin likidite oluĢmaması 

durumunda pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler. 

5.3.11. Fiyat Tespit Raporuna ĠliĢkin Riskler 

Ġhraççı‟ nın halka arz edeceği paylara iliĢkin yapılan ġirket Fiyat Tespit Raporu çalıĢmasında 

“Piyasa Çarpanları” ile “ĠndirgenmiĢ Nakit Akımı” yöntemleri kullanılmıĢtır. Piyasa 

Çarpanları yöntemi ile yapılan hesaplamalarda baz alınan Ģirketler arasında finansal büyüklük 

ve faaliyet konusu açısından Ġhraççı ile farklılık gösterenler de bulunmaktadır. Ayrıca, 

kullanılan piyasa çarpanları oranları içerisinde ortalama değerden pozitif olarak ve %100‟den 

fazla bir oranda ayrıĢan veriler de kullanılmıĢtır. Uluslararası alanda kabul görmüĢ ve 

Ģirketlerin orta-uzun vadeli değerlerini yansıtan ĠndirgenmiĢ Nakit Akımları (ĠNA) Analizi‟ne 

göre firma değeri veya Ģirket paylarının değeri, ġirket‟in faaliyet gösterdiği süre içerisinde 

yaratması muhtemel nakit akımlarının bugüne indirgenmiĢ değeri olarak kabul edilir. ĠNA 

analizi doğası gereği varsayımlar içermektedir. ġirket‟in planlanan yatırımlarının ve satıĢlarının 

gerçekleĢmemesi durumunda, halka arz fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleĢmeme 

riski oluĢabilir. Bu durumda ġirket‟in finansal performansı beklentilerin altında kalabilir. Fiyat 

tespit raporundaki varsayımların gerçekleĢtirilmesi veya gerçekleĢtirilmemesi ġirket pay 

fiyatının halka arz sonrasında seyrini etkileyeceğinden, yatırımcılar tarafından yatırım 

kararlarının söz konusu varsayımların detaylı Ģekilde incelenmesinin ardından alınması 

gerekmektedir.  

5.3.12. Sermayenin Sulanma Riski 

ġirket esas sözleĢmesinin 6. maddesine göre; Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı 

sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 
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sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya 

yetkilidir.  ġirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Dolayısıyla, gelecekte 

yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, yatırımcıların yeni pay alma haklarının tamamen veya 

kısmen kısıtlanması veya bu hakların kullanılmaması durumlarında; Ġhraççı‟nın sermayesi 

artarken yatırımcıların sahip oldukları pay adedi artmayacağından yatırımcıların payının 

toplam sermayeye oranı azalabilecektir. Ayrıca ortak konumunda bulunan kiĢilerin sahip 

oldukları payları satmak istemeleri durumunda, piyasada pay arzı fazlası olabilecek ve bu 

durum Ģirket değeri ile pay fiyatını aĢağı yönlü etkileyebilecektir. 

5.3.13. Mevzuat Uygulamaları Kaynaklı Riskler 

Pay Piyasasında iĢlemlerin adil ve dürüst bir Ģekilde gerçekleĢmesinin sağlanması amacıyla 

yürürlüğe sokulan mevzuat uygulamaları kapsamında tedbirlerin uygulanması süresince ġirket 

paylarının iĢlem sırası geçici veya sürekli olarak kapatılabilir, hatta daha ileriki durumlarda 

borsa kotundan çıkarılması gibi tedbirler yürürlüğe alınabilir. Bu durumlarda pay sırası için 

etkin bir piyasa oluĢmayabileceğinden payların el değiĢtirmesi kısıtlı veya imkansız hale 

gelebilir.  

5.4. Diğer riskler:  

5.4.1. Ġhraççı’nın sermayesinde imtiyazlı paylarının bulunmasının yaratacağı riskler: 

Halka arzın tamamlanmasını takiben mevcut ortakların, sermayedeki payı %55‟e 

gerileyecektir. ġirket esas sözleĢmesinin 6. ve 8. Maddeleri çerçevesinde imtiyazlı A grubu 

paylara, yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıĢtır. B 

grubu payların ise herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.  

Mevcut ana pay sahipleri ihraççının yönetiminin belirli sayıdaki üyelerini belirleme hakkını 

sağlayan imtiyazlı payların yanı sıra oy hakkı imtiyazlarına da sahiptir. Bu nedenle yönetim 

kurulu üyelerini seçebilecek, kâr payı dağıtımı ve yeni pay çıkarılması gibi iĢlemlere karar 

verebileceklerdir. Ana pay sahiplerinin çıkarlarının azınlık pay sahiplerinin çıkarları ile 

çeliĢmesi durumunda verilecek kararlar azınlık pay sahiplerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca 

imtiyazlı paylar borsa dıĢında da el değiĢtirebilir ve bu durumda ortaya çıkacak yönetim 

değiĢikliğinin Ġhraççının faaliyetleri üzerinde olumsuz etkileri olabilir.  

5.4.2. Finansal Riskler  

5.4.2.1. Sermaye Riski 

Sermaye riski, Net Borç/Toplam Özkaynak oranı olarak izlenir. Bu oran net yükümlülüğün 

toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunmaktadır. Net yükümlülük; nakit ve nakit benzeri 

değerlerin toplam borç tutarından (finansal borçlar ve yükümlülükler, finansal kiralama ve 

ticari borçları içerir) düĢülmesiyle elde edilmektedir. Net Borç/Özkaynak oranının yüksekliği 

ġirket‟in finansal borçlarını ödeyebilmesine iliĢkin riskinin bir göstergesidir. Ġhraççının 

31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 ve 30.09.2020 tarihleri itibarıyla Net Borç/Özkaynak oranı 

aĢağıdaki gibidir.  

BĠLANÇO (TL) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Toplam Borçlar 53.656.146 46.296.862 49.916.461 68.350.739 

Nakit ve Nakit Benzerleri (2.200.512) (473.856) (265.789) (1.597.897) 

Net Yükümlülük (-) 51.455.634 45.823.006 49.650.672 66.752.842 

Toplam Özkaynaklar (451.274) 1.917.177 9.054.305 14.577.990 
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Net Yükümlülük / 

Özkaynaklar (114,02) 23,90 5,48 4,58 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ġirket‟in 31.12.2017 döneminde 53.656.146 TL olan kısa 

ve uzun vadeli finansal yükümlülükleri 31.12.2018 itibariyle 46.296.862 TL seviyesine 

inmiĢtir. 31.12.2019 tarihi itibarıyla 49.916.461 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 30.09.2020 

tarihinde bir miktar artıĢla 68.350.739 TL seviyesine çıkmıĢtır. 

Net borçlar/Özkaynak oranı 31.12.2017, 31.12.2018 ve 31.12.2019 yılları itibariyle sırasıyla 

%(114,02), %23,90 ve %5,48 olarak gerçekleĢmiĢtir. 30.09.2020 tarihinde artarak %4,58 

seviyesinde seyretmiĢtir. Net Borç/Özkaynak Oranındaki gerileme 2018 yılında da devam 

etmiĢ ve 31.12.2019 tarihi itibariyle bu oran %5,48 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu 

oranın da düĢmesi Ġhraççı‟nın yıllar itibarıyla karlılığını artırmasından kaynaklanmaktadır. 

 

5.4.2.2. Kredilerin ve alacakların yaratacağı riskler: 

Kredi riski, bir müĢteri veya karĢı tarafın sözleĢmedeki yükümlülüklerini yerine getirememesi 

riskidir. Alacak riski ise finansal varlıkları elinde bulundurmanın yanı sıra, karĢı tarafın 

anlaĢmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de kapsamaktadır. Ġhraççının tahsilat riski, 

esas olarak ticari alacaklardan doğabilmektedir. Ġhraççının, müĢterilerinin yaĢayabileceği 

maddi sıkıntılar, bu müĢterilerden yapılacak tahsilatları geciktirebilir ya da müĢterilerin iflası 

gibi durumlar söz konusu olursa, ihraççı alacağını tahsil edemeyebilir. Tahsilatlarda gecikmeler 

olması ve/veya tahsilat yapılamaması durumunda ihraççının mali durumu olumsuz yönde 

etkilenebilir. ġirket yönetiminin bu riskleri kontrol etmek için harcadığı çabalar yetersiz 

kalabilir ve ihraççı alacaklarını tahsil edemeyerek, aldığı kredileri döndüremeyebilir. Bu 

risklerin tutarları dönemler itibariyle aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

 

(TL) 

Finansal 

Tablo 

Tarihi 

Alacaklar 

Bankalardaki 

Mevduat 

Nakit ve 

Nakit 

Benzerleri 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

Taraf 

Raporlama 

tarihi 

itibariyle 

maruz 

kalınan 

azami kredi 

riski   

30.09.2020 
- 32.095.870 789.181 1.503.121 1.568.188 29.709 

31.12.2019 - 20.977.388 1.416.337 563.871 221.807 43.982 

31.12.2018 - 20.904.887 2.591.602 742.734 408.040 65.816 

31.12.2017 
- 20.026.612 2.324.456 845.413 2.169.091 31.421 

 

5.4.2.3. Likidite Riski 

Likidite riski, ihraççının kısa vadeli fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. 

Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düĢürülmesi gibi fon kaynaklarının 

azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluĢmasına sebebiyet 

verebilir. 31.12.2019 finansal verilerine göre Ġhraççının (5.803.210) TL net iĢletme sermayesi 

eksiği mevcuttur. Ġhraççının likidite riskini gösteren oranlar aĢağıdaki tabloda verilmektedir. 

Özellikle alacakların dönen varlıklar içerisinde önemli bir yer tutması nedeniyle alacak 

tahsilatında meydana gelebilecek güçlüklerin aĢağıdaki oranlardan Cari Oran ve Likidite Oranı 

üzerinde olumsuz etkileri olabilecektir.  

 

 LĠKĠDĠTE ORANLARI 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Cari Oran 0,89 0,83 0,86 1,03 
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Likidite Oranı 0,60 0,67 0,59 0,71 

Nakit Oranı 0,05 0,01 0,01 0,03 

 

Likidite riskinin bir göstergesi olan Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler oranının ilgili 

dönemler bazındaki değiĢimi aĢağıdaki tabloda verilmektedir. 

 

(TL) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Dönen Varlıklar 39.770.459 32.736.204 35.349.960 59.890.048 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.816.752 39.503.160 41.153.170 57.876.483 

Net iĢletme sermayesi (5.046.293) (6.766.956) (5.803.210) 2.013.565 
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli 

Yük. 
0,89 0,83 0,86 

1,03 

 

ġirket, yükümlülüklerinin kısa vadede yoğunlaĢmasından dolayı piyasalarda yaĢanabilecek 

likidite sıkıĢıklıklarında fonlama maliyetlerinin artması sebebiyle olumsuz etkilenebilir. Ayrıca 

yatırımlar nedeniyle yeni kredi kullanımı ve sonrasında ġirket‟in nakit yaratma kapasitesinde 

yaĢanabilecek olumsuzluklar da likiditeye olumsuz yönde etki edebilir. 

5.4.2.4. Piyasa Riski 

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değiĢimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe 

uygun değerinde veya gelecekteki nakit akıĢlarında bir iĢletmeyi olumsuz etkileyecek 

dalgalanma olması riskidir. ġirket‟in piyasa riski, yabancı para riski ve faiz oranı riskini 

içermektedir. 

 

Faiz oranları, ortaklık payının BĠST‟teki iĢlem fiyatı, döviz kurlarındaki veya diğer finansal 

varlıklardaki dalgalanmalar dahil olmak üzere piyasa fiyatlarındaki beklenmedik hareketlerden 

kaynaklanan sebeplerle ihraççı olumsuz etkilenebilir.  

 

5.4.2.4.1. Yabancı Para Riski 

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dıĢı yükümlülüklere sahip olma durumunda 

ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak risklere kur riski denilmektedir. Yabancı para 

cinsinden iĢlemler, kur riskine sebep olmaktadır. Ġhraççı baĢta Euro ve ABD Doları cinsinden 

kur riskine maruz kalmaktadır. 30 Eylül 2020, 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 

2017 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden önemli derecede varlıklar ve yükümlülükler 

bulunmaktadır. Ġhraççının 2017 yılında 5.714.739 TL net döviz açığı varken 2018 yılında 

artarak (14.040.277) TL‟ye çıkmıĢ, son dönemde önemli bir düĢüĢ gerçekleĢerek (11.625.253) 

TL‟ye gerilemiĢtir. Ġhraççının yeni Euro cinsinden kredi kullanması ile birlikte 30.09.2020 

tarihinde döviz pozisyonu açığı (8.877.937) TL‟ye çıkmıĢtır. 

 

DÖVĠZ POZISYONU TABLOSU 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Döviz Varlıklar 729.520 102.760 399.859 1.714.897 

Döviz Yükümlülükler (6.444.259) (14.143.037) (12.025.112) 10.592.834 

Net Yabancı Para Varlık/ 

(Yükümlülük) Pozisyonu (5.714.739) (14.040.277) (11.625.253) (8.877.937) 

 

5.4.2.4.2. Faiz Oranı Riski 

Piyasa faiz oranlarındaki değiĢmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol 

açması, Ġhraççının faiz oranı riskiyle karĢılaĢması anlamına gelmekte olup, Ġhraççının faiz oranı 

riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğuyla ilgilidir. Ġhraççı, faiz 
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kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değiĢiminden doğan 

faiz oranı riskine açıktır.  

 

ġirket‟in kullandığı kredilerinin aĢağıdaki tabloda da görüleceği üzere bir kısmı sabit faizli, 

önemli bir kısmı ise değiĢken faizlidir. DeğiĢken faizli kredilerde meydana gelecek yukarı 

yönlü faiz artıĢları risk içermektedir. 

Sabit faizli finansal araçlar 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Finansal varlıklar - - - - 

Finansal yükümlülükler 11.747.813 12.352.855 9.735.402 16.665.743 

DeğiĢken faizli finansal 

araçlar 
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Finansal varlıklar - - - - 

Finansal yükümlülükler 4.450.808 7.771.380 5.418.707 4.095.873 

 

Türk Lirası ve Döviz cinsinden olan faiz anapara üzerinden %10 yüksek/düĢük olsaydı ve diğer 

tüm değiĢkenler sabit kalsaydı, vergi ve ana ortaklık dıĢı paylar öncesi zarar 30 Eylül 2020 

tarihinde 49.150 ve 31 Aralık 2019 tarihinde  (81.281) TL daha düĢük/yüksek olacaktı. 

(31.12.2018; (155.428) TL, 31.12.2017;  53.410TL). 

 

5.4.3. Makroekonomik ve Politik Riskler 

 Dünya ekonomilerinin resesyon sürecinde olmasından dolayı ülkenin yaĢayacağı ekonomik 

sıkıntılar fiyatların düĢmesine ve tahsilatta gecikmelere yol açabilir. 

 Dünyada ve Türkiye‟de yaĢanabilecek ekonomik ve siyasi geliĢmeler, rekabet ve yatırım 

koĢullarını olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple yeni yatırımların aksaması sebebiyle ihraççı, 

yeni projelere giremeyebilir. 

 Dünyada yaĢanabilecek makroekonomik sıkıntıların geliĢmekte olan ülkelere olumsuz 

etkileri görülebilir. 

 Ülkemizin bulunduğu coğrafya sebebiyle komĢu ülkelerle yaĢanabilecek sorunlardan 

kaynaklıolumsuz ekonomik süreçler yaĢanabilir. 

 Ülkemizde yaĢanabilecek olağanüstü durumlardan dolayı genel ekonomik göstergeler 

olumsuz etkilenebilir ve bu durum ihraççının maliyetlerini ve karlılığını olumsuz 

etkileyebilir. 

 

6. ĠHRAÇÇI HAKKINDA BĠLGĠLER 

6.1. Ġhraççı hakkında genel bilgi: 

6.1.1. Ġhraççının ticaret unvanı ve iĢletme adı: 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 

6.1.2. Ġhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: 

 

Ticaret Siciline Tescil Edilen 

Merkez Adresi 

Yukarı Dudullu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cad 

No:39 Ümraniye / Ġstanbul 

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili 

Müdürlüğü 

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 

Ticaret Sicil Numarası 396997 

6.1.3. Ġhraççının kuruluĢ tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: 
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Ġhraççının esas sözleĢmesine göre Ģirket süresi, süresizdir. 

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

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

numaraları:  

Ticaret Unvanı 
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi Ve 

Ticaret Anonim ġirketi 

Hukuki Statüsü Anonim ġirket 

Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C Kanunları 

Kurulduğu Ülke Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Adresi 
Yukarı Dudullu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cad 

No:39 Ümraniye / Ġstanbul 

Telefon ve Faks Numaraları +90 (216) 466 04 05-06 

Ġnternet Adresi www.ibs.com.tr 

 

6.1.5. Ġhraççı faaliyetlerinin geliĢiminde önemli olaylar: 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 05.02.1997  

tarihinde Ġstanbul‟da kurulmuĢtur. ġirket‟in kayıtlı merkez adresi ve üretim tesisleri, Y.Dudullu 

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 39 Ümraniye – Ġstanbul adresindedir. 

 

ġirket‟in “Limited ġirket” olan Ģirket nev‟ii 2012 yılında “Anonim ġirket”e dönüĢtürülmüĢtür. 

Bu nedenle hazırlanan 04.10.2012 tarihli ana sözleĢmesinde faaliyet konusunu her türlü soğuk, 

nötr muhafaza servis teĢhir, soğuk muhafaza, Ģoklama odaları ve Ģoklama tünelleri imali, imal 

ettirilmesi, ithali, ihracı montajı, bakımı ve pazarlamasını yapmak oluĢturmaktadır. 

 

2013 yılında FORM Metal Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi‟ne ait hisselerin 

tamamını devir alan IBS Soğutma, aynı yıl Lojistik sektöründe depo, antrepo yapımında artan 

yatırımlar nedeni ile mühendislik hizmeti vermek üzere DESA Soğutma Sistemleri Sanayi ve 

Ticaret A.ġ. kurucu ortağı olmuĢtur. 

 

2016 yılında DESA Soğutma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin tüm hisselerini devir alan 

IBS Soğutma, aynı adreste aynı çatı altında faaliyet yürüten DESA Soğutma Sistemleri Sanayi 

ve Ticaret A.ġ. ve Form Metal Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Ģirketlerini, giderleri 

minimize etmek üzere, bu Ģirketlerin faaliyetini sonlandırarak kendi bünyesine katmıĢtır. 

 
2018 yılında kârlılığını artırmak amacıyla soğutma sistemleri üretiminde kullanılan yarı 

mamul/malzeme alımının yaklaĢık % 16-18‟ini oluĢturan batarya adı verilen Kondanser 

(YoğunlaĢtırıcı) ve Oda Soğutucu (BuharlaĢtırıcı-Evaporatör)un üretimine yatırım kararı 

almıĢtır. Bu kapsamda 2019 yılında sözkonusu bataryaların üretime baĢlanmıĢ ve bu tarihten 

sonraki tüm batarya taleplerini, kendi üretimi ile karĢılamıĢtır.  

 

Özellikle Avrupalı bayilerinden gelen talepler doğrultusunda, geleceğin soğutması olarak kabul 

edilen, Avrupa‟da hızla yaygınlaĢan çevreye dost CO2 soğutma cihazları ile ilgili deneme 

ürünlerinin üretimini yapıp tüm testleri tamamlayarak, IBS Soğutma, Türkiye‟deki ilk CO2 

Soğutma cihaz üreticisi olma yolunda ciddi ilerlemeler sağlamıĢtır.  

 

http://www.ibs.com.tr/
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Geride bırakılan 2 yılda, 19 ülkeye, toplam 10 Milyon USD‟yı aĢan ihracatı ile Ticari ve 

Endüstriyel Soğutma Cihazı Ġhracatı konusunda, Ġklimlendirme Sanayi Ġhracatçılar Birliği‟nin 

(ĠSĠB) “En çok soğutma grubu ihracatı yapan firma” sıralamasında 2015 yılında 2.‟lik, 2017 ve 

2018 yılllarında da 1.‟lik ödüllerine hak kazanmıĢtır. (www.isib.gov.tr)  

 

IBS Soğutma, üretim yelpazesinin geniĢliği ve yurtdıĢında da oluĢturduğu bayilik sistemi ile 

yurtdıĢındaki pazar payını istikrarlı olarak büyütmektedir. Her yıl artan ihracatı ile üretiminin 

%40‟a varan kısmını ihraç etme aĢamasına gelmiĢ olan IBS Soğutma, Ulusal ekonomiye 

istihdamın yanı sıra döviz girdisi ile de katkıda bulunmaktadır. 

 

6.2. Yatırımlar: 

6.2.1. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının 

önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman Ģekilleri hakkında bilgi: 

ġirket, 2019 yılında soğutucu üretiminde kullandığı ve dıĢardan temin ettiği ara ürünler olan 

Kondanser ve Oda Soğutucu ısı değiĢtirici bataryaların üretimi ile ilgili olarak, üretim hattı 

kurmuĢtur. Batarya üretim hattının kurulması nedeni ile saç iĢleme bölümünde iĢ yükünün 

artmasıyla hammadde olarak kullandığı saçların Ģekillendirilmesi ve istenilen özelliklerde 

kesimi için Punch makinesi alımı yaparak saç iĢleme bölümünde de ilave bir yatırım 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ġoklama odaları için oda soğutucu imal etmek üzere, batarya üretim hattı için yeni bir pres 

makine sipariĢi verilmiĢ olup, Mart 2020‟de kurulumu gerçekleĢtirilerek üretim aĢamasına 

geçilmiĢtir. 

Yatay boru ĢiĢirme makinası, Azot üretim Jeneratörü, Elektrostatik Konveyör Boya Tüneli, 

yatırımları planlanmaktadır. 

Oda soğutucusu ve Soğutma Ünite YoğunlaĢtırıcısı (Isı DeğiĢtirici Batarya) imalatı için, 2017 

Yılının 9. ayında TL ödemeli Leasing ile 420.000 USD tutarında yatırım yapmıĢ olup,  yatırım 

Leasing ödemesi 2021‟ın 8. ayında tamamlanacaktır. 

2018 ve 2019 yıllarında da, 2017 yılında yatırım yaptığı yeni imalatın kapasite hacmini 

büyütmek için destekleyici ek yatırımlar yapmıĢtır. Yapılan ek yatırımların toplam tutarı 

yaklaĢık 150.000 USD olup, ihraççı yatırım bedelini iĢletme geliri ile finanse etmiĢtir. 

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

coğrafi dağılımı ve finansman Ģekli hakkında bilgi: 

Ġhraççının yatırımının niteliği, imalatı olan ürünlerde kullandığı ara ürünlerden birinin 

imalatına yönelik makine, tesis ve ekipman yatırımları kapsamında olup, bu ara ürünün imalatı 

kapsamında yapılması gereken yatırımın %60‟ını tamamlamıĢ bulunmaktadır. Yapılan yatırım 

kapsamında alınan makine, ekipman ve tesis kurulumu üretimin yapıldığı fabrikada yapılmıĢ 

olup, yatırımın % 75‟i Leasing, % 25‟i de iĢletme geliri ile finanse edilmiĢtir. 

6.2.3. Ġhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında 

ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleĢmeler ve diğer giriĢimler 

hakkında bilgi: 

Halka arzdan elde edilecek net gelirin 11.762.280.-TL tutarında, %31,93‟üne tekabül eden 

aĢağıdaki tabloda yer alan yatırımların hayata geçirilerek verimlilik, ciro artıĢı ve karlılık artıĢı 

sağlanması planlanmaktadır. Söz konusu yatırımlar ile ciroda yaklaĢık %20 oranında artıĢ 

beklenmekte olup aĢağıdaki tabloda ilgili yatırımlar gösterilmiĢtir. 

http://www.isib.gov.tr/
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Öngörülen 
  

Yatırımın Konusu 

Yeni 

Yatırım/Devam 

Eden Yatırım BaĢlama Tarihi 

Tamamlama 

Tarihi 

Tahmini 

Maliyet (TL) 

Hasılata 

Tahmini 

Katkısı 

(TL) 

80 Ton H tipi Pres (yerli) Yeni Yatırım  

SipariĢ verildi / Söz. Ġmzalandı/ PeĢinatları 

verilecek Ocak 2021 253.440 2.000.000 

60 Ton H tipi Pres (yerli) Yeni Yatırım  
SipariĢ verildi / Söz. Ġmzalandı/ PeĢinatları 
verilecek Ocak 2021 213.840 2.000.000 

3/8 2522 2x24 Kalıp (yerli) Yeni Yatırım  

SipariĢ verildi / Söz. Ġmzalandı/ PeĢinatları 

verilecek Ocak 2021 410.000 - 

3/8 3228 1x12 Kalıp (yerli) Yeni Yatırım  
SipariĢ verildi / Söz. Ġmzalandı/ PeĢinatları 
verilecek Ocak 2021 225.000 - 

Yatay Boru ġiĢirme Mak. (Ġthal) Yeni Yatırım  Plan dahilinde Arz Sonrası hızlandırılacaktır Aralık 2020 673.200 4.000.000 

Hidrojen Kaçak Test Cihazı (ithal) Yeni Yatırım  Gündeme alındı, sözleĢme aĢamasında  Aralık 2020 554.400 - 

Elektrik Kaçak Test Cihazı (ithal) Yeni Yatırım  Gündeme alındı, sözleĢme aĢamasında  Aralık 2020 118.800 - 

Azot Jeneratörü (ithal) Yeni Yatırım  Gündeme alındı, sözleĢme aĢamasında  Aralık 2020 277.200 - 

Konverlü Boya Tüneli  (yerli) Yeni Yatırım  Plan dahilinde Arz Sonrası hızlandırılacaktır Aralık 2020 1.750.000 7.000.000 

Punch / Laser Kesim Cihazı (ithal) Yeni Yatırım  

Plan dahilinde Arz Sonrası hızlandırılacaktır 

(Preslerin gelmesi sonrası) Mart 2021 1.782.000 7.000.000 

Kablo sıyırma ve pabuçlama mak 
(yerli) Yeni Yatırım  Plan dahilinde Arz Sonrası hızlandırılacaktır Mart 2021 118.800 - 

Boru bükme ve havĢalama ĢiĢirme 

mak (yerli) Yeni Yatırım  

Plan dahilinde Arz Sonrası hızlandırılacaktır  

(Preslerin gelmesi sonrası) Mart 2021 237.600 - 

Reyon imalatı ilgili imalat yatırımı 
fizibilite (ithal ağırlıklı) Yeni Yatırım  

GörüĢmeler ve Değerlendirmeler 
Yapılmaktadır Aralık 2020 5.148.000 14.000.000 

    

11.762.280 

     

36.000.000 

 

6.2.4. Ġhraççıyla ilgili teĢvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koĢulları hakkında bilgi: 

Ġhraççı, yeni alınacak makine yatırımları ile gümrük vergisi muafiyeti ve Katma Değer Vergisi 

(“KDV”) istinası teĢvik belgesi almıĢtır. ġirket‟in yararlandığı çeĢitli teĢvik ve avantajlar 

aĢağıdaki Kanunlar kapsamında gerçekleĢmektedir; 

 

Yatırım TeĢvik Belgeleri 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taah. San. ve Ticaret Anonim ġirketi 20.07.2017  tarihli 

131825 nolu 3 yıl süreli 1 adet yatırım teĢviği almıĢtır. AĢağıda detaylar sunulmuĢtur. 

 

Alınma Tarihi 20.07.2017 

TeĢvik Numarası 131825 

Kulanım Süresi 20.07.2017-20.07.2020 

TeĢvik Tutarı 412.000 USD 

TeĢviğin Yaralanma Unsuru 
Gümrük Vergisi Muafiyeti 

KDV Ġstisnası 

Alınma Amacı Diğer Amaçlı Makinelerin Ġmalatı 

MuhasebeleĢtirilmesi - 

Yatırımın Finansmanı %100 Yerli Kaynak 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; bu Kanunun amacı, sosyal 

sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kiĢileri güvence altına almak; bu sigortalardan 

yararlanacak kiĢileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma Ģartları ile finansman ve 

karĢılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının iĢleyiĢi ile 

ilgili usûl ve esasları düzenlemektir. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
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bendi kapsamındaki sigortalıları çalıĢtıran özel sektör iĢverenlerinin, bu maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, iĢveren 

hissesinin %5‟lik kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karĢılanır. 

 

7. FAALĠYETLER HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

7.1. Ana faaliyet alanları: 

7.1.1. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana 

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

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ., küçük ve orta kapasiteli 

soğutma ihtiyaçları için split ve endüstriyel tip soğutma üniteleri ve yüksek kapasiteli soğutma 

ihtiyaçları için merkezi sistem soğutma ünitelerinin yanı sıra chiller-su soğutma üniteleri ve 

oda soğutucuları üretmektedir.  

ġirketin aynı zamanda mevcut müĢterileri ile yeni müĢteriler için bakım, onarım ve periyodik 

kontrolleri içeren servis otomasyon gelirleri ile Türkiye‟nin önde gelen zincir marketleri için 

soğutma sistemlerinin bir bütün halinde kurulumu, servisi ve kontrollerinden oluĢan taahhüt 

anlaĢmalarından elde edilen gelirleri de bulunmaktadır.  

ġirket Esas SözleĢmesinin 3. Maddesinde Faaliyet konusu; 

 a-Her türlü sıcak, soğuk, nötr, muhafaza, donmuĢ muhafaza, servis ve teĢhir reyon, soğuk 

muhafaza, donmuĢ muhafaza, Ģoklama odaları ve Ģoklama tünelleri imali, imal ettirilmesi, 

ithali, ihracı, montajı, bakımı, ısıtma, havalandırma, klima sistemleri imalatı, imal ettirilmesi, 

ithalat ve ihracatı, onarımı, bunlara ait yedek parça ve aksamları ithali, ihracı, dahili ticareti ve 

pazarlamasını yapmak. 

b- Endüstriyel tip soğutma grubu, split tip soğutma grubu ve ġoklama ünitelerinin imalatı, 

üretimi, montajı ve satıĢı. 

c- Yurt içinde ve yurt dıĢında ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, kalorifer, doğal gaz, sıhhi 

tesisat, mekanik elektrik iĢlerini taahhüt etmek ve taahhütleri gerçekleĢtirmek. 

d- ġirketin uğraĢ konusu ile ilgili mal, makine ve cihazların ithalat, ihracat komisyonculuk 

ticaret mümessillik dahili ticaret ve taahhüt iĢlerini yapmak. 

e- Isıtma, klima, havalandırma santralleri, soğutma grupları ve soğutma kuleleri imalat ve 

montajını yapmak ve yaptırmak. Bu konuda ilgili temsilcilik anlaĢmaları, ana ve yardımcı 

malzemelerin ithalat ve ihracatını yapmak. 

f- Konusu ile ilgili her türlü makine, alet ve edevat ve elektrik motorları imal etmek, dahili 

ticaretini yapmak, ithal ve ihraç etmek. 

g- Klima havalandırma ve soğutma tesisleri, çevre koruma atık su sistemleri toz toplayıcı 

sistemler konusunda mühendislik, müĢavirlik hizmetlerini yapmak, 

Olarak belirtilmiĢtir. 

Ġhraççı bünyesinde, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla toplam çalıĢan personel sayısı 126 kiĢidir 

(31 Aralık 2019: 110, 31 Aralık 2018: 97, 31 Aralık 2017: 116) 

ġirket merkezi ve üretim tesisleri, 

Yukarı Dudullu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad No: 39 Ümraniye / Ġstanbul 

adresinde olup, üretim tesisleri de aynı adreste bulunmaktadır. 

Ürünler: 
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ġirket; 

- Merkezi Soğutma Üniteleri, 

- Split ve Endüstriyel Tip Soğutma Üniteleri, 

- Chiller Su Soğutma Üniteleri 

- Oda Soğutucuları (Soğutucu-Evaporatör-BuharlaĢtırıcı) 

Üretim, montaj ve satıĢını yapmaktadır. 

Merkezi Soğutma Üniteleri: 

Birbirinden bağımsız, birbirine benzer veya farklı büyüklüklerde, aynı veya birbirine yakın 

ısılarda soğutulması gereken hacimlerden emilen ısıların, tek bir merkezden atıldığı soğutma 

sistemleridir. 

Soğutma sisteminde sirküle olan, düĢük basınç ve sıcaklıkta soğutucu akıĢkanın birden çok 

kompresör tarafından emilip sıkıĢtırılarak yüksek basınç ve sıcaklıkta soğutma çevrimine 

sokulduğu sistemler “Merkezi Soğutma Üniteleri” olarak adlandırılmaktadır. Merkezi Soğutma 

Sistemlerinde kompresörler ihtiyaca bağlı olarak soğutma çevrimine dahil olmaktadırlar. 

Split ve Endüstriyel Tip Soğutma Üniteleri (Kondanser): 

Herhangi bir hacimdeki ısının oda soğutucuları aracılığı emilerek, emilmiĢ olan ısının baĢka bir 

ortamda sistem dıĢına atılmasını sağlamak için kullanılan soğutma cihazlarının kapasitesi 

küçük olanlar Split, kapasitesi büyük olanlar Endüstriyel soğutma üniteleri olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

Chiller Su Soğutma Üniteleri: 

Soğutulacak nesne ve soğutma iĢleminin gerçekleĢtirileceği nesnenin Ģekli, ulaĢılabilirliği vb. 

özgün özellikleri nedeni ile soğutmanın kolay Ģekil değiĢtirebilen, akıcı, taĢınabilir, ısı 

değiĢiklikleri ile hacimsel değiĢkenliği olmayan , kolay ısı absorbe edici bir sıvının kullanılarak 

yapılması gereken soğutma iĢlemlerinde kullanılan endirekt soğutma cihazları, “Chiller Su 

Soğutma Üniteleri” olarak adlandırılmaktadır. 

Oda Soğutucuları (Soğutucu-Evaporatör-BuharlaĢtırıcı): 

Soğutma, ısının bir yerden alınıp baĢka bir yere iletilmesi ile gerçekleĢtirilen bir iĢlemdir. 

Soğutma sistemlerinde ısının alındığı yerde kullanılan soğutma ekipmanı, “Soğutucu 

(Evaporatör-BuharlaĢtırıcı)” olarak adlandırılmaktadır 

Soğutma iĢleminde kapalı, izole edilmiĢ bir hacmin, bir odanın soğutulmasında kullanılan 

soğutucu (evaporatör) ekipman “Oda Soğutucu” olarak adlandırılmaktadır. 

 

Soğutma Sistemlerinin ÇalıĢma Prensipleri 

 

Soğutma sisteminin 4 temel öğe aĢağıda açıklanmıĢtır. Bu 4 temel öğenin yanında sistemin 

çalıĢması için gerekli yardımcı ekipmanlar bulunmaktadır. 

 

Gerekli Temel Unsurlar:  

 

1-Kompresörler 

2-Kondanserler  

3-Evaporatörler  
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4- Expansion Valf 

 

1-Kompresörler; soğutma sisteminin kalbi olarak ele alınabilir. Soğutucu akıĢkanın çevrim boyunca 

dolaĢtırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletimi kompresörler yardımı ile meydana 

gelmektedir. Yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaĢtırıcıda bulunan alçak basınçta buhar 

halindeki soğutucu akıĢkanı emerek daha yüksek basınçta olan kondanserlere(yoğuĢturucu) gönderen 

iĢ yutan makinelerdir. Dünya üzerinde çok az sayıda üreticisi olan kompresörlerin, Türkiye‟de 

imalatı bulunmayıp ithal edilmektedir. Kompresör firmalarının çoğunun Türkiye‟de bayileri 

bulunmaktadır fakat firma bazlı satıĢ adetlerine göre IBS‟nin üretim hacmi yüksek olduğundan, 

birçok kompresör üreticide IBS, OEM müĢteri konumundadır. Kompresör satın almasında sağlanan 

fiyat avantajı sebebiyle kompresörler toplu alım yapılıp stok tutulmaktadır. 

 

2-Kondanserler (YoğuĢturucular); Soğutma sisteminin temel elemanlarından biri olan 

yoğuĢturucular, yüksek basınç ve sıcaklıktaki kızgın buhar haldeki soğutucu akıĢkanın ısısını dıĢ 

ortama vermek suretiyle sıvı hale gelmesini sağlayan bir elemandır. Yani buharlaĢtırıcıda aldığı ısı 

ile buharlaĢan ve kompresörde sıkıĢma iĢlemi sonucu sıcaklığı ve kızgınlığı artan soğutucu akıĢkan 

burada sıvı hale gelir. YoğuĢturucular sistemin yüksek basınç tarafına monte edilirler. 

YoğuĢturucunun ısıyı sıcak soğutucu akıĢkan buharından soğuk ortama atabilme kabiliyeti, 

yoğuĢturucu kapasitesi olarak adlandırılır.  

 

ġirket, 2018 yılında kendi cihaz üretiminde kullandığı ve yaptığı malzeme alımının yaklaĢık % 16-

18‟ini oluĢturan batarya adı verilen “Kondanser” ve Oda Soğutucu (BuharlaĢtırıcı-Evaporatör)”un 

üretimi ile ilgili yatırım kararı alarak kârlılığın artıĢını amaçlamıĢ ve 2019 yılında sözkonusu 

üretimlere baĢlamıĢ ve bu tarihten sonraki bu konudaki tüm taleplerini, kendi üretimi ile 

karĢılamıĢtır.  

 

3.Evaporatörler (BuharlaĢtırıcılar) Bir soğutma sisteminde Evaporatör, doymuĢ sıvı-buhar 

karıĢımı olarak giren soğutucu akıĢkanı en az doymuĢ buhar veya kızgın buhar olarak çıkmasını 

etraftan ısı çekerek sağlayan bir ısı değiĢtiricisidir. Soğutucu akıĢkanın buharlaĢarak, soğutulmak 

istenen ortamdan ısının çekilmesini sağlayan elemanlardır. Ġklimlendirme ve soğutma sistemlerinde 

genellikle soğutulan ortama yerleĢtirilir. Soğutucu akıĢkan buharlaĢma basıncında olduğu için 

soğutulmak istenen ortamdan ısı çekerek buharlaĢır ve soğutma elde edilir. Kısacası soğutmanın 

yapıldığı kısımdır. 

 

4. Expansion Valf (GenleĢme Valfi) Expansion Valf, TürkçeleĢtirilmiĢ tabiri ile genleĢme valfi 

soğutma sisteminde kullanılan temel elemanlardan birisi olup, bir soğutma çevriminin meydana 

gelmesi için gerekli dört elemandan birisidir. Diğer temel soğutma sistemi elemanları kompresör, 

evaporatör ve kondanser ile birlikte her soğutma sisteminde, en basitinden en kapsamlısına mutlaka 

bir tane genleĢme valfi bulunmak zorundadır. 

  

GenleĢme valfleri, soğutma sistemlerindeki akıĢkanın basıncının düĢürülerek evaporatöre düĢük 

basınçta yoğuĢturulacak akıĢkanı gönderen teknik tabirle bir kısılma vanasıdır. GenleĢme valfleri 

daha eski sistemlerde sabit bir hacim düĢüĢünü sağlamak için kapiler (ince) boru veya sabit kısılması 

bir vana olarak görev yapmakta idi. GeliĢen teknoloji, öncelikle soğutma sistemlerinde termostatik 

genleĢme valflerini sonrasında da elektronik genleĢme valflerini kullanıma sunmuĢtur. 

 

ÜRETĠM AġAMALARI 

Üretim Planlama:  
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MüĢterilerden gelen talepler doğrultusunda üretim planlama departmanıyla teslim süreçleri 

değerlendirilir. MüĢteri onayından sonra sipariĢ detayına göre malzeme planı mikro programına 

girilir.  

Sisteme aktarılan üretim emirleri üretim planlama departmanı tarafından fabrika içi süreçlerin takip 

edildiği programa aktarılır.  

Üretim emirlerine göre malzeme ihtiyaç planlaması yapılır. Gerekli raporların ardından satın alma 

departmanına ihtiyaç planlaması aktarılır.  

Gelen iĢler teslim tarihlerine göre programlanır ve ilgili üretim bölümlerine bildirilir.  

 

Depo:  
Gelen programlara göre üretim emirlerinde ki malzeme planlanması dikkat edilerek malzeme toplar 

ve ilgili üretim hatlarına malzemeleri teslim eder.  

 

Kabin:  
Üretim planına göre gelen iĢlerle ilgili bölüm içi hat ve makine planlanması yapar ve kabin kesim, 

büküm, kaynak süreçlerini iĢletir.  

 

Soğutma sistemlerinin temel unsur ve yardımcı öğelerinin içerisine yerleĢtirildiği kabin (kasa) olarak 

tabir edilen saç kaplama yapı da ġirket bünyesinde imal edilmektedir. Üretilecek soğutma sistemi 

ebat, kalite ve kullanılacak alan itibariyle çeĢitli standartlarda saçlar bu kapsamda hammadde olarak 

ağırlıklı olarak yurt içinden zaman zaman ise yurt dıĢından temin edilmektedir. Üretim aĢamasında 

saç açma ve cnc makineleri yoluyla gerekli boyutlar ve özelliklerde kesilen saçlar, gerekli paralar 

preslenir ve ardından toz boya yapılarak yüksek sıcaklıktaki fırınlar boyama iĢlemi tamamlanır.  

 

 

Batarya:  
Üretim planına göre gelen iĢlerle ilgili bölüm içi hat ve makine planlaması yapar. Pres, boru büküm, 

montaj, ĢiĢirme ve kaynak süreçlerini iĢletir.  

 

Boyahane:  
Üretim planına göre günlük boyama iĢlemlerini gerçekleĢtirir.  

 

Kabin Montaj:  
Üretim planına göre mekanik montaj için gerekli olan kabin Ģaselerini toplar ve mekanik birimine 

teslim eder.  

 

Mekanik Montaj:  
Üretim planına göre ilgili birimlerden gelen malzemeleri üretim emirlerine göre montaj ve 

lehimleme iĢlemini yapar. Ardından basınç testini gerçekleĢtirir. 

 

Elektrik Montaj:  

Elektrik Pano Montaj:  
Üretim planına göre ilgili birimlerden gelen malzemeleri üretim emirlerine göre ve gelen projelere 

göre montaj iĢlemlerini gerçekleĢtirir ve ilgili iĢ için saha birimine teslim eder.  

 

Elektrik Saha Montaj:  
Üretim planına göre mekanik montaj biriminden cihazla birlikte pano montaj biriminden gelen 

panolarını kablolama iĢlemlerini gerçekleĢtirir.  



 

54 

 

 

Elektrik Test  
Testten önce tüm montaj iĢlemleri biten cihazın gerekli kontrollerini yapar. Uygunluk durumuna 

göre elektrik testi yapar.  

 

Kalite Kontrol:  
Mekanik ve elektrik testinden geçen cihazların kontroller ilgili formlara göre yapılıp bitiĢ onayı 

verir.  

 

Paketleme:  
Testten geçen cihazların son montaj iĢlemi yapılır ve paketleme iĢlemine geçilir ve üretim takip 

programına iĢler ve sevke hazır onayını verir. 

 

7.1.2. AraĢtırma ve geliĢtirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile 

söz konusu ürün ve hizmetlere iliĢkin araĢtırma ve geliĢtirme sürecinde gelinen aĢama 

hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuĢ bilgi: 

Yoktur. 

 

7.2. BaĢlıca sektörler/pazarlar: 

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

yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: 

 

 

 

ĠKLĠMLENDĠRME 
 
Ġklimlendirme; ısıl çevre mühendisliği olarak adlandırılan, ısıl proseseler ve sistemlerin kullanımı 

vasıtasıyla çevresel Ģartların kontrol edilmesi bilimi ve uygulamasıdır. Çevresel Ģartları kontrol 

etmek için tasarlanan cihaz ise klima olarak adlandırılmaktadır. Bir klima tasarımı, proseslerin, 

kontrol edilecek çevresel parametrelerin ve bu kontrolün sağlanması için gerekli enerji kullanımının 

bilinmesini gerektirir. Ġklimlendirme, genellikle, Isıtma, Havalandırma, Hava ġartlandırma ve 

Soğutma terimlerinin Ġngilizce karĢılıklarının baĢ harfleri kullanılarak HVAC&R kısaltması ile 

temsil edilmektedir. 

 

Ġklimlendirmenin tarihsel geliĢimi değerlendirildiğinde, “hava Ģartlandırma” teriminin, soğutma ve 

nem kontrolü için kullanıla gelmekte olduğu görülür. Modern zamanlarda ise bu terim, yıl boyunca 

konfor Ģartlarının oluĢturulmasında gerekli ısıtma, soğutma, nem kontrolü ve havalandırma için 

kullanılmaktadır. Diğer bir deyiĢle, “hava Ģartlandırma”, hacmi iĢgal eden insanların ihtiyaç duyduğu 

sıcaklık, nem, temizlik, hava kalitesi ve hava sirkülasyonu kontrolünü temsil etmektedir. Bu tanım, 

ilk olarak, hava Ģartlandırmanın öncüsü olan Willis Carrier tarafından önerilmiĢtir. Carrier, 1902 

yılında, havanın nemini azaltmayı ve belli bir seviyede tutmayı baĢararak önemli bir saygınlık elde 

etmiĢtir. Bu baĢarı, bilinen gerçek çevre kontrolünün doğuĢu olarak tarihe yazılmıĢtır. Bu tarihe 

kadar olan geliĢmeler çok hızlı ilerlemiĢtir. 
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Soğutma: 

Soğutmanın ilk uygulamaları; kar, havuz ve gölet buzu kullanımı, donma banyosu oluĢturmak için 

kimyasal karıĢım soğutması, açık gecelerde suyun ıĢınım soğutması ve buharlaĢma yoluyla buz 

üretimi tekniklerini içermekteydi. Çinliler, Hintliler ve Mısırlılar, bu metoda dayalı olarak, su dolu 

kapları soğuk çöl ortamında gece boyunca dıĢarıda bırakarak buz üretmeyi biliyorlardı.  

 

18. Yüzyılda, sıcaklığı düĢürmek için belli karıĢımlar kullanılmaktaydı; Güherçile (potasyum nitrat) 

gibi belli kimyasalların suya ilavesinin, çözelti sıcaklığını ortam sıcaklığının altına düĢürdüğü 

bilinmekteydi. 20. Yüzyılın ortalarına kadar, buz kutuları içerisinde yiyecek muhafazası için yaygın 

olarak doğal buz kullanılmaktaydı. Buz hasatı ve deniz yolu ile nakliyesi, BirleĢik devletlerin New 

England eyaletlerinde büyük bir endüstri olmuĢtu. Bu karıĢımlardan olan kalsiyum klorid ve kar, 

ticari olarak kullanılmıĢtır. Bu özel karıĢım ile sıcaklığın -33 dereceye düĢürülmesi mümkün 

olmuĢtur. Kimyasal karıĢım kullanarak düĢük sıcaklık üreten makinaların tanıtımı ilk kez Ġngiltere‟de 

yapılmıĢtır. Bununla birlikte, bu dönemde bu makinalar ticari istismara açıktı, mekanik buz yapma 

prosesleri, dondurma üretiminde kullanılan banyo prosesleri haricindeki kimyasal karıĢım 

dondurucular, geliĢtirilmiĢti.  

 

1748‟de, Ġskoçya‟da, Dr. William Cullen ve Joseph Black, sonradan karbondioksit olarak tanımlanan 

“sabit hava”, buharlaĢma ve gizli füzyon ısısı ile ilgili buluĢlarını açıklayan bir konferans vermiĢtir. 

Bu buluĢ, modern soğutmanın dayandığı temellerin atılmasına hizmet etmiĢtir. 1659 yılında Robert 

Boyle yasası, 1800 yılında John Dalton yasası oluĢturulmuĢtur. 1775 yılında, Dr. William Cullen, bir 

su kabı içerisinde vakum oluĢturarak buz üretmiĢtir.  

 

Buhar sıkıĢtırmalı soğutma, ilk olarak, hastaların ateĢini düĢürmek için bir metot araĢtıran doktorlar 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. 1851‟de, Dr. John Gorrie, açık çevrim içerisinde sıkıĢtırılmıĢ hava 

kullanarak soğuk hava ve buz üreten bir soğutma makinası için Amerikan Patenti (No: 8080) 

almıĢtır. Yine 1851 yılında, Ferdinand Carre, ilk amonyak absorpsiyon ünitesini tasarımlamıĢtır. 

Gitgel hareketi yapan kompresörler kullanılarak, amonyaktan sonra kullanılan ilk soğutucu akıĢkan 

eter olmuĢtur. 1853‟de, Prof. Alexander Twining, soğutucu akıĢkan olarak sülfürik eter kullanan 

sıkıĢtırma pompası ve çift etkili vakumlamayla günde 725 kg buz üretmeyi baĢarmıĢtır. Daniel L. 

Holden, gitgel hareketi yapan kompresörler tasarımlayıp inĢa ederek Carre makinasını geliĢtirmiĢtir. 

Bu kompresörler, et paketleme, mayalama ve buz yapmak için kullanılmıĢlardır. 1872 yılında, David 

Boyle, buz üreten amonyak sıkıĢtırmalı bir makine geliĢtirmiĢtir. 1880 yılına kadar, buz yapmak ve 

et ve balık muhafazası için öncelikle mekanik soğutma kullanılmıĢtır. Günümüzde, konfor hava 

soğutması, göl ya da yapay buz kullanan soğutma makinaları veya buz kullanılarak sağlanmaktadır.  

 

1900‟lü yıllarda, amonyakla çalıĢan büyük buhar makinalı soğutma santralleri, konutsal ve ticari buz 

kutuları olarak dağıtılan “suni buz” üretmekteydi. 1920‟lerde, elektrik gücünün kullanımı ve küçük 

soğutma sistemlerinin geliĢtirilmesi, konutsal buhar sıkıĢtırma sistemlerininin geliĢtirilmesine sebep 

olmuĢtur. Güvenilir soğutucu akıĢkanların geliĢtirilmesine kadar, küçük soğutma sistemlerinin 

yaygın olarak kullanımı gerçekleĢmemiĢtir. Küçük soğutma sistemleri, 1930‟ların baĢında, diğer 

halocarbon soğutucu akıĢkanlar geliĢtirildiği zaman gerçekleĢmiĢtir. Diğer geliĢmeler, absorpsiyon 

makinalarının ve rotary, vidalı ve scroll tip tasarıma sahip kompresörlerin piyasaya girmesidir.  

 

1980‟li yıllarda, çevresel sorunlar, ozon azalması ve tam halojenli soğutucu akıĢkanlarla birlikte 

oluĢan greenhouse etkileri, sanayiyi alternatif soğutucu akıĢkanlar için mücadeleye sevk etmiĢtir. 

Yiyecek muhafazası ve depolaması, soğutma sektörünün geliĢiminin baĢlangıcında, birincil motive 

eden faktörlerdir. 
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Isıtma, Havalandırma ve Soğutma 

Hacimsel ısıtma, doğal ortam Ģartlarından daha konforlu Ģartlar sağlamak amacıyla ateĢin kontrol 

altına alınmasından bu yana, insanlar tarafından kullanılmaktadır. 
 
Yemek piĢirilmesinde ve hacim ısıtılmasında alevle birlikte açığa çıkan duman, insanların 

bulunduğu hacimden uygun bir Ģekilde uzaklaĢtırılmadığı sürece rahatsız edicidir. DıĢ ortam 

havasının giriĢi ve istenmeyen yan ürünlerin uzaklaĢtırılması için birkaç yöntem geliĢtirilmiĢtir 
 
Soğutmanın ilk uygulamaları; kar, havuz ve gölet buzu kullanımı, donma banyosu oluĢturmak için 

kimyasal karıĢım soğutması, açık gecelerde suyun ıĢınım soğutması ve buharlaĢma yoluyla buz 

üretimi tekniklerini içermekteydi. Günümüzde, çevresel sorunlar, ozon tabakasındaki incelme ve tam 

halojenli soğutucu akıĢkanlarla birlikte oluĢan sera etkisi, sanayiyi alternatif soğutucu akıĢkanlar için 

mücadeleye sevk etmektedir. 

 

Hava ġartlandırma 

Hava Ģartlandırılması (air-conditioning); kontrolümüz dıĢındaki iklimsel havayı ısıtarak, soğutarak, 

nemlendirerek, nemini alarak, filtre ederek kapalı mahallerde bu parametreleri istenilen sınırlar 

içerisinde tutmaktır. 

 

Ġklimlendirme Sektörünü Etkileyen Ana Eğilimler 

Ġklimlendirme sektörü birden fazla sektöre hitap eden bir sektördür. Sektör mühendislik ve tasarım 

hizmetleri ile katma değerini yükselten bir yapıdadır.  

 

Sektörü en çok etkileyen ana eğilimler; 

 Konfor ve iç hava kalitesi ihtiyacının artıĢı, 

 Sorumluluk sahibi satınalma, 

 Perakende sektörünün geliĢmesi. 

 

MüĢteri Beklentileri 

 Daha az enerji tüketimi, 

 Daha düĢük maliyet, 

 Daha yüksek performans, 

 Daha fazla fonksiyon. 

 

ġeklindedir. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan “Türkiye Ġklimlendirme Sektörü 

Strateji Belgesi – 2020” raporuna göre iklimlendirme sektörü inĢaattan üretime, ulaĢımdan tarıma bir 

çok alan ve sektör ile doğrudan iliĢkili olup özellikle inĢaat sektörü ile arasındaki iliĢki gözardı 

edilemez. Nitekim küresel olarak geliĢmiĢ bir örgütlenmeye sahip olan iklimlendirme sektörü 

binalarda kullanılan sektör ürünleri açısından COVID-19 salgınına verilecek tepkilere iliĢkin hızla 

cevap geliĢtirmektedir. Buna en iyi örnek salgının en yoğun biçimde yaĢandığı dönemde REHVA 

tarafından Türkiye‟de de Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) tarafından yayınlanmıĢ olan 

COVID-19 Kılavuz Belgesi‟dir.  
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DÜNYADA SOĞUTMA VE ĠKLIMLENDIRME SEKTÖRÜ 
 
Soğutma ve iklimlendirme sektörü günümüzde çok büyük bir paya sahiptir. Ekonomik büyüme ve 

refah ile doğrudan bağlantılı olan soğutma ve iklimlendirme cihazları sadece sanayi ya da perakende 

sektöründe değil, bunun yanı sıra konutlarda klima ve ev gereçleri olarak da yer bulmaktadır.  

 

Ürün grubu bazında değerlendirildiğinde 2018 ve 2019 yılları için tesisattan sonra en çok ithalatın 

havalandırma ve klimada gerçekleĢtiği görülmekte. Soğutma ve iklimlendirme sektöründeki en 

düĢük ithalat payının ise yalıtım alanında olduğu görülmekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kaynak: https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf (16.10.2020) 
 

 

ÜLKE 

ÜLKENĠN 

TÜM 

SEKTÖRLERD

EN ĠTHALATI 

ÜLKENĠN 

ĠKLĠMLEN

DĠRME 

SEKTÖR 

ĠHRACATI 

TUTAR (bin ABD Doları) 

ÜLKENĠN 

ĠKLĠMLE

NDĠRME 

ĠTHALATI 

ISITMA 

SĠST. 

ĠTHALAT

I 

SOĞUTMA 

SĠST. 

ĠTHALATI 

HAVALAN

DIRMA 

SĠST. 

ĠTHALATI 

KLĠMA 

SĠST. 

ĠTHALATI 

TESĠSAT 

SĠST. 

ĠTHALATI 

YALITI

M. 

ĠTHALA

TI 

World 18.998.048.740 491.462.175 507.259.510 35.369.555 56.994.734 98.554.417 76.260.196 235.505.249 9.319.228 

United 

States of 
America 

2.568.396.449 52.245.918 73.237.773 4.870.603 7.388.262 14.302.895 13.310.816 32.187.024 876.465 

Germany 1.236.298.731 66.071.129 37.112.106 2.574.711 3.988.108 8.550.299 3.877.910 16.981.685 630.574 

China 2.068.950.255 88.781.611 33.823.350 1.423.508 3.132.710 6.154.557 2.990.123 18.645.784 745.037 

France 637.949.069 15.664.409 19.124.961 1.776.407 2.229.299 3.340.436 2.772.081 8.695.791 599.615 

Mexico 467.293.167 18.249.252 17.779.350 445.498 1.639.643 3.504.150 3.087.693 7.869.458 381.358 

Canada 453.157.225 7.534.028 17.656.944 1.533.376 2.219.902 3.437.161 2.172.264 8.198.141 523.118 

United 

Kingdom 
691.974.115 14.374.015 16.008.801 1.870.294 1.703.776 3.179.446 1.348.388 7.481.910 256.173 

Japan 720.964.445 20.735.333 14.748.391 830.314 1.715.823 3.142.230 3.437.521 5.286.180 241.825 

Italy 481.436.402 31.144.410 12.666.128 1.094.019 1.459.888 2.052.025 2.321.338 5.432.893 274.509 

Netherlands 646.752.548 14.501.348 12.507.379 966.440 1.963.727 2.016.227 1.651.002 6.018.877 186.650 

Korea, 

Republic of 
503.259.397 13.880.239 11.842.914 389.760 1.486.278 2.364.850 2.013.672 5.349.340 194.857 

https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf
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Russian 

Federation 
243.780.553 2.376.755 11.438.123 1.171.856 1.765.232 2.064.459 1.265.012 5.232.906 94.324 

Brazil 
(Reimport 

rakamları 

yüksektir) 

177.341.225 3.435.180 10.853.162 320.979 607.011 4.229.522 1.040.455 8.066.163 43.247 

Spain 378.174.305 6.686.691 9.958.492 846.210 1.021.749 2.323.223 1.882.099 3.997.864 173.233 

India 480.002.972 5.592.478 9.041.298 398.801 1.092.845 1.952.392 1.717.917 3.766.537 112.109 

Kaynak: https://www.isib.org.tr/raporlar/ulke-raporlar/ (16.10.2020) 

 

Dünya genelinde iklimlendirme sektörü verileri incelendiğinde 2018 yılından 2019 yılına ithalatın 

%0,2 oranında arttığı görülmekte. 2018 yılından 2019 yılına ithalattaki artıĢın %7 ile en yüksek 

havalandırma grubunda olduğu görülmekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf (16.10.2020) 

 

 

Yine ürün grubu bazında bakıldığında, iklimlendirme sektöründe tesisattan sonra en yüksek payın 

%19,2 ile havalandırmada olduğu görülmekte. 

 

 

 

ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA DÜNYA ĠTHALATININ DAĞILIMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kaynak: https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf (16.10.2020) 

 

Kıtalar Ölçeğinde Soğutma ve Ġklimlendirme Sektörü 
 
Soğutma ve iklimlendirme sektörünün kıtalara bazında dağılımı incelendiğinde 2018 ve 2019 yılı 

ithalat rakamları aĢağıdaki gibi olup, en çok ithalatın Avrupa ve Asya kıtasına yapıldığı görülmekte. 

Kıta bazında 2018‟den 2019‟a en çok ithalat ölçeğinde artıĢ %20,9 ile Güney Amerika kıtasında 

gerçekleĢirken, onu %19,7 ile Afrika takip etmekte. 

 

https://www.isib.org.tr/raporlar/ulke-raporlar/
https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf
https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf
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Kaynak: https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf (16.10.2020) 

 
 
 
 

 

ĠKLĠMLENDĠRME ĠTHALATININ KITALAR BAZINDA DAĞILIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf (16.10.2020) 

 

TÜRKĠYE’DE SOĞUTMA VE ĠKLĠMLENDĠRME SEKTÖRÜ 

Türkiye Akdeniz ikliminin özelliklerini taĢıdığı için, yazları sıcak, kıĢları ise soğuk geçmektedir. Bu 

iklim özellikleri ısıtma ve soğutma sistemleri cihazlarının yaygın kullanımını zorunlu kılmaktadır. 

Sektör 1950‟lerden beri faaliyet göstermektedir. Kriz dönemleri hariç, Türk ısıtma ve soğutma 

sektörünün üretim ve kapasitesi büyümektedir. Nüfus artıĢı ve yaĢam standartlarının geliĢimi de 

sektörün ürünlerinin üretimini uyarıcı faktördür. Firma sayısı ve pazara sunulan ekipman çeĢidi 

1990‟lardan itibaren hızlı artıĢ göstermiĢtir. 

 

Yeni ürün arayıĢında olan Türk tüketiciler, piyasa ithal ürünlere açık olmasına rağmen, yurtiçinde 

üretilen ürünleri tercih etmektedir. Türk ısıtma ve soğutma sistemleri üreticileri kendi markalarını 

yaratmıĢ olup, bu markalar yurtdıĢı pazarlarda da ilgi görmektedir.  Son yıllarda sektör küresel 

firmalarla güç birliğine giderek, teknoloji transferi fırsatlarının doğmasına yol açmıĢtır.  

 

Kalite konusuna verilen önemin göstergesi olarak Türk üreticiler ISO standartlarına göre üretim 

yapmakta, CE, Eurovent belgelerini almaktadırlar. Ayrıca, yenilik ve ürün geliĢtirmeye öncelik 

verilmekte, AR-GE faaliyetlerine sürekli devam edilmektedir.  

 

Türkiye pazarı Global ortamda birçok sektöre yön veren büyük imalatçıların merceği altındadır. 

Ülkemizde soğutma sektörüne yatırım hak ettiği yönde olmamakla beraber artan talep ve iklimsel 

değiĢiklikler neticesinde oluĢan pay ciddi anlamda yurt dıĢına aktarılmaktadır. Hali hazırda ülkemize 

has marka ile üretime geçmiĢ endüstriyel soğutmaya yönelik “KOMPRESÖR” üreticisi yoktur. 

Ekipman imalatı son dönemde ilgi görmekte devletimiz tarafından verilen hibe destekleri uzun vadeli 

kredilerle sektöre biraz olsun can suyu verse de iç talebi karĢılayamamaktadır. 

https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf
https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf
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Soğutma ve iklimlendirme sektöründe 2018 ve 2019 yılları için Türkiye‟nin rakamsal büyüklükleri 

incelendiğinde sektörün ithalat hacminin 2019 yılında bir önceki yıla göre %3,2 oranında büyüdüğü 

görülmekte. Ġthalattaki artıĢ ise klimadan sonra en çok soğutmada yaĢanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf (16.10.2020) 

 
TÜRKĠYE’NĠN ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA ĠHRACATININ DAĞILIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Kaynak: https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf (16.10.2020) 

 
Ġhracat büyüklükleri incelendiğinde ise Türkiye‟nin Ocak-Mayıs 2019 dönemine göre Ocak-Mayıs 

2020 döneminde soğutma ve iklimlendirme alanında ihracatının düĢtüğü görülmektedir. Belirtilen 

dönemler için miktar bazında en çok düĢüĢ soğutma ve yalıtım alanında iken, tutar (değer) bazında 

en çok düĢüĢ sırasıyla ısıtma ve soğutma alanında görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kaynak: https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf (16.10.2020) 

https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf
https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf
https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf
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Türkiye‟nin ülke gruplarına göre ihracatında ise en büyük paya yıllar itibariyle Avrupa Birliği 

ülkelerinin sahip olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kaynak: https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf (16.10.2020) 

 

Türkiye iklimlendirme sektöründeki geliĢimi yansıtan ISK-SODEX fuarlarında oluĢturulan ürün 

sınıflandırmaları dikkate alınarak, iklimlendirme sektörü dört ana ürün grubuna ayrılmıĢtır.  

 

Bu ürün gruplarının kapsamı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟nın GTĠP numaraları kullanılarak 

TOBB Türkiye Ġklimlendirme Meclisi tarafından bu raporda kullanılmak amacıyla belirlenmiĢ ve 

2011 yılı Ġklimlendirme Sektör raporunda Çizelge 1.a‟da sunulmuĢtur.  

 

Bununla birlikte, ĠSĠB ile TOBB Türkiye Ġklimlendirme Meclisi sektör tanımları, ticaret verileri 

arasında senkronizasyonu sağlamak amacıyla, ĠSĠB tarafından kullanılan sektör GTĠP‟leri ile 

eĢleĢtirilerek revize edilmiĢtir. Yeni sektör tanımlaması ile birlikte; Isıtma Sistem ve Elemanları ile 

Soğutma Sistem ve Elemanları kapsamı değiĢmemiĢ olup; 3506, 3925, 4911, 7607 ve 8002 nolu 

GTĠP‟ler Havalandırma – Klima Sistem ve Elemanları kapsamından, 8504, 8536, 8542 ve 9030 nolu 

GTĠP‟ler ise Tesisat Sistem ve Elemanları kapsamından çıkartılmıĢ, 2711 ve 2901 nolu GTĠP‟ler 

Isıtma Sistem ve Elemanlarına, 7608, 7326, 7020, 6807, 4009, 3926 ve 3921 nolu GTĠP‟ler ise 

Tesisat Sistem ve Elemanları kapsamına eklenmiĢtir. Ayrıca, buzdolapları ile sanayi tipi soğutucu 

(dondurucu)lar (GTĠP: 841810 – 841830 - 841840) sektör kapsamı dıĢına alınmıĢtır. Yeni sektör 

kapsamındaki 4‟lü GTĠP‟ler aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur. 

 

Çizelge 1.a. Ġklimlendirme Sektör Tanımı 

ĠKLĠMLENDĠRME SEKTÖRÜ ÜRÜN 

GRUPLARI 

GRUP 

ETĠKETĠ 
GTĠP NO 

ISITMA SĠSTEM VE ELEMANLARI A 
2711, 2901, 7321, 8402, 8403, 8404, 

8416, 8516 

SOĞUTMA SĠSTEM VE ELEMANLARI  B  2903, 3824, 7306, 8418, 8419, 9032 

HAVALANDIRMA-KLĠMA SĠSTEM VE 

ELEMANLARI  
C  

4016, 7307, 7308, 7609, 8307, 8414, 

8415, 8421, 8479 

TESĠSAT SĠSTEM VE ELEMANLARI  D 

3917, 3921, 3926, 4008, 4009, 

6806,6807, 7019, 7020, 7322, 7326, 

7411, 7412, 7608, 8413, 8481, 9025, 

9026 

https://www.isib.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%BCnya-%C4%B0thalat%C4%B1-Temel-Verileri.pdf
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Çizelge 1.b: Ġklimlendirme Alt Sektör Tanımı 

ĠKLĠMLENDĠRME ALT SEKTÖR 

ÜRÜNLERĠ 
ETĠKETĠ GTĠP NO 

ENDÜSTRĠYEL KLĠMALAR CA 8415(8415.10 ve 8415.20 hariç) 

SOĞUTMA MAKĠNELERĠ BA 8418 

HAVAYI NEMLENDĠREN SOĞUTUCULAR C08.01 8479.60 

ENDÜSTRĠYEL ISITICILAR AA 
8416, 8417, 8419 (8419.11; 8419.19 

hariç) 

KAZANLAR A02.00 8402, 8403, 8404, 8405 

 

Çizelge 1.c. Ġklimlendirme Yan Sektör Tanımı 

 

ĠKLĠMLENDĠRME YAN SEKTÖR 

ÜRÜNLERĠ 
ETĠKETĠ GTĠP NO 

POMPALAR D09.00 8413 

VANALAR D05.00 8481 

YALITIM ÜRÜNLERĠ F 3917, 4008, 6806, 7019 

BORULAR D04.00 7306, 7411, 7412 

 

Soğutma Makinaları 

Soğutma makinaları 8418 nolu GTĠP sınıflandırması içinde olup, 841810, 841830, 841840 nolu 

GTĠP‟ler kapsam dıĢı bırakılmıĢtır. OAĠB‟den temin edilen TÜĠK ticaret verileri ıĢığında aĢağıdaki 

grafik hazırlanmıĢtır. 

 

AĢağıdaki grafik incelendiğinde, 2000 yılında 112 Milyon USD olan ithalat, 2015 yılında 263 

Milyon USD mertebesine ulaĢmıĢtır. Ġhracat değerleri ise 2000 yılında 46 Milyon USD değerinden, 

2015 yılında 577 Milyon USD değerine ulaĢmıĢtır. Kriz dönemleri olan 2009 ve 2012 yıllarında, 

hem ithalatta hem de ihracatta ani düĢüĢler yaĢandığı gözlenmektedir. 2000-2002 yılları arasında 

ithalat 112 Milyon USD mertebesinden 70 Milyon USD mertebesine düĢerken ihracat 46 Milyon 

USD‟dan 76 Milyon USD‟a yükselmiĢtir. 2002–2008 yılları arasında ithalat ve ihracak sürekli 

artarak, ithalat 303 Milyon USD ve ihracat 348 Milyon USD mertebesine ulaĢmıĢtır. 2008-2015 

yılları arasında yaĢanan üç krize rağmen 2015 yılı sonunda ithalat 263 Milyon USD, ihracat ise 478 

Milyon USD sevilerine eriĢmiĢtir. 2000-2016 yılları arasında ithalat-ihracat makasının artarak 2016 

yılı sonunda bu makasın ihracat lehine yaklaĢık 200 Milyon USD‟a ulaĢtığı gözlenmektedir. 
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Kaynakça:TÜRKĠYE ĠKLĠMLENDĠRME SANAYĠ SEKTÖR RAPORU 2018 6 Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği / 

www.tobb.org.tr,https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2018/Tobb_iklimlendirme%2

0%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1_bask%C4%B1.pdf  

 

Ġklimlendirme Sanayi Ġhracatçıları Birliğinin sektör ürünlerini tanımlamakta kullandığı 6 basamaklı 

Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyonları bazında küresel havalandırma ürünleri ticaretinin hacmi, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan “Türkiye Ġklimlendirme Sektörü  

Strateji Belgesi – 2020” raporuna göre 2018 yılı itibarıyla 182,4 Milyar ABD Dolarına ulaĢmıĢtır. 

Türkiye‟nin ticaret hacmi bu ürün grupları için aynı dönemde 1,9 Milyar ABD Doları olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Türkiye bu ürün grubunda, en büyük 33‟ncü ihracatçı ve 18‟nci ithalatçı 

konumundadır. Aynı rapora göre küresel ısıtma ürünleri ticaretinin hacmi 2018 yılı itibarıyla 71,9 

Milyar ABD Dolarına ulaĢmıĢtır. Türkiye‟nin ticaret hacmi bu ürün grupları için aynı dönemde 1,6 

Milyar ABD Doları olarak gerçekleĢmiĢtir. Türkiye bu ürün grubunda en büyük 8‟nci ihracatçı ve 

21‟nci ithalatçı konumundadır. Küresel klima ürünleri ticaretinin hacmi ise 2018 yılı itibarıyla 160 

Milyar ABD Dolarına ulaĢmıĢtır. Türkiye‟nin ticaret hacmi bu ürün grupları için aynı dönemde 1,7 

Milyar ABD Doları olarak gerçekleĢmiĢtir. Türkiye bu ürün grubunda en büyük 26‟ncı ihracatçı ve 

17‟nci ithalatçı konumundadır. Diğer yandan soğutma ürünleri ticaretinin hacmi 2018 yılı itibarıyla 

134 Milyar ABD Dolarına ulaĢmıĢtır. 

 

SEKTÖRÜN GÜÇLÜ-ZAYIF YANLARI ĠLE FIRSAT VE TEHDĠTLER (SWOT ANALĠZĠ – 

Strateji Belgesi)  

 

Sektör meclis üyelerinin katkılarıyla, sektörün güçlü-zayıf yanları ile sektörde karĢılaĢılan fırsat ve 

tehditler tespit edilmeye çalıĢılmıĢ ve aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

Güçlü Yönler 

a. Türkiye‟nin Avrupa kombi ve panel üretim merkezi olması 

http://www.tobb.org.tr/
https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2018/Tobb_iklimlendirme%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1_bask%C4%B1.pdf
https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2018/Tobb_iklimlendirme%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1_bask%C4%B1.pdf
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b. Türkiye‟nin Avrupa klima santrali üretim merkezi olması 

c. Hermetik kombi üretimi 

d. Müteahhitlik 

e. Üretim kapasitesinin yüksek olması 

f. Uluslararası Fuar Organizasyonları 

 

Zayıf Yönler 

a. Etik kuralların uygulanmasındaki eksiklikler 

b. Eğitimli insan gücü eksikliği 

c. AR-GE faaliyetlerinin yetersiz oluĢu 

d. Pazarlamanın yetersiz oluĢu 

e. Finansal Yetersizlikler 

f. Yenilenebilir enerji ürünlerine ait devlet teĢviklerinin yetersiz olması 

 

Fırsatlar 

a. Türkiye‟nin iklimsel olarak sıcak bölgede yer alması 

b. Türkiye‟nin iklimlendirme sektöründe edinmiĢ olduğu deneyim. 

c. Coğrafik açıdan Avrupa‟ya yakınlık 

d. Yenilenebilir enerji ile ilgili yasal düzenlemeler 

e. Ġnsan gücünün bol olması 

f. Sektörün çok geniĢ bir iç pazara sahip olması 

g. Enerji Verimliliği Kanunu 

h. Türkiye Sektör Meclisleri 

i. Uluslararası Standard (Ayna) Komiteleri 

j. Uluslararası Fuar Organizasyonları 

k. BEP Yönetmeliği 

 

Tehditler 

a. Kuralların uygulanmasındaki eksiklikler 

b. Ġthalatın artması 

c. Standartlardaki yetersizlikler 

d. Seri üretimdeki yetersizlikler 

e. Küresel kriz 

Yukarıda ana baĢlıkları belirlenen SWOT analizi sonuçlarını geniĢleterek daha sağlıklı bir sonuç elde 

etmek amacıyla ayrı bir çalıĢma baĢlatılmıĢtır. Ġklimlendirme sektöründe istihdam edilen personel ve 

firmaların ülke içerisindeki dağılımları dikkate alınarak ve sektörü temsil edebilecek, sektör 

sorunlarını yakından tanıyan ve çözüm üretmede fayda sağlayabilecek sektörde çalıĢan kiĢiler ve 

firmalar belirlenmiĢtir. Ankara ve Ġstanbul illerinde gerçekleĢtirilen bu çalıĢma, sektörde değiĢik 

konularda faaliyet gösteren toplam 20 firma üzerine uygulanmıĢtır. Bu firmalardan belirlenen 

kiĢilerle karĢılıklı mülakatlar yapılmıĢtır. 

 

GerçekleĢtirilen mülakatlarda yer alan sorular beĢ ana baĢlık altında toplanmıĢtır:  

1. Temel Girdiler, 

2. Pazar,  

3. Kümelenme,  

4. Strateji ve  

5. Devlet. 
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Mülakat soruları, iklimlendirme sektöründe mevcut durumun belirlenmesi, sektörde karĢılaĢılan 

problemlerin ortaya konulması, sektörün güçlü-zayıf yanları ile karĢılaĢılan fırsat ve tehditleri tespit 

etmek amacına yönelik olarak hazırlanmıĢtır ve aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur. 

 

SENE 
SözleĢme Tutarı (USD) 

TOPLAM CĠRO 
Malzemeli Kısmi Malzemeli Toplam 

2010 236.971.736 55.432.077 292.403.813 161.581.280 

2011 240.684.015 76.776.111 317.460.127 212.695.575 

2012 687.417.314 77.985.144 765.402.459 275.596.011 

2013 1.007.222.313 48.453.741 1.055.676.054 545.337.508 

2014 1.142.680.828 84.974.635 1.227.655.463 448.789.430 

2015 502.012.626 169.113.702 671.126.328 274.913.139 

2016 592.764.941 143.427.206 736.192.147 553.355.583 

Ortalama 629.964.825 93.737.517 723.702.341 353.181.218 

 

Yukarıdaki tabloya göre aĢağıdaki iki grafik oluĢturulmuĢtur. 

 

Malzemeli X Kısmi Malzemeli ♦ Toplam □ TOPLAM CĠRO 

 

 
 

2010-2016 Tüm Mekanik Tesisat ĠĢleri - Yurtiçi ve YurtdıĢı Toplam 
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Kaynakça:https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20%C4

%B0KL%C4%B0MLEND%C4%B0RME%20SANAY%C4%B0%20SEKT%C3%96R%20MECL

%C4%B0S%C4%B0%20RAPORU%202012.pdf 

Ġhraççı’nın Avantajları/Dezavantajları ve Rakiplerin Konumu 

Pazar payı ve Ġhraççı‟nın konumuna iliĢkin bağımsız bir kaynak tarafından değerlendirme 

neticesinde yapılmıĢ ve/veya yayınlanmıĢ bir çalıĢma bulunmamaktadır. Buna rağmen Ġhraççı‟nın 

avantaj ve dezavantajları aĢağıda ki Ģekilde sıralanabilir. Buna göre; 

Avantajları: 

- ġirketin soğutma sektöründe uzun süreli tecrübesinin olması, 

- Sektörde öncü olması,  

- Ürün yelpazesinin çeĢitliliği, 

- Dinamik ve esnek üretim yapısına sahip olması, 

- Sahip olduğu üretim ve tasarım alt yapısı ile farklı taleplere hızla dönüĢ yapabilmesi, 

- Sektördeki geliĢmeleri sürekli takip etmesi ve hızla ürünlerini ve yenilemesi, 

- Önemli girdi oluĢturan yarı mamullerden bataryayı kendi bünyesinde üretmesi, 

- Yurtiçi nezdinde, üretim hacminin yüksek olması nedeni ile rakiplerine göre tedarik 

maliyetlerinin düĢük olması, 

- Önemli derecede ihracatının bulunması, 

- Yurtiçinde büyük markalı müĢterilerinin olması, 

- Özellikle özel sektörde müĢteri devamlılığının çok yüksek olması 

- MüĢterilerinin kalite, standart ve sertifikasyonlarının tamamını karĢılaması, 

- GeniĢ bir bayi ağı bulunması, 

- Hem bayi hem de direkt satıĢlarının olması, 

- Entegre üretim fabrikasının olması, 

- YurtdıĢı birçok ülkede Pazar payının olması, 

- Fabrika binasının merkezi noktada olması, bundan dolayı ulaĢım ağına yakın ve yeni 

istihdamda kolay personel bulunması, 

- Yöneticilerin iĢletme süreçlerine hakim olması, 

https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20%C4%B0KL%C4%B0MLEND%C4%B0RME%20SANAY%C4%B0%20SEKT%C3%96R%20MECL%C4%B0S%C4%B0%20RAPORU%202012.pdf
https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20%C4%B0KL%C4%B0MLEND%C4%B0RME%20SANAY%C4%B0%20SEKT%C3%96R%20MECL%C4%B0S%C4%B0%20RAPORU%202012.pdf
https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20%C4%B0KL%C4%B0MLEND%C4%B0RME%20SANAY%C4%B0%20SEKT%C3%96R%20MECL%C4%B0S%C4%B0%20RAPORU%202012.pdf


 

67 

 

 

Dezavantajları: 

- Yurtiçi satıĢlarının büyük bir kısmının tek bir firmaya yapılması, 

- Fabrika binasının kiralık olması, 

- Sektörde merdiven altının olması nedeniyle düĢük fiyat riski bulunması, 

- Önemli noktalardaki personele bağımlılık bulunması, 

- Hammaddenin yabancı paralı olarak tedariğinden dolayı kur riskine maruz kalması, 

- Ġhracatının önemli kısmının Avrupa ülkeleri ve Ġsrail olması nedeni ile, Uluslararası 

iliĢkilerdeki gerilimin bu ülkeler ile olan ticaretteki olumsuz etki olasılığı 

 

Olarak değerlendirilebilir. 

7.2.2. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının net 

satıĢ tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: 

Ġhraççı‟nın üzün bazında net satıĢlarının dağılımı aĢağıdaki gibidir. 

 

  31.12.2017 % 31.12.2018 % 31.12.2019 % 30.09.2020 % 

Merkezi Sistem Soğutma Üniteleri 23.502.387 37% 33.733.097 38% 20.764.719 19,22% 25.894.902 25,95% 

Kondanser Üniteleri 25.160.182 39% 29.476.280 33% 30.605.878 28,33% 29.694.814 29,76% 

Soğutucular (Evapartör) 3.619.507 6% 8.913.097 10% 9.089.775 8,41% 8.664.148 8,68% 

Su Soğutma Üniteleri (Chiller) 1.492.001 2% 1.843.849 2% 1.466.363 1,36% 1.182.192 1,18% 

Malzeme SatıĢı 3.611.041 6% 5.868.219 7% 7.071.036 6,54% 7.847.942 7,86% 

Yarı Mamul SatıĢı 317.896 0% 157.503 0% 90.936 0,08% - 0,00% 

Taahüt Gelirleri 6.558.026 10% 8.599.906 10% 39.047.810 36,14% 26.898.378 26,96% 

Servis Ve Otomasyon Gelirleri                       -                          -    603.406 1% 107.196 0,10% 84.706 0,08% 

ĠĢçilik Geliri 754 0% 106.975 0% 7.575 0,01% - - 

Diğer Gelirler 387.227 1% 691.648 1% - - - - 

Ġade/Ġskonto/Ġndirimler(-) (277.893)   (179.630)   (199.710)   (478.745)   

TOPLAM 64.371.128 100% 89.814.350 100% 108.051.578 100% 99.788.337 100% 

(*)IBS Dış Ticaret Limited Şirketi, İhraççının % 100’üne sahip olduğu bağlı ortaklık olup, 

konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. Yurt dışına yapılan direkt satışlar, bağlı ortaklık 

üzerinden yapılan ihracaatlardır.  

 

31.12.2019 tarihi itibari ile net satıĢ gelirleri önceki yıla göre %20 artarak 108.051.578 TL 

gerçekleĢmiĢtir. (31.12.2018: 89.814.350 / 31.12.2017: 64.371.128) 

SatıĢların ağırlıklı kısmı Ģirketin ana ürünleri olan merkezi soğutma, kondansör, soğutucular ve 

su soğutma üniteleri olup toplam satıĢlarının 31.12.2019 tarihi itibariyle %57‟sine denk 

gelmektedir (31.12.2018: %81 / 31.12.2017:%84). Aynı dönemde taahhüt gelirleri net satıĢ 

gelirlerinin %37‟sini oluĢturmaktadır (31.12.2018: %10 / 31.12.2017: %10). 
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Coğrafi Bölgelere Göre Net SatıĢlar 

Finansal tablo dönemleri itibariyle satıĢ gelirlerinin bölgeler bazında sınıflandırılmasına iliĢkin 

tabloya aĢağıda yer verilmektedir. 

 

 

 
01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019 01.01.-30.09.2020 

  Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran 

Marmara 

Bölgesi 
23.941.529 37,19% 27.557.005 30,68% 44.548.094 41,23% 54.569.341 54,69% 

Ege Bölgesi 6.276.412 9,75% 7.727.149 8,60% 4.430.910 4,10% 2.385.919 2,39% 

Akdeniz 

Bölgesi 
4.098.833 6,37% 8.435.966 9,39% 1.985.787 1,84% 2.070.579 2,07% 

Karadeniz 

Bölgesi 
161.934 0,25% 8.407.312 9,36% 6.129.923 5,67% 1.774.389 1,78% 

Ġç Anadolu 

Bölgesi 
5.883.643 9,14% 6.070.991 6,76% 4.418.783 4,09% 7.011.433 7,03% 

Doğu 

Anadolu 

Bölgesi 

3.448.386 5,36% 255.582 0,28% 290.756 0,27% 227.484 0,23% 

Güneydoğu 

Anadolu 

Bölgesi 

3.375.128 5,24% 9.663 0,01% 112.774 0,10% 2.744.347 2,75% 

Yurt DıĢı 

SatıĢlar 
17.185.263 26,70% 31.350.682 34,91% 46.134.551 42,70% 29.004.845 29,07% 

Toplam 64.371.128 100,00% 89.814.350 100,00% 108.051.578 100,00% 99.788.337 100,00% 

 

31.12.2019 tarihi itibariyle satıĢ gelirlerinin %41‟i Marmara Bölgesi‟ne gerçekleĢmiĢtir.  

YurtdıĢı satıĢlar ise aynı dönemde toplam satıĢların %42,70‟ini oluĢturmuĢtur (31.12.2018: 

%30,68 / 31.12.2017: %37,19).  

Marmara bölgesindeki artıĢları temel sebebi A101 marketlerinin zincir sayılarının artması ile 

birlikte ihraççının cirolarında artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 

7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu 

hakkında bilgi: 

Ġhraççı‟nın faaliyetlerinin, Ġzahname‟nin 5. numaralı Risk Faktörleri bölümünde yer alan 

riskler içinde ayrıntılı Ģekilde belirtildiği üzere içinde bulunduğu sektör ve pazar itibariyle yurt 

içi ve yurt dıĢı ekonomik ve politik olağanüstü geliĢmeler ile doğal afetlerden etkilenme 

durumu mevcuttur. 

7.4. Ġhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-

ticari, finansal vb. anlaĢmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne 

ölçüde bu anlaĢmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine iliĢkin özet bilgi: 

Ġhraççının sahip olduğu Kalite ve Standartlara ait Belgeler‟e aĢağıdaki tabloda yer verilmiĢtir. 

RUHSAT/SERTĠ-

FĠKA/ BELGE ADI 

BELGEYĠ 

VEREN MAKAM 

TARĠH - NO AMAÇ  SÜRESĠ 

CE Belgesi TUV SUD 24.1.2017 Üretilen cihazların 

belirlenen uluslararası 

standartlarca üretildiğini 

belirtir. 

24.1.2022 

16-IS-1087-34-

B/01 
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ISO 9001:2015 NAVĠGA 

CERTIFICATION 

22.03.2018 Tüm yönetim ve üretim 

organizasyonun uluslararası 

standartlarca yapıldığını 

gösteren belge. 

21.3.2021 

1840214 

PED Sertifikası B 

Modulu 

TUV SUD 29.11.2016 Üretilen cihazların basınçlı 

bölgelerinin üretim 

standardının belirlendiğini 

belirten sertifikadır. 

28.11.2026 

 

Z-EU-TR-IST-

16-12-2723268-

21095618 

PED Sertifikası D 

Modulu 

TUV SUD 17.12.2019 Üretilen cihazların basınçlı 

bölgeleri için belirlenen 

standartlara uyulduğunu 

belirten sertifikadır. 

29.11.2022 

DGR-0036-QS-

1234-19 

TSE Hizmet Yeterlilik 

Belgesi 

TSE 24.4.2018 TSE tarafından belirlenen 

standartlara göre üretim 

yapılması için Ģartların 

sağlandığını belirten belge. 

24.4.2021 

34-HYB-17381 

* ISO 9001:2015 Navıga Certification belgesi Türkiye den alınmıĢtır. 

7.5. Ġhraççının rekabet konumuna iliĢkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: 

Yoktur. 

7.6. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaĢma hakkında 

bilgi: 

Yoktur. 

7.7. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiĢ veya etkileyebilecek, iĢe ara 

verme haline iliĢkin bilgiler: 

Yoktur. 

 

8. GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER 

8.1. Ġhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet konuları, 

ihraççıyla olan iliĢkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: 

Ġhraççının dört ortağı bulunmakta olup, %96‟sı iki ortağa aittir. Bunun %58‟i Ali Sami 

TEKĠN‟e, %38‟i ise Erkan BĠRĠNCĠ‟ye aittir. Diğer ortaklar Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU ve 

Salih TAġKALDIRAN‟ın %2‟Ģer payları bulunmaktadır. 

Ġhraççı‟nın konsolidasyona giren bir bağlı ortaklığı ve bir adet iliĢkili Ģirketi bulunmaktadır. 

Bilgileri aĢağıdaki gibidir. 

 

Ibs DıĢ Ticaret Ltd. ġti. (Bağlı ortaklık) 

KuruluĢ Yılı  28.05.2009 

ÖdenmiĢ / ÇıkarılmıĢ Sermaye  250.000.-TL 

Ticaret Sicil No  375989 

Vergi Dairesi ve Numarası  SARIGAZĠ 6180060561 

Adres  DUDULLU OSB 2.CAD NO:39 Y.DUDULLU ÜMRANĠYE 
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ĠSTANBUL 

ĠletiĢim Bilgileri  216 466 04 05 

Ġnternet Sitesi  info@ibs.com.tr 

Faaliyet Konusu  DıĢ Ticaret Firmasıdır. 

Ġhraççının, IBS DıĢ Ticaret ile 

ticari iliĢkisinin niteliği, 

açıklaması 

 Üretimi yapılan ürünlerin ihraç kayıtlı ihracatı. 

  

Ese Tarım ve Hayvan Sanayi Ticaret A.ġ. 

KuruluĢ Yılı 30.09.2016 

ÖdenmiĢ / ÇıkarılmıĢ Sermaye 50.000.-TL 

Ticaret Sicil No 50473-5 

Vergi Dairesi ve Numarası SARIGAZĠ 3770468092 

Adres 

MRK: DUDULLU OSB 2.CAD NO:39/2 Y.DUDULLU 

ÜMRANĠYE ĠSTANBUL 

ĠletiĢim Bilgileri  0216 466 04 05 

Ġnternet Sitesi   

Faaliyet Konusu 

Her türlü büyükbaĢ, küçükbaĢ ve kümes hayvan yetiĢtiriciliği 

ve ticaretidir. 

Ġhraççının,  Ese Tarım ve 

Hayvancılık Sanayi ve Ticaret 

A.ġ. ile ticari iliĢkisinin 

niteliği, açıklaması 

 Ticari iliĢkisi yoktur. 

 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi‟nin ortakları, 

Ese Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret A.ġ.‟deki paylarını üçüncü bir tarafa devretmiĢ olup, 

sözkonusu firma ile iliĢkililik durumu kalmamıĢtır. Pay devirleri 11.11.2020 tarih ve 10200 

sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi‟nde ilan edilmiĢtir. 

 

8.2. Ġhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü: 

Grupta yer alan IBS DıĢ Ticaret Anonim ġirketi ise Eylül 2016 da nevi değiĢikliğine giderek 

IBS DıĢ Ticaret Limited ġirketi ünvanını almıĢtır. IBS DıĢ Ticaret Limited ġirketi Ana 

Ortaklık‟ın üretimi gerçekleĢtirdiği ürünlerin ihracatını gerçekleĢtirmektedir. 31 Aralık 2016 

tarihi itibariyle %100 oranındaki hissesi, Ana Ortaklık‟a aittir.  

 

IBS DıĢ Ticaret Anonim ġirketi‟nin ödenmiĢ sermayesi  250.000 TL‟dir. 

 
9. MADDĠ VE MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BĠLGĠLER 

9.1. Maddi duran varlıklar hakkında bilgiler: 

9.1.1. Ġzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle ihraççının 

finansal kiralama yolu ile edinilmiĢ bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve 

yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli maddi 

duran varlıklara iliĢkin bilgi: 

ġirket‟in finansal tablo dönemleri itibariyle maddi duran varlıkları aĢağıda gösterilmiĢ olup, 

mevcut durumda planlanan veya sipariĢ edilen önemli bir maddi duran varlık yatırımı 

bulunmamaktadır. 



 

71 

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Arsalar 9.696.119 9.696.119 9.696.119 9.696.120 

Binalar 1.899.811 1.860.379 1.820.947 1.791.373 

Toplam, net defter değeri 11.595.930 11.556.498 11.517.066 11.487.493 

 

 

Maddi duran varlıklar 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Arsalar - - - - 

Binalar - - - - 

Makine ve Teçhizat 541.920 2.002.545 2.038.154 2.000.646 

TaĢıtlar 58.403 39.335 310.323 41.585 

DemirbaĢlar 62.530 32.092 93.792 240.970 

Diğer Maddi Duran Varlıklar 164.074 140.945 181.981 341.719 

Özel maliyetler - 7.029 7.029 83.066 

Toplam, net defter değeri 826.927 2.221.946 2.631.279 2.707.986 

 

Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara ĠliĢkin Bilgiler 

 

ĠL ĠLÇE 
MAHALLE/ 

MEVKĠĠ 
PAFTA ADA PARSEL 

BAĞ. 

BÖL. 

No 

YÜZÖL  

ÇÜMÜ(m2) 
NĠTELĠĞĠ 

Antalya Alanya Kellerpınarı 33 215 146 18 - Mesken 

Antalya Alanya Sugözü   545 2 10 - 
Dubleks 

mesken 

Antalya Alanya 
Oba Macar 

Eciller 

O28D 

22A1A 
560 13 - 763,06 Arsa 

Antalya GazipaĢa  - 

P28-C- 

03-A-1-

D 

115 57 - 4.756,46 Tarla 

Mersin Akdeniz  
Tekke 

Köycivarı 

O33-B-

11-D-1 
9524 61   16.031,98 

Bağ ve 

tarla 

Mersin Akdeniz  
Tekke 

Karayayla 

O33-B-

11-A-1 
213 3   12.301,43 Tarla 

 

 

Ġhraççının sahibi olduğu taĢıtlar: 
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9.1.2. Ġhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm 

hususlar hakkında bilgi: 

Yoktur. 

9.1.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek 

tutarları hakkında bilgi: 

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Grup’un taĢınmazlar üzerindeki ipotekleri aĢağıdaki gibidir: 

 

Gayrimenkul Adresi Bina/Arsa Ġpotek Alacaklı Ġpotek Tutarı 

Antalya/GazipaĢa Macar Köyü Bina Akbank T.A.ġ.  2.000.000 

Mersin/Akdeniz Tekke Mah. Bina Yapı Ve Kredi Bankası A.ġ. 700.000 

Antalya/Alanya Kellerpınarı Bina Akbank T.A.ġ.  250.000 

Antalya/Alanya Sugözü Bina Akbank T.A.ġ.  - 

Mersin/Akdeniz Tekke Mah. Bina Türkiye Halk Bankası A.ġ.  2.100.000 

Toplam 

  

5.050.000 

9.1.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç 

değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: 

ġirket‟in maddi duran varlıkları yeniden değerlemeye tabi tutulmadan maliyet değeri esasına 

göre değerlendirilmiĢtir. Bunlara iliĢkin yapılmıĢ herhangi bir değer tespit çalıĢması 

bulunmamaktadır. 

9.2. Maddi olmayan duran varlıklar hakkında bilgiler: 

9.2.1. Ġhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla 

ihraççının sahip olduğu maddi olmayan duran varlıkların kompozisyonu hakkında bilgi: 

  

Maddi olmayan duran varlıklar 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Haklar 46.574 19.509 67.564 88.272 

Toplam, net defter değeri 46.574 19.509 67.564 88.272 

 

9.2.2. Maddi olmayan duran varlıkların, ihraççının faaliyetleri içerisindeki rolü ve 

faaliyetlerin maddi olmayan duran varlıklara bağımlılık derecesi hakkında bilgiler: 

Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde yer alan finansal kiralama ile elde edilen maddi 

olmayan duran varlıklar Ġstanbul Silivri Selim PaĢada yer alan arsa olup, sat geri kirala yöntemi 

ile kredilendirilmiĢtir. 

PLAKA MARKA  CĠNSĠ  
ĠLK RUHSAT 

TARĠHĠ 

34 KZ 5152 Kia  Kamyonet 22.12.2014 

34 VS 3397 Ford Transit Kamyonet 10.09.2014 

34 TM 0678 Ford Transit Kamyonet 6.08.2008 

34 CLZ 045 Renault Symbol Otomobil 6.12.2019 

34 CLZ 064 Renault Clio Otomobil  6.12.2019 

34 CLZ 731 Renault Symbol Otomotiv 6.12.2019 

34 CJR 939  Dacia Dokker Kamyonet van  3.05.2017 

34 AV 9512 Peugeot Partner  Kamyonet van 1.06.2001 
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9.2.3. ĠĢletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıkların bulunması halinde, ihraççı 

bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla bu varlıklar 

için yapılan geliĢtirme harcamalarının detayı hakkında bilgi: 

Yoktur. 

9.2.4. Maddi olmayan duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde 

rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: 

Ġhraççının aktifinde bulunan maddi olmayan duran varlıkların gerçeğe uygun değerine iliĢkin 

olarak belirlenmiĢ ve/veya dıĢarıdan herhangi bir değerleme kuruluĢuna yaptırılmıĢ değer tespit 

raporu bulunmamaktadır. 

9.2.5. Maddi olmayan duran varlıkların kullanımını veya satıĢını kısıtlayan sözleĢmeler 

veya diğer kısıtlayıcı hükümler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

9.2.6. Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde Ģerefiye kaleminin bulunması halinde, 

ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla Ģerefiye 

edinimine yol açan iĢlemler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

10. FAALĠYETLERE VE FĠNANSAL DURUMA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER 

10.1. Finansal durum: 

10.1.1. Ġhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 

finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değiĢiklikler ve bu 

değiĢikliklerin nedenleri: 

  
VARLIKLAR 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

     

DÖNEN VARLIKLAR 39.770.459 32.736.204 35.349.960 59.890.048 

Nakit ve Nakit Benzerleri 2.200.512 473.856 265.789 1.597.897 

Finansal Yatırımlar - - - - 

Ticari Alacaklar - - - - 

ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.026.612 20.904.887 20.977.388 32.095.870 

Diğer Alacaklar - - - - 

ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.324.456 2.591.602 1.416.337 789.181 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 845.413 742.734 563.871 1.503.121 

Stoklar 12.948.495 6.400.780 11.139.338 18.860.801 

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler - - - - 

ĠliĢkili Taraflara PeĢin ÖdenmiĢ Giderler - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara PeĢin ÖdenmiĢ Giderler 686.173 1.360.902 641.885 3.592.471 

Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 3.154 72.074 - - 

Diğer Dönen Varlıklar - - - - 

ĠliĢkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 735.644 189.369 345.352 1.450.707 

         

DURAN VARLIKLAR 13.434.413 15.477.835 23.620.807 23.038.681 

Finansal Yatırımlar - - - - 

Ticari Alacaklar - - - - 

ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar - - - - 

Diğer Alacaklar - - - - 

ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar - - - - 
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ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar - - - - 

Kullanım Hakkı Varlıklar - - 7.382.318 6.855.010 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.595.930 11.556.498 11.517.066 11.487.493 

Maddi Duran Varlıklar 826.927 2.221.946 2.631.279 2.707.986 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.574 19.509 67.564 88.272 

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler - - - - 

ĠliĢkili Taraflara PeĢin ÖdenmiĢ Giderler - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara PeĢin ÖdenmiĢ Giderler - - - - 

ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 964.982 1.679.882 2.022.580 1.899.920 

Diğer Duran Varlıklar - - - - 

ĠliĢkili Taraflara ĠliĢkin Diğer Duran Varlıklar - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara ĠliĢkin Diğer Duran 

Varlıklar - -   - 

TOPLAM VARLIKLAR 13.434.413 15.477.835 23.620.807 82.928.729 

 
KAYNAKLAR 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.816.752 39.503.160 41.153.170 57.876.483 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.523.289 3.314.321 4.431.885 4.111.737 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.595.044 11.163.404 8.885.424 12.564.309 

Kiralama ĠĢlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler - - 1.796.465 1.946.589 

Ticari Borçlar - - - - 

ĠliĢkili Taraflara Ticari Borçlar - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.058.119 16.411.905 18.012.813 28.285.852 

Diğer Borçlar - - - - 

ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar 103.770 1.695.406 5.066 - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 471.992 672.897 956.693 294.787 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 561.720 582.406 731.843 1.089.702 

ErtelenmiĢ Gelirler - - - - 

ĠliĢkili Taraflardan ErtelenmiĢ Gelirler - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan ErtelenmiĢ Gelirler 11.197.151 5.560.581 6.232.658 9.335.787 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 97.552 - - 118.598 

Kısa Vadeli KarĢılıklar - - - - 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar 208.115 102.240 100.323 129.122 

Diğer Kısa Vadeli KarĢılıklar - - - - 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - - - 

ĠliĢkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli 

Yükümlülükler - - - - 

          

UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.197.271 5.992.796 9.743.300 10.474.256 

Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.089.122 5.654.084 1.853.412 4.101.434 

Kiralama ĠĢlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler - - 6.147.799 5.447.243 

Ticari Borçlar - - - - 

ĠliĢkili Taraflara Ticari Borçlar - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar - - - - 

Diğer Borçlar - - - - 

ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar - - - - 

ErtelenmiĢ Gelirler - - - - 

ĠliĢkili Taraflardan ErtelenmiĢ Gelirler - - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan ErtelenmiĢ Gelirler 1.330.642 661.886 - - 

Uzun Vadeli KarĢılıklar - - - - 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar 233.240 294.440 573.554 669.515 

Diğer Uzun Vadeli KarĢılıklar - - - - 

ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü 186.390 183.292 188.526 256.064 

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - - - 

          

ÖZKAYNAKLAR (451.274) 1.917.177 9.054.305 14.577.990 

ÖdenmiĢ Sermaye 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 
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Paylara ĠliĢkin Primler (Ġskontolar) - - - - 

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 

BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - - - - 

TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm 

Kazançları (Kayıpları) (58.054) (330.453) (849.731) (1.017.726) 

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiĢ 

Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - - - - 

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 650.284 650.284 837.475 1.182.517 

GeçmiĢ Yıllar Karı/Zararı (-) (3.672.246) (8.543.504) (6.089.845) 1.221.520 

Net Dönem Karı/Zararı (-) (4.871.258) 2.640.850 7.656.407 5.691.679 

TOPLAM KAYNAKLAR 53.204.872 48.214.039 58.970.767 82.928.729 

 

Dönen Varlıklar: Dönen Varlıklar içindeki en büyük kalemi, ticari alacaklar oluĢturmaktadır. Ticari 

alacaklar sözleĢme karĢılığı yapılan satıĢlardan kaynaklanan alacaklardır. Ticari alacaklar 2017 

yılında 20 milyon TL‟den, 2018 ve 2019 yıllarında benzer Ģekilde gerçekleĢerek sırası ile 20 milyon 

TL olmuĢtur. 30.09.2020 tarihi itibarıyla 32 milyon TL‟ye çıkmıĢtır. Toplam varlıklar içerisinde 

ticari alacaklar 2017 yılında %37, 2018 yılında %43 ve 2019 yılında %35 oranında yer almakta iken 

30.09.2020 de %38 olarak gerçekleĢmiĢtir.  Ticari alacakların tamamı iliĢkili olmayan taraflardan 

ticari alacaklardan oluĢmaktadır. ĠliĢkili taraflardan ticari alacak yoktur. 

 

Stoklar; Yıllar itibarıyla toplam varlıklar içerisinde 2017 yılında %24, 2018 yılında %13 ve son 

olarak 2019 yılında %14 oranında yer almaktadır. 30.09.2020 tarihi itibarıyla %22 olarak 

gerçekeĢmiĢtir. 2017 yılında 12,9 milyon TL, 2018 yılında 6,4 milyon TL ve 2019 yılında 11 milyon 

TL tutarındadır. 30.09.2020 tarihi itibarıyla 18 milyon TL‟dir. Ġhraççının üretim firması olmasından 

dolayı, en önemli stok kalemleri ilk madde malzeme ve mamul stoklarıdır. 

 

Duran Varlıklar: ġirket‟ in duran varlıkları 2017 yılında 13 milyon TL iken, 2018 yılında 15 

milyon TL‟ye 2019 yılında 23 milyon TL seviyesine yükselmiĢtir. 30.09.2020 tarihi itibarıyla bir 

önceki döneme göre benzer Ģekilde 23,9 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Duran varlıkları toplam 

aktifin sırası ile 2017 yılında %25, 2018 yılında % 32, 2019 yılında ise %40‟ını, 2020 yılının üçüncü 

çeyrek sonu itibarıyla %27‟sini oluĢturmaktadır. Duran varlıklar içerisinde en önemli kalem yatırım 

amaçlı gayrimenkullerdir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller ġirket‟in bünyesinde bulunan arsa ve 

binaları içermekte olup, Ġhraççı kullanımında olmayan kiralık veya değer artıĢ kazancı için elde 

tutulan varlıklardır. Bunun içerisinde iki adet gayrimenkul sat geri kirala yöntemi ile alınmıĢtır. Son 

bilançoda yatırım amaçlı gayrimenkuller duran varlıkların 49‟u civarındadır. Yatırım amaçlı 

gayrimenkuller toplam varlıkların sırası ile 2017 yılında  % 21‟ini, 2018 yılında % 23‟ünü, 2019 

yılında % 19‟unu ve son olarak 2020 üçüncü dönem sonu itibarıyla % 13‟ünü oluĢturmaktadır. 

 

Maddi duran varlıklar, toplam varlıkların, 2017 yılında 0,8 milyon TL ile %1,5, 2018 yılında 2,2 

milyon TL ile %4,6 ve 2019 yılında 2,6 milyon TL ile %4,4‟ünü, 30.09.2020 tarihi itibarıyla 2,7 

milyon TL ile %3,2‟sini oluĢturmaktadır. 

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler: Ġhraçıının Kısa vadeli yükümlülükleri ġirket‟in faaliyetleri için 

dıĢardan aldığı mal ve hizmetlerin ödeme durumlarına göre yıllar içinde değiĢim göstermektedir. 

2017 yılında kısa vadeli yükümlülükler 44 milyon TL iken,  2018 yılında 39 milyon TL‟ye 

yükselmiĢtir. 2019 yılında kısa vadeli yükümlülükler 41 milyon TL ve 30.09.2020 tarihinde 57 

milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Kısa vadeli yükümlülükler 2017 yılında toplam kaynakların % 

84‟ünü, 2018 yılında %81‟ini, 2019 yılında ise azalarak % 69‟unu ve 2020 üçüncü çeyrek sonu 

itibarıyla % 69‟unu oluĢturmuĢtur. Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde en önemli kalem ticari 

borçlar olup, toplam kısa vadeli yükümlülüklerin 2017 yılında 23 milyon TL ile % 51‟ini, 2018 
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yılında 16 milyon TL ile % 41‟ini, 2019 yılında 18 milyon TL ile % 43‟ünü ve son olarak 2020 ara 

dönem sonu itibarıyla 28 milyon TL ile % 41‟ini oluĢturmaktadır. 

 

Kısa vadeli yükümlülükler içerisindeki diğer önemli kalem ise, kısa vadeli borçlanmalar ve uzun 

vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarının toplamıdır, 30.09.2020 tarihi itibarıyla toplam kısa 

vadeli yükümlülüklerin % 28‟ini oluĢturmaktadır. 

 

2019 yılsonu itibarıyla kısa vadeli borçlanmaların içerisinde 1.796.465 TL tutarında Kısa Vadeli 

Kiralama Yükümlülüğü bulunmaktadır. 30.09.2020 tarihi itibarıyla 1.946.589 TL tutarında Kısa 

Vadeli Kiralama Yükümlülüğü bulunmaktadır. 

 

Ticari Borçlar: Ticari borçlar mal tedariğine iliĢkin borçlardır. Ticari borçlar 2017 yılında 23 

milyon TL ile toplam kaynakların % 42‟sini, 2018 yılında 16 milyon TL ile %35‟ini, 2019 yılında 18 

milyon TL ile %36‟sını ve 2020 yılının son ara döneminde 28 milyon TL ile %34‟ünü 

oluĢturmaktadır. Ticari borçların içerisinde iliĢkili taraflara borçlar bulunmamaktadır. 

 

Uzun Vadeli Yükümlülükler: Ġhraççı‟nın 2017 yılında uzun vadeli yükümlülükleri 8,8 milyon TL 

iken, 2018, 2019 yılları itibariyle değiĢkenlik göstererek 6,7 milyon TL ve 8,7 milyon TL ve en son 

30.09.2020 tarihi itibarıyla 10,4 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Uzun vadeli borçlanmalar ile 

uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları ağırlıklı olarak yatırım finansmanı için alınan 

kredilerden oluĢmaktadır. Uzun vadeli yükümlülüklerin içerisinde ağırlıklı olarak uzun vadeli 

borçlanmalar ile diğer finansal yükümlülükler yer almaktadır. Uzun vadeli borçlanmalar 2017 yılında 

7 milyon TL ile toplam uzun vadeli yükümlülüklerin %83‟ünü, 2018 yılında 5,6 milyon TL ile 

%84‟ünü, 2019 yılında 1,8 milyon TL ile %21‟ini ve 2020 yılı üçüncü çeyreğinde 4,1 milyon TL ile 

%39‟unu oluĢturmaktadır. 2019 yıl sonunda TFRS 9 kiralama iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesi ile 

6,1 milyon TL Kiralama ĠĢlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler finansal tablolara dahil 

edilmiĢtir. Kiralama yükümlülükleri 2019 yılında uzun vadeli yükümlülüklerin %70‟ini ve 

30.09.2020 tarihi itibarıyla %52‟sini oluĢturmaktadır. 

Özkaynaklar: 2017 yılında özkaynaklar negatif olarak gerçekleĢmiĢtir. Özkaynaklar, toplam 

varlıkların, 2018 yılında 1,9 milyon TL ile % 3,9‟unu, 2019 yılında ise 9 milyon TL ile %15‟ini ve 

2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise 14,5 milyon TL ile %17‟sine karĢılık gelmekte olup, 

özkaynaklardaki artıĢın sebebi yıllar itibarıyla dönem net karındaki artıĢ etkili olmuĢtur. Ġhraççının 

her dört dönemde de ödenmiĢ sermayesi 7,5 milyon TL olup herhangi bir sermaye artıĢı 

bulunmamaktadır. Dönem net zararı 2017 yılında 4,8 milyon TL iken, Ġhraççı 2018 yılında kara 

geçerek dönem net karı 2,6 milyon TL gerçekleĢmiĢ, 2019 yılında önemli bir sıçrama ile dönem net 

karı 7,6 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde dönem net karı 5,6 milyon TL 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Oran Analizleri 
  

Likidite Oranları: ġirket‟in likiditesi açısından dönen varlıkların ne oranda güvenli olduğunu 

gösteren oranlardır. ĠĢletmenin likidite durumunu, vadesi gelen borçları ödeme gücünü; 

beklenmedik piyasa Ģartlarında ve ekonomik durumlarda iĢletmenin faaliyetlerini sürdürebilme 

yetisinin de göstergeleridir. 

Mali Yapı Oranları: ġirket‟in kaynak yapısını gösteren ve ġirket‟in varlıklarının hangi 

kaynaklarla ne oranlarda karĢılandığını gösteren oranlardır. Bu oranlar ile bir ölçüde ġirket‟in 

uzun vadeli borçları ödeme gücü gibi mali yapı durumu analiz edilebilir.  
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Likidite oranları incelendiğinde ġirket‟in dönen varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerine 

oranını ifade eden cari oranı 2020 yılının üçüncü çeyreği sonu itibarıyla 1,03 ve 2019 yılında 

0,86 seviyesindedir (2018: 0,83, 2017: 0,89). ġirket özkaynaklarının aktif toplamına oranı 2018 

yılında %3,9 oranında iken 2019 yılında ise %15 olarak hesaplanmıĢtır. 2020 yılının üçüncü 

çeyreğinde ise bu oran %17,5 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Karlılık Oranları: Bu oranlar ġirket‟in faaliyetleri sonucu elde ettiği karlılığı ve bir anlamda 

sermayenin karlılığını ölçmektedir. Ġhraççının finansal tablolarından hesaplanan bazı mali 

oranlara aĢağıdaki tabloda yer verilmektedir. 

RASYOLAR (Oranlar) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli 

Yükümlülükler) 
0,89 0,83 0,86 1,03 

Likidite Oranı [(Dönen Varlıklar-Stoklar-

Diğer Dönen Varlıklar)/Kısa Vadeli 

Yükümlülükler] 

0,60 0,67 0,59 0,71 

Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa 

Vadeli Yükümlülükler) 
0,05 0,01 0,01 0,03 

Kaldıraç Oranı (Kısa ve Uzun Vadeli 

Yükümlülükler /Toplam Kaynaklar) 
1,01 0,96 0,85 0,82 

Özkaynaklar/Kısa ve Uzun Vadeli Borç1ar -0,05 0,28 1,03 1,39 

Özkaynaklar/Kısa ve Uzun Vadeli 

Yükümlülükler 
-0,01 0,04 0,18 0,21 

Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar -0,01 0,04 0,15 0,18 

 

10.2. Faaliyet sonuçları: 

10.2.1. Ġhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 

faaliyet sonuçlarına iliĢkin bilgi: 

ġirket‟in ana faaliyet gelirleri, soğutma üniteleri, oda soğutucuları üretimi, satıĢı ve montajı 

gelirlerinden oluĢmaktadır.  

  Özel Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 

GELĠR TABLOSU (TL) 
01.01.- 

31.12.2017 

01.01.- 

31.12.2018 

01.01.- 

31.12.2019 

01.01.- 

30.09.2020 

KAR veya ZARAR KISMI         

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER         

Hasılat 
64.371.128 89.814.350 108.051.578 99.788.337 

SatıĢların Maliyeti (-) 
(56.403.232) (75.881.666) (92.049.321) (85.153.526) 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar  
7.967.896 13.932.684 16.002.257 14.634.811 

Genel Yönetim Giderleri (-) 
(3.192.623) (4.059.326) (3.095.322) (2.645.248) 

Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 
(108.385) (1.253.570) (712.638) (889.768) 

AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 
- - - - 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 
4.726.025 7.479.583 6.691.718 6.667.290 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 
(10.553.496) (6.475.882) (4.819.803) (6.543.748) 

FAALĠYET KARI / ZARARI (-) 
(1.160.583) 9.623.489 14.066.212 11.223.337 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 
19.394 88.563 157.392 37.421 
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Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 
- - - - 

FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET 

KÂRI/ZARARI 
(1.141.189) 9.712.052 14.223.604 11.260.758 

Finansman Gelirleri 
65.500 1.871.517 412.531 8.127 

Finansman Giderleri (-) 
(4.291.652) (8.814.875) (4.830.208) (4.039.283) 

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ 

KÂRI/ZARARI 
(5.367.341) 2.768.694 9.805.927 7.229.602 

          

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-) 
496.083 (127.844) (2.149.520) (1.537.923) 

- Dönem Vergi Gelir / Gideri (-) 
(181.867) (769.011) (2.340.521) (1.300.342) 

- ErtelenmiĢ Vergi Geliri / Gideri (-) 
677.950 641.167 191.001 (237.581) 

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM 

KÂRI/ZARARI 
(4.871.258) 2.640.850 7.656.407 5.691.679 

DURDURULAN FAALĠYETLER         

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem 

Karı/Zararı (-) 
- - - - 

DÖNEM KÂRI/ZARARI 
(4.871.258) 2.640.850 7.656.407 5.691.679 

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 
(4.871.258) 2.640.850 7.656.407 5.691.679 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 
- - - - 

Ana Ortaklık Payları 
(4.871.258) 2.640.850 7.656.407 5.691.679 

 

Hasılatın dönemler itibariyle dağılımı ise aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.  

 

SatıĢ Gelirleri 
01.01.-

31.12.2017 

01.01.-

31.12.2018 

01.01.-

31.12.2019 

01.01.-

30.09.2020 

Yurtiçi SatıĢlar 47.451.001 58.631.399 62.116.737 71.262.237 

YurtdıĢı SatıĢlar 17.185.263 31.350.682 46.134.551 29.004.845 

Diğer Gelirler 12.757 11.899 - - 

Brüt SatıĢlar 64.649.021 89.993.980 108.251.288 100.267.082 

SatıĢ Ġadeleri (-) (182.161) (111.030) (79.246) (449.653) 

SatıĢ Ġskontoları (-) (14.887) (42.649) (20.761) (22.992) 

Diğer Ġndirimler (-) (80.845) (25.951) (99.703) (6.100) 

Net SatıĢlar 64.371.128 89.814.350 108.051.578 99.788.337 

Dönem net karı 2018 yılında artarak 2,6 milyon TL olrak gerçekleĢmiĢ olup, 2019 yılında 

önemli bir sıçrama ile dönem net karı 7,6 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. 2020 yılının üçüncü 

çeyreğinde dönem net karı 5,6 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2017 yılında 64,7 milyon olan Net SatıĢ Hasılatı 2018 yılında % 39 oranında artarak 89 milyon 

TL seviyesine çıkmıĢtır. 2019 yılında ise Hasılat önceki döneme göre % 20 aratarak 108 

milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde hasılat 99 milyon TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Yıllar içerisinde hasılat artıĢının kaynağı müĢteri sayısı, ürünleĢmiĢ proje 

sayısı ve/veya sözleĢme tutarlarındaki artıĢlardan kaynaklanmaktadır.  
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Ticari faaliyetlerden brüt kar 2017 yılında 7,9  milyon TL iken, 2018 yılında %74 artıĢla 13,9 

milyon TL‟ ye yükselmiĢtir. 2019 yılında ise Brüt Kar %14 oranında artarak 16 milyon olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde brüt kar 14,6 milyon TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

ġirketin Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri, 2017 yılı için 4,7 milyon TL iken, 2018 yılında 7,4 

milyon TL ve 2019 yılında ise 6,6 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 2020 yılının üçüncü 

çeyreğinde 6,6 milyon TL seviyesindedir. 

 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 2017 yılında 10,5 milyon TL iken, 2018 yılında 6,4 milyon 

TL, 2019 yılında 4,8 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 2020 yılının üçümcü çeyreğinde 6,5 

milyon TL seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. 

 

Finansman Giderleri 2017 yılında 4,2 milyon TL, 2018 yılında 8,8  milyon TL, 2019 yılında 

4,8 milyon TL seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 4 milyon TL 

seviyesindedir. 

 

Ġhraççının Faaliyet Karı 2018 yılında 9,6 milyon TL iken önceki döneme göre % 46‟lık artıĢla 

2019 yılında 14 milyon TL seviyesine çıkmıĢtır. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyet karı 

11,2 milyon TL seviyesindedir. 

 

Ġhraççının 2018 yılında 2,6 milyon TL olan Net Karı, 2019 yılında % 189‟luk artıĢla 7,6 

milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Gerek hasılat gerekse karlılıkta yaĢanan artıĢta sözleĢme 

tutarlarındaki yükseliĢler ve ürünleĢmiĢ projeler etkili olmuĢtur. 2020 yılının üçüncü 

çeyreğinde net kar 5,6 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

10.2.2. Net satıĢlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değiĢiklikler ile bu 

değiĢikliklerin nedenlerine iliĢkin açıklama:  

 

2017 yılında 64 milyon olan Net SatıĢ Hasılatı 2018 yılında % 39 oranında artarak 89 milyon 

TL seviyesine çıkmıĢtır. 2019 yılında ise Hasılat önceki döneme göre % 20 aratarak 108 

milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde hasılat 99 milyon TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Yıllar içerisinde hasılat artıĢının kaynağı müĢteri sayısı, ürünleĢmiĢ proje sayısı 

ve/veya sözleĢme tutarlarındaki artıĢlardan kaynaklanmaktadır.  

Ticari faaliyetlerden brüt kar 2017 yılında 7,9 milyon TL iken, 2018 yılında %34 artıĢla 13,9 

milyon TL‟ ye yükselmiĢtir. 2019 yılında ise Brüt Kar %21 oranında artarak 16 milyon TL 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 2020 yılının üüncü çeyreğinde brüt kar 14,6 milyon TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

10.2.3. Ġhraççının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 

meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiĢ veya 

etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında bilgiler: 

Yoktur.  
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10.3. Ġhraççının borçluluk durumu 

 

Finansman Yapısı ve Borçluluk Durumu (TL) 30.09.2020 

Kısa vadeli yükümlülükler 57.876.483 

Garantili - 

Teminatlı 16.676.046 

Garantisiz/Teminatsız  41.200.437 

Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa 
 vadeli kısımları hariç) 

10.474.256 

Garantili - 

Teminatlı 4.101.434 

Garantisiz/Teminatsız  6.372.822 

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 68.350.739 

Özkaynaklar 14.577.990 

ÖdenmiĢ/çıkarılmıĢ sermaye 7.500.000 

Yasal yedekler 1.182.517 

Diğer yedekler 5.895.473 

TOPLAM KAYNAKLAR 82.928.729 

Net Borçluluk Durumu Tutar (TL) 

A. Nakit 29.709 

B. Nakit Benzerleri 1.568.188 

C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - 

D. Likidite (A+B+C) 1.597.897 

E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar - 

F. Kısa Vadeli Banka Kredileri 4.111.737 

G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı 12.564.309 

H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar - 

I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) 16.676.046 

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) 15.078.149 

K. Uzun Vadeli Banka Kredileri 4.101.434 

L. Tahviller - 

M. Diğer Uzun Vadeli Krediler  - 

N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) 4.101.434 

O. Net Finansal Borçluluk (J+N) 19.179.583 

 

Ġzahnamenin imza tarihi itibariyle ġirket‟in, son finansal tablo tarihinden (30.09.2020) itibaren, 

finansman yapısı ve borçluluk durumunda önemli bir değiĢim olmamıĢtır. 

 

Sonuç olarak ġirket‟ in net finansal yükümlülüğü 19 Milyon TL olup, bu tutar 68,3 TL olan 

toplam yükümlülüklerin % 28‟i ve toplam varlıkların ise % 23‟ü seviyesindedir.   

 
11. ĠHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI 

11.1. Ġhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:  

 
ġirket‟in 30 Eylül 2020 itibariyle fon kaynakları aĢağıdaki gibidir. 
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30.09.2020 

Tutar (TL) 

Kısa Vadeli Fon Kaynakları  

Kısa vadeli borçlanmalar 18.622.635 

Ticari borçlar 28.285.852 

Diğer borçlar 294.787 

ErtelenmiĢ gelirler 9.335.787 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 129.122 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin borçlar 1.089.702 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 118.598 

Kısa Vadeli Fon Kaynağı Toplamı 57.876.483 

    

Uzun Vadeli Fon Kaynakları Tutar (TL) 

Uzun vadeli borçlanmalar 9.548.677 

ErtelenmiĢ gelirler - 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar 669.515 

Uzun Vadeli Fon Kaynağı Toplamı 10.218.192 

    

Kısa Vadeli Yükümlülükler 57.876.483 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 10.474.256 

    

Ozkaynaklar Tutar (TL) 

ÖdenmiĢ Sermaye 7.500.000 

Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları/(kayıpları) (1.017.726) 

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 1.182.517 

GeçmiĢ yıllar karlan veya zararları 1.221.520 

Net dönem karı veya zararı 5.691.679 

Toplam Özkaynaklar 14.577.990 

    

Toplam Kaynaklar 82.928.729 

Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar 0,70 

Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar 0,13 

Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar 0,18 

Net Dönem Karı/Pasif 0,07 

 

Ġhraççı‟nın fon kaynakları; ağırlıklı olarak yabancı kaynaklardır. Kısa vadeli yabancı 

kaynaklardır toplam kaynakların % 75‟ini oluĢturmaktadır. Kısa vadeli borçlanmalar 14,4 

milyon TL iken ticari borçlar 24,8 milyon TL tutarındadır. Vadeli alımlar ve krediler ihraççının 

en temel fon kaynağını oluĢturmaktadır. Ġhraççı, mevcut faaliyetlerinin finansmanında öz 

kaynaklarını kullanarak borçlanma nedeniyle ortaya çıkacak maliyetlerin ortaklarının elde 

edeceği kar paylarının azalmasına engel olmayı hedeflemektedir. 

Ġhraççı‟nın 2019 yılında elde ettiği dönem net karı 7.656.407 TL ve 2018 yılında elde ettiği 

2.640.850 TL net dönem karı en önemli iç kaynak fonunu oluĢturmuĢtur. Ġhraççı almıĢ olduğu 

sipariĢlerle ilgili üretime baĢlama aĢamasında hammadde malzemeye ihtiyaç duymaktadır. 

Elinde mevcut fon kaynağı olduğundan alımlarını peĢin yaparak maliyeti düĢürmektedir. 
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Ancak genel itibarıyla borçlanarak hammadde tedariği yapmaktadır. Personel ücretlerini her ay 

düzenli ödemektedir. Personel giderleri ve kira ödemeleri önemli gider kalemleridir.  

Diğer taraftan, müĢterilerden yapılan tahsilatlarda gecikmeler olabilmektedir. Dolayısıyla 

alacaklar ve borçlar/giderler arasında vade uyumsuzluğu oluĢabilmektedir.  MüĢteriye verilen 

hizmetin bedelinin tahsilatının yapılması, maaĢ ödemelerinden daha sonra gerçekleĢmesi 

durumunda Ġhraççı‟nın ek likidite gereksinimi ihtiyacı doğmaktadır. Bu iĢleyiĢten doğan fon 

ihtiyacının bir kısmı iĢletme sermayesi ihtiyacının karĢılanmasına yönelik olarak kullanılan 

banka kredileri yolu ile finanse edilmektedir ġirketin mevcut faaliyet hacminin büyütülmesi ve 

yeni yatırımlar yapılabilmesi için halka arzdan gelecek fonun önemli katkıları olacaktır. 

11.2. Nakit akımlarına iliĢkin değerlendirme: 
Ġhraççı‟nın 2017, 2018 ve 2019 yılları ve 30.09.2020 tarihi itibariyle özet nakit akım tablosu 

aĢağıda yer almaktadır. 

Özet Nakit Akım Tablosu (TL) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

A.ĠĢletme Faaliyetlerden Elde Edilen 

Nakit Akımı 
4.416.027 (1.881.335) 7.682.336 (2.657.250) 

B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan 

Nakit AkıĢları 
(42.127) (1.684.977) (8.168.494) 108.730 

C.Finansman Faaliyetlerinden Nakit 

AkıĢları 
(5.739.490) 1.839.656 278.091 3.880.628 

         

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıĢ (1.365.590) (1.726.656) (208.067) 1.332.108 

Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri 3.566.102 2.200.512 473.856 265.789 

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri 2.200.512 473.856 265.789 1.597.897 

 

Ġhraççının nakit akımları yıllar itibariyle faaliyetlerine bağlı olarak değiĢkenlik göstermiĢ olup, 

yıllar itibarıyla pozitif gerçekleĢmiĢtir. 2017 yılında 2.200.512 TL, 2018 yılında 473.856 TL ve 

2019 yılında 265.789 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Son olarak 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 

1.597.897 TL olarak tespit edilmilmiĢtir. 

 

Ġhraççı 2017 yılında iĢletme faaliyetlerinden pozitif nakit akım elde ederken, yatırım ve 

finansman faaliyetlerinden negatif nakit elde etmiĢtir. Net olarak dönem sonu itibarıyla 2,2 

milyon TL pozitif nakit oluĢturmuĢtur. 2018 yılında hem iĢletme faaliyetlerinden hemde 

yatırım faaliyetlerinden negatif yatırım, finansman faaliyetlerinden pozitif nakit oluĢturarak 

dönem sonun 473.856 TL pozitif nakit akım oluĢturmuĢtur. 2019 yılı incelendiğinde önceki 

döneme göre net nakım akımları tutarsal az olmakla birlikte benzer etki göstermiĢ ve dönem 

sonunda 265.789 TL‟lik pozitif nakit elde etmiĢtir. 

11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme: 
Ġhraççı gerek duyduğunda banka borçlanması yoluna gitmektedir. Diğer bir fon kaynağı olarak 

ise ticari borçlar kullanılmaktadır.  

Ġhraççı‟nın 31.12.2019 tarihi itibariyle finansal tablolarına göre 265.789 TL nakit varlığı, 

18.012.813 TL ticari borcu ve 20.977.388 TL tutarında ticari alacağı bulunmaktadır. 

Ġhraççı gerçekleĢtirmeyi planladığı yatırımlarının finansmanını büyük ölçüde halka arz geliri ve 

özkaynakları ile sağlamayı planlamakta olup, planlamaların gerçekleĢmesi halinde Ġhraççı‟nın 

borçlanma ihtiyacı olmayacaktır. 
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11.4. ĠĢletme sermayesi beyanı: 

ġirket‟in 31.12.2019 tarihi itibariyle dönen varlıkları 35.349.960 TL, kısa vadeli yükümlülük 

toplamı ise 41.153.170 TL seviyesindedir. Buna göre ġirket‟in dönen varlıklardan kısa vadeli 

yükümlülüklerin çıkarılmasıyla hesaplanan net iĢletme sermayesi eksi olarak gerçekleĢmiĢ olup 

(5.803.210) TL‟dir. 30.09.2020 finansal tablolarda net iĢletme sermayesi 2.013.565 TL pozitif 

olarak hesaplanmıĢtır. Ġhraççı‟nın elindeki nakit kaynakları, potansiyel halka arz gelirleri ve 

faaliyetlerinden nakit yaratma kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, bu izahname 

tarihinden itibaren 12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçları için yeterli iĢletme sermayesine sahip 

olacaktır. (31.12.2018: (6.766.956) TL, 31.12.2017: (5.046.293) TL). 

 

ġirket‟in ana maliyet unsuru personel gideridir. ġirket bu giderleri 30 gün içinde ödemektedir. 

Diğer taraftan, müĢterilerden yapılan tahsilatlarda gecikmeler olabilmektedir. Dolayısıyla 

alacaklar ve borçlar/giderler arasında vade uyumsuzluğu oluĢabilmektedir.  MüĢteriye satılan 

malların bedelinin tahsilatının yapılması, maaĢ ödemelerinden daha sonra gerçekleĢmesi 

durumunda Ġhraççı‟nın ek likidite gereksinimi ihtiyacı doğmaktadır. Bu iĢleyiĢten doğan fon 

ihtiyacının bir kısmı iĢletme sermayesi ihtiyacının karĢılanmasına yönelik olarak kullanılan 

banka kredileri yolu ile finanse edilmektedir. 

 

ġirket, yapacağı yeni yatırımlar için iĢletme sermayesinin yetersiz kaldığı durumlarda ilave 

kredi kullanmak zorunda kalabilir. ġirket‟in kredi kullanması durumunda finansal giderlerin 

artmasıyla karlılık oranı düĢebilir. 2019 yılı itibariyle ġirketin ortalama tahsilat süresi 30 

gündür, ödemelerin zamanında yapılması için ġirket yabancı kaynak kullanabilir. Ayrıca ġirket 

porsonel maaĢ ödemeleri için de yabancı kaynak kullanmaktadır. ġirket çeĢitli sebeplerle kredi 

bulamayabilir, kullanamayabilir. Ġhtiyaç duyulan dıĢ kaynak finansmanının sağlanamaması ya 

da istenilen koĢullarda sağlanamaması ġirket‟ in kârlılık ve finansal durumunun olumsuz 

etkilenmesine sebep olabilir.   

 

Mevcut durumda yeterli iĢletme sermayesi bulunan ġirket‟in, sektöründe tanınırlığının 

artırılması, yeni iĢ ortaklıklarının sağlanması, pazarlama çalıĢmalarına hız verilmesi ve yeni 

ürünlerin geliĢtirilebilmesi için kaynak giriĢine ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir. ġirket‟in 

Dünya‟da hızla geliĢmekte olan ve global rekabet açık bulunduğu sektör alanlarında Pazar 

araĢtırmaları, iĢ geliĢtirme faaliyetleri ile gelecekte ġirket büyümesine katkı sağlayacak yeni 

yatırımlara yönelik fırsatları kaçırmamak için güçlü bir iĢletme sermayesine gerek 

bulunmaktadır. Bunun için halka arzdan elde kaynağın bir kısmının iĢletme sermayesi olarak 

tutulması planlanmaktadır. Bu iĢletme sermayesine, geliĢtirilecek yazılımların AR-GE 

aĢamasında yüksek maliyetlere maruz kalınması ancak bunun karĢılığında getirilerinin uzun 

dönemde elde edilmesi durumunda ihtiyaç duyulabilecektir. Bu kaynak ayrıca firma satıĢ 

pazarlama faaliyetlerinin artırılması, kurumsallaĢmanın hızlandırılması için gerekli dıĢ alım, 

kaynak ve personel yapısının oluĢturulması için de kullanılabilecektir. Bu amaçla ġirket, 

bünyesinde devamlı olarak yeterli iĢletme sermayesi bulundurulmasını hedeflemektedir.  

 

 (TL) 30 Eylül 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Dönen varlıklar 59.890.048 32.736.204 35.349.960 59.591.705 

Kısa vadeli borçlar 57.876.483 39.503.160 41.153.170 63.241.674 

Net iĢletme sermayesi 2.013.565 (6.766.956) (5.803.210) (3.649.969) 

Cari Oran 1,03 0,83 0,86 0,94 

 

11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiĢ veya 

etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına iliĢkin sınırlamalar hakkında bilgi: 
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Kendi Tüzel KiĢiliği Adına VermiĢ Olduğu Teminatların Toplam Tutarı: 

 

  (TL) 30 Eylül 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Verilen teminatlar 5.294.942 3.417.228 1.890.000 2.410.550 

Verilen teminat çekleri 10.665.958 5.761.014 8.191.731 1.366.970 

Verilen ipotekler 5.050.000 5.220.000 5.220.000 5.220.000 

Toplam 21.010.900 14.398.242 15.301.731 8.997.520 

 

Ġhraççı Tarafından Verilen TRĠ‟ler tablosundaki toplam TL tutarları, verilen teminat mektupları 

ve ipoteklerden oluĢmaktadır. 

 

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Ġhraççı tarafından verilen teminat mektupları: 

Banka VeriliĢ Tarihi Döviz Tutarı TL Vadesi 

Vakıfbank 3.06.2014 - 120.000 SÜRESĠZ 

Vakıfbank 21.06.2017 - 45.000 SÜRESĠZ 

Vakıfbank 3.03.2020 380.000 € 3.468.678 28.07.2021 

Akbank 22.02.2019 - 400.000 22.05.2021 

Akbank 16.01.2020 - 300.000 16.01.2021 

Ziraat bankası 24.03.2020 - 300.000 24.03.2021 

Vakıfbank 7.07.2020 - 34.914 SÜRESĠZ 

Vakıfbank 9.07.2020 - 26.350 SÜRESĠZ 

Akbank 24.08.2020 - 300.000 24.08.2021 

Yapıkredi 22.09.2020 - 300.000 22.09.2021 

Toplam     5.294.942   

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Ġhraççı tarafından verilen teminat mektupları: 

Banka VeriliĢ Tarihi Türü 
Döviz 

Tutarı 
TL Tutarı 

VAKIFBANK 03.06.2014 SÜRESĠZ -- 120.000 

ANADOLUBANK 25.05.2017 SÜRESĠZ -- 25.000 

VAKIFBANK 21.06.2017 SÜRESĠZ -- 45.000 

VAKIFBANK 11.07.2018 31.03.2020(Vadeli) 380.000 € 2.527.228 

AKBANK 22.02.2019 22.05.2020(Vadeli) -- 400.000 

AKBANK 16.01.2020 16.01.2021(Vadeli) -- 300.000 

Toplam    3.417.228 

 

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Ġhraççı tarafından verilen ipoteklerin listesi: 
 

TaĢınmaz 

Kimlik 

No 

Zemin 

Tipi Adres 

Bina/ 

Arsa Ġpotek Alacaklı Borç Faiz 

83141814 

Ana 

TaĢınmaz 

Antalya/GazipaĢa 

Macar Köyü Bina 

(SN:258) AKBANK 

T.A.ġ. VKN:0150015264 2.000.000 36% 

86608104 

Ana 

TaĢınmaz 

Mersin/Akdeniz 

Tekke Mah. Bina 

SN:38) YAPI VE KREDĠ 

BANKASI 

A.ġ.VKN:9370020892 700.000 51% 
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15784380 

Kat 

Ġrtifakı 

Antalya/Alanya 

Kellerpınarı Bina 

SN:258) AKBANK 

T.A.ġ. VKN:0150015264 250.000 36% 

71051990 

Kat 

Ġrtifakı 

Antalya/Alanya 

Sugözü Bina 

SN:258) AKBANK 

T.A.ġ. VKN:0150015264 - - 

86607971 

Ana 

TaĢınmaz 

Mersin/Akdeniz 

Tekke Mah. Bina 

(SN:31) TÜRKĠYE 

HALK BANKASI A.ġ. 

VKN:4560004685 2.100.000 36% 

Toplam Toplam       5.050.000 

 
 

Rapor tarihi itibariyle Ġhraççı ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aĢağıdaki gibidir. 

 

Ġhraççının Devam Eden Davaları 

 

AĢağıda 30.09.2020 tarihi itibariyle ihraççı tarafından açılmıĢ ve halen devam eden her türlü 

davalar, ihraççı tarafından yürütülen icra takipleri ve ihraççı aleyhine açılmıĢ ve halen devam 

eden her türlü dava ve durumları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

 

A- IBS ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA TAAHHÜT SAN. VE TĠC. A.ġ.  

 LEHĠNE VEYA ALEYHĠNE AÇILMIġ DERDEST DAVALAR: 

 

1. Davacı              : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ.  

 Davalı               : Gemak Genel Soğutma Mak. San. ve  Tic. Ltd. ġti.  

 Dosya No   : Ġstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/391 

 Konu               : Tazminat 

 Tutar               : 83.724,93.TL   

 Son Durum   : Yapılan yargılama sonucunda ilk derece mahkemesi tarafından dava 

reddedilmiĢ olup bu karara karĢı davacı tarafından baĢvurulan kanun 

yolunda karar onanmıĢ davacı tarafından karar düzeltme yoluna 

baĢvurulmuĢtur.  

 

2. Davacı              : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Davalı               : 1-Yapı Kredi Bankası A.ġ.                                  

2-Eks Elektromekanik Taah. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.              

3-Ġnoveks Enerji Dağ. ve Kontrol Sis. San. ve Tic. Ltd. ġti.               4-

Munise Görgül                                    

5-Mehmet Tekin 

 Dosya No   : Ġstanbul 1. Ġcra Hukuk Mahkemesi  2016/1369   

 Konu               : Ġstihkak Davası  

 Tutar               : 117.663,93.-TL 

 Son Durum   : Karar çıktı. Davanın reddine karar verildi. Dosya BAM da davacı 

tarafından istinaf edildi. BAM‟ın  istinaf talebini reddetmesi üzerine 

BAM kararı davacı tarafından temyiz edilmiĢ olup dosya temyiz 

incelemesi için Yargıtay‟dadır.  Dosya Yargıtay‟da iken davacı 

tarafından davadan feragat edilmiĢ, davalıların tamamı da davadan 

feragati kabul ederek vekalet ücreti ve yargılama gideri taleplerinin 

olmadığını dosyaya beyan etmiĢlerdir.   

 

3. Davacı              : Gemak Genel Soğutma Mak. San.ve Tic. Ltd. ġti. 
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 Davalı               : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No   : Ġstanbul Anadolu 5 Asliye Ticaret Mahkemesi 2015/145 

 Konu               : Ġtirazın Ġptali 

 Tutar               : 245.210,40.-TL 

 Son Durum   : Dava devam etmekte olup duruĢma günü 10.11.2020‟dir. 

 

4. Davacı              : Yapı Kredi Bankası A.ġ. 

 Davalı               : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No   : Ġstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/319 

 Konu               : Tasarrufun iptali  

 Tutar               : 117.663,93.-TL 

 Son Durum   : Yapı Kredi Bankası Ġstanbul 21. Ġcra Müdürlüğü‟nün 2014/27384 E. 

sayılı dosyası ile Eks Elektromekanik Taah. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti. 

aleyhine icra takibi baĢlatmıĢtır. Takip tarihinden önce IBS A. ġ. ve 

Eks Ltd. ġti. Form Metal Tic. A. ġ. isimli Ģirketin ortaklarıdır.  Takip 

tarihinden önce Eks Ltd. ġti. Form Metal Tic. A. ġ.‟nde bulunan 

paylarının tamamını  IBS A. ġ.‟ne  satmıĢtır.  Yapı Kredi Bankası, IBS 

A.ġ.‟nin Eks Elektromekanik Taah. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.'nden 

satın aldığı Form Metal Tic. A. ġ. payları sebebi ile tasarrufun iptali 

davası açmıĢsa da iĢbu pay devri davacı tarafın borç doğumundan önce 

olup; tasarrufun iptalini gerektirecek bir durum mevcut değildir.   

Davacı davasından feragat etmiĢ olup tüm davalılar da davadan 

feragatin kabulü ile yargılama gideri ve avukatlık ücreti 

bulunmadığına iliĢkin beyan vermiĢlerdir.  DuruĢmanın yapılacağı 

11.12.2020 tarihinde feragat sebebi ile davanın reddine karar verilmesi 

beklenmektedir.  

 

5. Davacı              : PFĠ Ortadoğu Endüstriyel Kapılar ve Otomasyon Sist. San. Tic. A. ġ. 

 Davalı               : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No    Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/368 

 Konu               : Tasarrufun iptali 

 Tutar               : 100.000.-TL 

 Son Durum   : Antalya Ġli Alanya Ġlçesi Oba Mah. 560 Ada 13 parsel,  Antalya Ġli 

GazipaĢa Ġlçesi Macar Mah. Eciller Mevkii 115 Ada 57 Parsel, Mersin 

Ġli Akdeniz Ġlçesi Tekke Mah. Köycivarı Mevkii 16 Parsel, Mersin Ġli 

Akdeniz Ġlçesi Tekke Mah. Köycivarı Mevkii 9524 Ada 61   Parsel, 

Mersin Ġli Akdeniz Ġlçesi Tekke Mah. Köycivarı Mevkii 213 Ada  3 

Parsel noda kayıtlı olup iĢbu davaya konu olan gayrimenkuller ĠMGE 

Soğutma Isıtma Mak. Müh. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti.‟nin müvekkil 

Ģirkete borcuna karĢılık ipotekli olarak alınmıĢ olup bu iĢlemin iptali 

için dava açılmıĢtır.  Davanın reddine karar verilmiĢ olup 

gayrımenkullerdeki ihtiyati tedbirler kaldırılmadığı için davalı 

tarafından tavzih edilmiĢ ve tavzih için duruĢma 28.01.2021 tarihinde 

yapılacaktır.  Karar henüz kesinleĢmemiĢtir.  

 

6. Davacı              : Berat Yılancı 

 Davalı               : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No   : Ġstanbul Anadolu 28. ĠĢ Mahkemesi 2017/1912   

 Konu               : Alacak 

 Tutar               : 2.110.TL  
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 Son Durum   : Yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiĢ olup karara 

karĢı davalı Ģirket tarafından tehiri icra talepli olarak istinaf kanun 

yoluna baĢvurulmuĢtur.   

 

7. Davacı              : Hüseyin Öztürk  

 Davalı               : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No   : Ġstanbul Anadolu 14. ĠĢ Mahkemesi 2017/1649  

 Konu               : Alacak 

 Tutar               : 2.110.-TL 

 Son Durum   : Yargıma sonucunda davanın reddine  karar verilmiĢ olup karara karĢı 

davacı tarafından istinaf kanun yoluna baĢvurulmuĢtur. 

 

8. Davacı              : Muhafız Uyumaz  

 Davalı               : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No    Ġstanbul Anadolu 8. ĠĢ Mahkemesi 2017/1638  

 Konu               : Alacak 

 Tutar               : 2.110.-TL   

 Son Durum   : Dava devam etmekte olup duruĢma 15.02.2021 tarihine ertelenmiĢtir.  

 

9. Davacı             : Emre Ekmekçioğlu 

 Davalı              : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No  : Ġstanbul Anadolu 16. ĠĢ Mahkemesi 2018/226 

 Konu              : Alacak 

 Tutar              : 1.700.-TL  

 Son Durum  : Dava devam etmekte olup duruĢma 16.12.2020 tarihine ertelenmiĢtir.  

   

10. Davacı             : Hedef Güvenlik A. ġ.  

 Davalı              : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No  : Ġstanbul Anadolu 10 Asliye Tic. Mahkemesi 2018/1106  

 Konu              : Alacak 

 Tutar              : 30.000.-TL   

 Son Durum      :  Davanın kabulüne karar vermiĢ olup karara karĢı davalı tarafından 

istinaf kanun yoluna baĢvurulmuĢtur.  

 

11. Davacı              : Ferhat MenteĢ  

 Davalı              : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No  : Ġstanbul Anadolu 16 ĠĢ Mahkemesi 2019/1062 

 Konu              : ĠĢe iade  

 Tutar              : ……. 

 Son Durum  : Dava devam etmekte olup duruĢma 13.11.2020 tarihine ertelenmiĢtir.  

 

12. Davacı             : Havva Çekinmez 

Mahmut Can Çekinmez 

Ertuğrul Han Çekinmez 

Aleyna Çekinmez  

 Davalı             : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 5 ĠĢ Mahkemesi 2019/914  

 Konu             : Tazminat 

 Tutar             : 254.000.-TL   

 Son Durum     : Dosya bilirkiĢi incelemesi aĢamasında olup duruĢma 10.02.2021  
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13. 

 

 

Davacı             : 

tarihine ertelenmiĢtir.  

 

Mustafa Öztürk 

 Davalı             : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 6 ĠĢ Mah. 2018/591 

 Konu             : Alacak 

 Tutar             : 200. TL 

 

 

 

14. 

Son Durum     : 

 

 

Davacı             : 

Dava bilirkiĢi incelemesi aĢamasında olup duruĢma 10.11.2020 

tarihine ertelenmiĢtir.  

 

Tuğçe ġanlı 

 Davalı             : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 11. ĠĢ Mah. 2020 / 104 

 Konu             : Alacak 

 Tutar             : 1.250 TL 

 

 

15. 

Son Durum     : 

 

Davacı             : 

Dava ön inceleme aĢamasında olup duruĢma tarihi: 01.12.2020‟dir. 

 

Erdal Kalander 

 Davalı             : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 26. ĠĢ Mah. 2020 / 128 

 Konu             : Alacak 

 Tutar             : 500 TL 

 Son Durum     : Dava ön inceleme aĢamasında olup duruĢma tarihi: 23.10.2020‟dir. 

 

 

16. Davacılar         :    

Davalı              : 

Dosya No         : 

Konu                : 

Tutar                : 

DuruĢma Günü : 

 

 

1-Ferhat Yetkin 2- Mustafa Güler 

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

Alanya 4. Asliye Hukuk Mah. 2020 / 296 

Tasarrufun iptali 

10.000 TL 

Dava ön inceleme aĢamasında olup duruĢma tarihi: 04.11.2020‟dir. 

 

B- IBS ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA TAAHHÜT SAN. VE TĠC. A. ġ.  

 LEHĠNE VEYA ALEYHĠNE AÇILMIġ DERDEST ĠCRA TAKĠPLERĠ :  

 

1. Alacaklı           : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu              : ġener Akar 

(Akpanel) 

 Dosya No  : Ġstanbul 3. Ġcra Müd. 2012/998 

 Konu              : Fatura 

 Tutar              : 16.805,57.-TL 

 Son Durum  :   Devam ediyor. Borçlunun adına hacze kabil mal bulunmuyor.  

   

2. Alacaklı            : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu               : Gemak Genel Soğutma Mak. San. ve Tic. Ltd. ġti. 

 Dosya No   : Ġstanbul 27. Ġcra Müd. 2014/29168 

 Konu               : Ġstanbul Anadolu 3. Asliye Tic. Mah. 2011/589 E. sayılı kararı 

 Tutar               : 83.724,93.-TL 

 Son Durum   : Dosyada Tehir-i icra kararı var. Yargıtay kararı bekleniyor. 
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3. Alacaklı            : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu               : Eks Elektromekanik Taah. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti. 

 Dosya No   : Ġstanbul Anadolu 21. Ġcra Müd. 2014/20661 

 Konu               : Fatura 

 Tutar               : 378.624,78.-TL 

 Son Durum   : Haciz iĢlemleri devam ediyor.  

 

4. Alacaklı            : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu               : Ġnoveks Enerji Dağıtım ve Kontrol Sistemleri San. Tic. Ltd. ġti. 

 Dosya No   : Ġstanbul Anadolu 21. Ġcra Müd. 2014/20663 

 Konu               : Fatura 

 Tutar               : 94.773,77.-TL 

 Son Durum   : Haciz iĢlemleri devam ediyor.  

 

5. Alacaklı            : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu               : Ġzo-Tek Isı Yalıtımı Montaj Ġzolasyon Taah. ĠnĢ. Haf.  

Nak. Tur. Otı Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. ġti.  

 Dosya No   : Ġstanbul Anadolu 2. Ġcra Müd. 2016/13519  

 Konu               : Alacak 

 Tutar               : 54.184,00 TL  

 Son Durum   : Haciz iĢlemleri devam ediyor.  

 

6. Alacaklı            : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu               : Ġzo-Tek Isı Yalıtımı Montaj Ġzolasyon Taah. ĠnĢ. Haf.  

Nak. Tur. Otı Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. ġti.  

 Dosya No    Ġstanbul Anadolu 2. Ġcra Müd. 2016/13518  

 Konu               : Çek 

 Tutar               : 31.750,00.-TL  

 Son Durum   : Haciz iĢlemleri devam ediyor.  

 

7. Alacaklı            : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu               : 1-Ġzo-Tek Isı Yalıtımı Montaj Ġzolasyon Taah. ĠnĢ. Haf.  

Nak. Tur. Otı Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. ġti. 

2- E.S.S. End. Soğ. Isıtma Ġzolasyon San. ve Tic. Ltd. ġti.  

 Dosya No    Ġstanbul Anadolu 2. Ġcra Müd. 2016/13516 

 Konu               : Çek 

 Tutar               : 445.000,00.-TL  

 Son Durum   : Haciz iĢlemleri devam ediyor.   

 

8. Alacaklı            : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu               : E.S.S. End. Soğ. Isıtma Ġzolasyon San. ve Tic. Ltd. ġti.  

 Dosya No   : Ġstanbul Anadolu 2. Ġcra müd. 2016/13515 

 Konu               : Çek 

 Tutar               : 150.000.-TL 

 Son Durum   : Haciz iĢlemleri devam ediyor. 

 

9. Alacaklı            : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu               : 1- E.S.S. End. Soğ. Isıtma izolasyon san. ve Tic. Ltd. ġti.  

2-Ġzo-Tek Isı Yalıtımı Montaj Ġzolasyon Taah. ĠnĢ. Haf.  
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Nak. Tur. Otı Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. ġti.  

 Dosya No   :  Ġstanbul Anadolu 2. Ġcra Müd. 2016/13514 

 Konu               : Çek 

 Tutar               : 800.000,00.-TL 

 Son Durum   : Haciz iĢlemleri devam ediyor.    

   

10. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu             : 1- E.S.S. End. Soğ. Isıtma Ġzolasyon San. ve Tic. Ltd. ġti.  

 Dosya No        : Ġstanbul Anadolu 17. Ġcra Müd. 2017/31717 

 Konu             : Cari hesap 

 Tutar             : 135.845,77.-TL 

 Son Durum : Haciz iĢlemleri  devam ediyor. 

   

11. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu             : Ġmge Soğutma ĠnĢ. Ltd. ġti. 

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 17. Ġcra Müd. 2017/12545 

 Konu             : Çek 

 Tutar             : 206.000,00-TL 

 Son Durum : Haciz iĢlemleri devam  ediyor. 

   

12. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu            : Ġmge Soğutma Isıtma Mak. Müh. ĠnĢ. San. Tic. Ltd.ġti. 

 Dosya No       : Ġstanbul Anadolu 17. Ġcra  Müd. 2017/12548  

 Konu            : Çek 

 Tutar            : 885.000,00.-TL  

 Son Durum    : Haciz iĢlemleri devam ediyor. 

   

13. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu             : Alkatherm Isıtma Soğutma San. Ltd. ġti.  

 Dosya No : Büyükçekmece 3. Ġcra Müd. 2017/2220 

 Konu             : Cari hesap 

 Tutar             : 1.936.604,61.-TL 

 Son Durum : Haciz iĢlemleri devam ediyor.  

   

14. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu             : 1- Ġmge Soğutma Isıtma Mak. Müh. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. 

2- ġeref Ev Aletleri Ltd. ġti.  

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 17. Ġcra Müd. 2017/12550 

 Konu             : Çek 

 Tutar             : 160.000.-TL 

 Son Durum : Haciz iĢlemleri devam ediyor. 

   

15. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu             : 1- Ġmge Soğutma Isıtma Mak. Müh. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. 

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 17. Ġcra Müd. 2017/24023  

 Konu             : Çek 

 Tutar             : 190.000.-TL  

 Son Durum : Haciz iĢlemleri devam ediyor. 

   

16. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 
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 Borçlu             : 1- Ġmge Soğutma Isıtma Mak. Müh. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. 

2- Ferhat Kermen  

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 17. Ġcra Müd. 2017/12546   

 Konu             : Çek 

 Tutar             : 75.000.-TL 

 Son Durum     : Haciz iĢlemleri devam ediyor. KarĢılıksız çekten Ferhat Kermen‟e 

ceza çıktı. 

 

17. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu             : 1- Ġmge Soğutma ısıtma Mak. Müh. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. 

2- Ġkiz Aslan Tic. Ltd. ġti. 

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 17. Ġcra Müd. 2017/12547 

 Konu             : Çek 

 Tutar             : 70.000.-TL  

 Son Durum : Haciz iĢlemi devam ediyor. 

 

18. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu            : Hüseyin Zorlu 

 Dosya No       : Ġstanbul  Anadolu 17. Ġcra Müd. 2017/18257 

 Konu            : ĠĢ avansı 

 Tutar            : 117.280,18._TL  

 Son Durum    : Haciz iĢlemleri devam ediyor. 

 

19. Alacaklı         : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu            : Erbulut ĠnĢ. Ltd. ġti.  

 Dosya No       : Ġstanbul  27. Ġcra Müd. 2017/16373  

 Konu            : Çek 

 Tutar            : 31.619.-TL  

 Son Durum    : Haciz iĢlemleri devam ediyor. 

 

20. Alacaklı         : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu            : Erbulut ĠnĢ. Ltd. ġti.  

 Dosya No       : Ġstanbul 27. Ġcra Müd. 2017/16372  

 Konu            : Çek 

 Tutar            : 63.238,00.-TL  

 Son Durum    : Haciz iĢlemleri devam ediyor. 

 

21. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu             : 1- Tolga Külekçi 

2- Tekbal  DıĢ Tic. Ltd. ġti. 

 Dosya No : Ġstanbul 20. Ġcra Müd. 2018/9635 

 Konu             : Çek 

 Tutar             : 

Son Durum     : 

158.150,00-TL 

Haciz iĢlemleri devam ediyor.  

 

22. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu             : 1- E.S.S. End. Soğ. Isıtma Ġzolasyon San. ve Tic. Ltd. ġti. 

2- Kolektif Akdeniz yatırım ortaklığı 

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 17. Ġcra Müd. 2017/28627 

 Konu             : Çek 
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 Tutar             : 1.356,00.-TL 

 Son Durum     : ĠĢlem devam ediyor. 

 

 

23. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu             : EKS Elektromekanik Taah. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.  

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 11. Ġcra Müd. 2014/19843  

 Konu             : Cari hesap  

 Tutar             : 614.095,82.-TL  

 Son Durum : Haciz iĢlemleri devam ediyor. 

 

24. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu             : Ġnoveks Ltd. ġti.  

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 6. Ġcra Müd. 2014/19808  

 Konu             : Cari Hesap  

 Tutar             : 1.661.360,61.-TL 

 Son Durum     : 

 

Haciz iĢlemleri devam ediyor. 

 

25. Alacaklı          : Berat Yılancı 

 Borçlu             : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Dosya No : Bakırköy 9. Ġcra Müd. 2020/5634 

 Konu             : Ġstanbul Anadolu 28. ĠĢ Mhk. 2017/1912 E. – 2019/537 K. sayılı ilamı  

 Tutar             : 21.417,62.-TL 

 Son Durum     : 

 

 

Takip konusu ilama karĢı tehiri icra talepli istinaf kanun yoluna 

baĢvurulmuĢ olup teminat mektubu verilmiĢtir.  

 

26  Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu            : Gaye Soğutma Isıtma Makine San. ve Tic.Ltd.ġti. 

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 1. Icra müd. 2020/14176 

 Konu             : Cari Hesap  

 Tutar             : 1.735.925,13.-TL 

 Son Durum     : Borçlu itiraz etti. Ġtirazın iptali davası açılacak. 

 

27. Alacaklı          : IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A. ġ. 

 Borçlu            : Ġmge Soğutma ısıtma Makine Müh.ĠnĢ.San. ve Tic.Ltd.ġti. 

 Dosya No : Ġstanbul Anadolu 11. Icra müd. 2020/14227 

 Konu             : Cari Hesap  

 Tutar             : 1.347.408,45-TL 

 Son Durum     : Takip kesinleĢti. Haciz iĢlemleri devam ediyor.  

 

11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmıĢ olan planlanan yatırımlar ile finansal 

kiralama yolu ile edinilmiĢ bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan 

önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi: 

Ġhraççı‟nın halka arz gelirinin kullanımına iliĢkin yönetim kurulu kararının dıĢında yönetim 

kurulunca karara bağlanmıĢ olan planlanan yatırımları bulunmamaktadır.  

 

12. ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME, PATENT VE LĠSANSLAR 

12.1. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının 

araĢtırma ve geliĢtirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araĢtırma ve geliĢtirme 
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etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan 

ödemeler hakkında bilgi:  

Yoktur.  

 

13. EĞĠLĠM BĠLGĠLERĠ 

13.1. Üretim, satıĢ, stoklar, maliyetler ve satıĢ fiyatlarında görülen önemli en son 

eğilimler hakkında bilgi: 

Ġhraççının performansını etkileyen baĢlıca etmenler içerisinde küresel ve Türkiye market 

sektöründeki yatırım eğilimleri, finansal piyasalardaki koĢullar, finansmana eriĢim ve 

finansman maliyeti gibi konular bulunmaktadır. Diğer taraftan yaĢanabilecek ekonomik kriz ve 

dalgalanmalar; sektöre iliĢkin ihale ve izinlerin alınmasında yaĢanabilecek zorluklar Ġhraççının 

gelirlerini olumsuz yönde etkileyebilir, gelecekte planlanan yatırımların ertelenmesine veya 

iptaline neden olabilir.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan “Türkiye Ġklimlendirme 

Sektörü Strateji Belgesi – 2020” raporuna göre iklimlendirme sektörü inĢaattan üretime, 

ulaĢımdan tarıma bir çok alan ve sektör ile doğrudan iliĢkili olup özellikle inĢaat sektörü ile 

arasındaki iliĢki gözardı edilemez. Nitekim küresel olarak geliĢmiĢ bir örgütlenmeye sahip olan 

iklimlendirme sektörü binalarda kullanılan sektör ürünleri açısından COVID-19 salgınına 

verilecek tepkilere iliĢkin hızla cevap geliĢtirmektedir. Buna en iyi örnek salgının en yoğun 

biçimde yaĢandığı dönemde REHVA tarafından Türkiye‟de de Türk Tesisat Mühendisleri 

Derneği (TTMD) tarafından yayınlanmıĢ olan COVID-19 Kılavuz Belgesi‟dir.  

 

SatıĢlardaki Eğilimler;  2017 yılında net satıĢ hasılatı 64,7 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

ġirket‟in cirosu yıllar içerisinde artıĢ eğilimi göstermiĢ ve 2018 yılında 90,5 milyon TL 

seviyesine, 2019 yılında ise 108,5 milyon TL seviyesine yükselmiĢtir. Her geçen yıl cirodaki 

artıĢın sebebi mevcuttaki yürütülen projelerin bitip ticarileĢmiĢ olması ve yıl itibarı ile firma 

yetkinliklerin artması sebebiyle daha büyük ihalelere iĢtirak edebilmesinden 

kaynaklanmaktadır. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde net satıĢ hasılatı 99 milyon TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Maliyetlerdeki Eğilimler; Cirodaki artıĢa paralel olarak maliyetlerde de yıllar içerisinde artıĢ 

gerçeklemiĢtir. 2017 yılında satıĢların maliyeti 56 milyon TL, 2018 yılında 75 milyon TL, 2019 

yılında 92 milyon TL ve 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 85 milyon TL seviyesindedir. Yıllar 

itibariyle maliyetlerdeki artıĢın nedeni satıĢların artması, kurlardaki yükselmeler etkili 

olmuĢtur. Kur artıĢları tedariklerimizdeki ürün fiyat artıĢlarını etkilemiĢtir. Bundan dolayı 

maliyetlerimizde artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 

Stoklardaki Eğilimler; ġirketin stokları; 2017 yılında 12,9 milyon TL, 2018 yılında 6,4 milyon 

TL ve 2019 yılında 11,1 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 2017 yılında stok eğiliminin yüksek 

olmasının sebebi çeĢitli büyük sözleĢmeler yapılmıĢ yüklü ürün alımından kaynaklanmaktadır. 

2018 yılı itibarı ile sözleĢmelere bağlı satıĢları yapılması ile ürünlerin satıĢı gerçekleĢmiĢ ve 

stok eğilimi düĢmüĢtür. 2020 yılının üçüncü çeyrek sonu itibarıyla stoklar 18,8 milyon TL 

seviyesindedir. 

13.2. Ġhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, 

talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: 
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ġirket beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan piyasa koĢullarına iliĢkin eğilimler; 

faaliyet gösterilen pazarların mevcut ve ileriye dönük beklentileri ile sözleĢmelerin ve rekabete 

göre değiĢebilecek kar marjlarının önümüzdeki döneme iliĢkin nasıl Ģekilleneceğine yönelik 

belirsizliklerdir. Ekonomik döngüler çerçevesinde yabancı para (USD, EUR, CHF) 

değerlerindeki artıĢ veya azalıĢın Ġhraççının yurtdıĢı satıĢlarını artırıcı yada azaltıcı etkileri 

olabilecektir. Yine aynı Ģekilde faizlerde yaĢanacak artıĢlar ilgili dönem için Ġhraççının 

karlılığını etkileyebilir. Yakın geleceğe yönelik olarak mevcut dönemdeki koĢulların 

değiĢmeden sürmesi beklenmektedir. 

 

14. KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ 

Yoktur. 

 
15. ĠDARĠ YAPI, YÖNETĠM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLER 

15.1. Ġhraççının genel organizasyon Ģeması: 

 

 

 

15.2. Ġdari yapı: 

15.2.1. Ġhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi: 

 

Ad Soyad, Unvan Görevi 

Son 5 

Yılda 

Ġhraççıd

a 

Üstlandi

ği 

Görevler 

Görev 

Süresi 

/ 

Kalan 

Görev 

Süresi 

Sermaye Payı 

A Grubu B Grubu Toplam 

Tutar % Tutar % Tutar % 
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Ali Saim TEKĠN Yönetim 

Kurulu 
BaĢkanı 

Yönetim 

Kurulu 
BaĢkanı 

3 Yıl/2 
Yıl 4 

Ay 

450.000 6 3.900.000 52 4.350.000 58 

Genel 
Müdür 

Genel 
Müdür 

Erkan BĠRĠNCĠ Yönetim 

Kurulu 

BaĢkan 
Yrd 

 

Yönetim 

Kurulu 

BaĢkan 
Yrd 

3 Yıl/2 

Yıl 4 
Ay 

300.000 4 2.550.000 34 2.850.000 38 

Genel 

Müdür 
Yrd. 

Genel 

Müdür 
Yrd. 

Veysel Tevfik 

ÇAVUġOĞLU 

SatıĢ ve 

Pazarlam
a Müdürü 

Yönetim 

Kurulu 
Üyesi 

3 Yıl/2 

Yıl 4 

Ay 

- - 150.000 2 150.000 2 

Salih 

TAġKALDIRAN 

Üretim 
Müdürü 

Yönetim 
Kurulu 

Üyesi 

3 Yıl/2 

Yıl 4 
Ay 

- - 150.000 2 150.000 2 

Eylem TEKĠN - Yönetim 

Kurulu 

Üyesi 

3 Yıl/2 
Yıl 4 

Ay 

- - - - - - 

Galip Serhat 

TOLAN 

- Yönetim 

Kurulu 
Bağımsız 

Üyesi 

3 Yıl/2 

Yıl 4 

Ay 

- - - - - - 

Mehmet Nuri 

ERDEM 

- Yönetim 
Kurulu 

Bağımsız 

Üyesi 

3 Yıl/2 

Yıl 4 

Ay 

- - - - - - 

*Yönetim Kurulu üyeleri, 26.02.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da seçilmiş 

olup, görev süreleri 3 yıldır. 

 

ġirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı 37.500.000 TL ve 2020-2024 

yılları arasında geçerlidir. 

 

ġirket‟in çıkarılmıĢ sermayesi 7.500.000 TL dir. Söz konusu çıkarılmıĢ sermaye muvazaadan 

ari Ģekilde tamamen ve nakden ödenmiĢtir. 

Yönetim kurulu üyelerinin Ġhraççı dıĢında yürüttükleri görevler aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 
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15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi: 

Yönetim kurulu üyeleri haricinde yönetimde söz sahibi personel bulunmamaktadır.  

15.2.3. Ġhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi: 

Ġhraççı 05.02.1997 tarihinde Ġstanbul‟da kurulmuĢtur. 

15.2.4. Ġhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel 

ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların birbiriyle akrabalık iliĢkileri 

hakkında bilgi: 

Ġhraççı 05.02.1997 tarihinde Ġstanbul‟da kurulmuĢtur. 

Adı, Soyadı ġirket Unvanı Görevi 
Ortaklık 

Payı (%) 

Ali Saim TEKĠN 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma 

Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu BaĢkanı 58% 

Ali Saim TEKĠN 
IBS DıĢ Ticaret 

Limited ġirketi  

ġirket Genel Müdür 

Yardımcısı 
- 

Erkan BĠRĠNCĠ 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma 

Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu BaĢkan 

Yrd. 
38% 

Erkan BĠRĠNCĠ 
IBS DıĢ Ticaret 

Limited ġirketi 
ġirket Genel Müdürü - 

Erkan BĠRĠNCĠ 

Ese Tarım ve 

Hayvancılık San.  

Tic. A.ġ. 

Yönetim Kurulu BaĢkanı 33,40 % 

Veysel Tevfik 

ÇAVUġOĞLU 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma 

Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret A.ġ. 

SatıĢ ve Pazarlama Müd. 2 % 

Salih 

TAġKALDIRAN 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma 

Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret A.ġ. 

Üretim Müdürü 2% 

Galip Serhat 

TOLAN 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma 

Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu Üyesi - 

Mehmet Nuri 

ERDEM 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma 

Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu Üyesi - 

Eylem TEKĠN 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma 

Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu Üyesi - 
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15.3. Ġhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim 

ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi: 

 Ali Saim TEKĠN (Yönetim Kurulu BaĢkanı): 

Ali Saim TEKĠN, 1962 yılı Ġstanbul doğumlu olup, Ġlk Orta ve Lise öğrenimini Ġstanbul‟da 

tamamladıktan sonra 1979 yılında KTÜ Kimya Mühendisliği bölümünde yükseköğrenime 

baĢlayıp ilk eğitim yılının sonunda, yükseköğrenimine ara vermiĢtir. Yükseköğrenime 

yeniden 1981 yılında ĠTÜ Makine Mühendisliği bölümünde baĢlayarak tamamlamıĢtır. 

ÇalıĢma yaĢamına ilk adımı Mühendislik Ofisi açarak baĢlamıĢ 1 yılın sonunda iĢ yaĢamına 

ücretli olarak devam etmiĢtir. 2 yıl kâğıt sektöründe 5 yıl soğutma sektöründe olmak üzere 

toplam 7 yıl ücretli iĢ yaĢamından sonra 1992 yılından bu yana ĠĢletme ortağı olarak 

soğutma sektöründe iĢ faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Evli ve 1 çocuk babasıdır. 

 Erkan BĠRĠNCĠ (Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı) 

1968 Ġstanbul doğumludur. Lise mezunu olup, halen Anadolu Üniversitesi ĠĢletme 3.sınıfta 

okumaktadır. Evli ve iki çocuk sahibidir. ĠBS‟nın kurucu ortaklarından olup, halen ġirket‟te 

Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili olarak görev yapmaktadır. 

 Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU  (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı) 

1983 yılında Rize‟de doğmuĢtur. Afyon Kocatepe Üniversitesi makine mühendisliği 

bölümünden 2009 yılında mezun olmuĢtur. 

Mezuniyetten sonrası iĢ hayatına ihraççı bünyesinde çalıĢmaya baĢlamıĢ olup, yine aynı 

firmada üretim, taahhüt, araĢtırma geliĢtirme ve satıĢ bölümlerinde yöneticilik yapmıĢtır. 

Halen firma bünyesinde genel müdür yarımcısı olarak çalıĢmakta olup, yönetim kurulu 

üyesidir. 

 Salih TAġKALDIRAN (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı) 

1985 yılında Kocaeli‟de doğmuĢtur. Afyon Kocatepe Üniversitesi makine mühendisliği 

bölümünden 2009 yılında mezun olmuĢtur. 

Mezuniyetten sonrası çeĢitli firmalarda çalıĢtıktan sonra, 2011 yılından itibaren ihraççı 

bünyesinde çalıĢmaya baĢlamıĢ olup, yine aynı firmada üretim bölümünde yöneticilik 

yapmıĢtır. Halen firma bünyesinde üretim müdürü olarak çalıĢmakta olup, yönetim kurulu 

üyesidir. 

 

 Eylem TEKĠN (Yönetim Kurulu Üyesi): 

Eylem TEKĠN, 1989 yılında Ġstanbul‟da doğmuĢ, Lise öğrenimini 2003-2008 yılları 

arasında Sankt Georg Avusturya Lisesi‟nde yapmıĢtır. Sabancı Üniversitesi Üretim 

Sistemleri Mühendisliği bölümünde yükseköğrenimine devam ederek, 2014 yılında mezun 

olmuĢtur. 2015 yılında CarrefourSA‟da Marketing Management Trainee olarak baĢladığı 

kariyerine aynı Ģirkette Pazarlama ĠletiĢim Uzman Yardımcısı olarak devam etmiĢtir. 2016 

yılında Beymen‟deki kariyerine Pazarlama Uzmanı olarak baĢlamıĢ, 2019 yılı baĢı itibarı 

ile aynı Ģirkette Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 

 Galip Serhat TOLAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): 

Galip Serhat TOLAN, 1962 yılı Rize doğumlu olup, Ġstanbul Erkek Lisesi'ni müteakiben 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuĢtur. NasaĢ 

Alüminyum „da planlama, Koç Holding'de kurumsal ve stratejik planlama, 3M'de satıĢ ve 
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pazarlama konularında çalıĢtıktan sonra; muhtelif Ģirketlerde kurumsallaĢmaya ve 

verimlilik artıĢına yönelik üst yönetim kademelerinde bulunmuĢ, halen benzer konuları da 

kapsayan genel yönetim danıĢmanlığı yapmaktadır. 

 

 Mehmet Nuri ERDEM (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): 

Mehmet Nuri ERDEM, 1964 yılı Sason doğumlu olup, ilköğrenimini Diyarbakır Hani 

ilçesinde, orta öğrenimini Diyarbakır Anadolu Lisesinde, Liseyi Diyarbakır Çermik 

lisesinde tamamladıktan sonra 1983 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 

Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. Elektrik Mühendisi olarak 

yüksek öğrenimini tamamladı. 

  

1990 yılında Aso Mühendislik Reklamcılık firmasını kurarak iĢ hayatına baĢladı. 

Sonrasında reklam tasarım tanıtım sektöründe yoğunlaĢarak ASO Reklam, Tanıtım ve 

Organisazyon Ltd. ġti.‟ni kurdu. Halen aile Ģirketi ASO Ajans Medya Tanıtım ve 

Endüstriyel Tasarım Ltd. ġti.‟inde yöneticilik yapmaktadır. 

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil 

olmak üzere son beĢ yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı 

olduğu bütün Ģirketlerin unvanları, bu Ģirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve 

denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair 

bilgi: 

 

  

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden 

alınan, ilgili kiĢiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı,  5411 sayılı Bankacılık Kanunu 

Adı, Soyadı ġirket Unvanı Görevi 
Ortaklık 

Payı (%) 

Devam 

Durumu 

Ali Saim TEKĠN 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma Taahhüt Sanayi 

ve Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu BaĢkanı 58,00% 

Devam 

Ediyor 

Erkan BĠRĠNCĠ 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma Taahhüt Sanayi 

ve Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu BaĢkan 

Yrd. 
38,00% 

Devam 

Ediyor 

Erkan BĠRĠNCĠ 
Ese Tarım ve Hayvancılık San. 

Tic. A.ġ. 
Yönetim Kurulu BaĢkanı 33,40% 

Devam 

Ediyor 

Veysel Tevfik 

ÇAVUġOĞLU 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma Taahhüt Sanayi 

ve Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu Üyesi 2,00% 

Devam 

Ediyor 

Salih 

TAġKALDIRAN 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma Taahhüt Sanayi 

ve Ticaret A.ġ. 

Yönetim Kurulu Üyesi 2,00% 

Devam 

Ediyor 

Galip Serhat 

TOLAN 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma Taahhüt Sanayi 

ve Ticaret A.ġ.- 

Yönetim Kurulu Üyesi 

- Devam 

Ediyor 

Mehmet Nuri 

ERDEM 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma Taahhüt Sanayi 

ve Ticaret A.ġ.- 
Yönetim Kurulu Üyesi 

- Devam 

Ediyor 

Eylem TEKĠN 

IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma Taahhüt Sanayi 

ve Ticaret A.ġ.- 

Yönetim Kurulu Üyesi 

- Devam 

Ediyor 
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ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; 

kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 

zimmet, irtikâp, rüĢvet,  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 

iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, verileri yok etme veya değiĢtirme, banka veya kredi 

kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme 

suçlarından dolayı alınmıĢ cezai kovuĢturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık iĢleri 

ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuĢmazlık ve/veya kesinleĢmiĢ hüküm 

bulunup bulunmadığına dair bilgi: 

Yoktur. 

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 

personele iliĢkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluĢlarınca 

kamuya duyurulmuĢ davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:  

Yoktur. 

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

personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu Ģirketlerin 

iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi: 

Yoktur. 

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

personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya 

ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son 

verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi: 

Yoktur. 

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde 

kurulmuĢ ise kurucuların ihraççıya karĢı görevleri ile Ģahsi çıkarları arasındaki çıkar 

çatıĢmalarına iliĢkin bilgi: 

Yoktur. 

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl 

içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev 

almaları için, ana hissedarlar, müĢteriler, tedarikçiler veya baĢka kiĢilerle yapılan 

anlaĢmalar hakkında bilgi: 

Yoktur. 

15.9.2. Ġhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile 

ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası 

araçlarının satıĢı konusunda belirli bir süre için bu kiĢilere getirilmiĢ sınırlamalar 

hakkında ayrıntılı bilgi:   

Yoktur. 

 

16. ÜCRET VE BENZERĠ MENFAATLER  

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde 

söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için 

söz konusu kiĢilere ödenen ücretler (Ģarta bağlı veya ertelenmiĢ ödemeler dahil) ve 

sağlanan benzeri menfaatler: 

ġirket, üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı 

zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluĢmaktadır (yönetim kurulu üyeleri 
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haricinde yönetimde söz sahibi personel bulunmamaktadır). Üst düzey yöneticilere sağlanan 

faydalar ise ücret ve prim gibi faydaları içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere 

sağlanan faydalar aĢağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

ġirket‟in halka açılma sürecini takiben bir Ücret Politikası belirlenecek ve Üst Yönetim 

ücretlendirilmeleri bu çerçevede yapılacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret 

ödenecek olup, yapılacak ödemelerin hangi dönemlerde ve ne tutarda yapılacağı konusunda 

Ģirket genel kurulu yetkili olup yapılacak ilk genel kurulda bu hususta karar alınacaktır. 

16.2. 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 ayırmıĢ olduğu veya tahakkuk 

ettirdikleri toplam tutarlar: 

Yoktur. 

 

17. YÖNETĠM KURULU UYGULAMALARI 

17.1. Ġhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev 

süresi ile bu görevde bulunduğu döneme iliĢkin bilgiler: 

 

Adı Soyadı 
Son 5 Yılda Ġhraççıda Üstlendiği 

Görevler 

Görev Süresi / Kalan Görev Süresi 

* 

Ali Saim TEKĠN   

 

Yönetim Kurulu BaĢkanı - Genel 

Müdür 
3 Yıl/2 yıl 4 ay  

Erkan BĠRĠNCĠ    
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı 

- Genel Müdür Yardımcısı  
3 Yıl/2 yıl 4 ay 

Veysel Tevfik 

ÇAVUġOĞLU 

Yönetim Kurulu Üyesi-Satınalma ve 

Pazarlama Müdürü 
3 Yıl/2 yıl 4 ay 

Salih TAġKALDIRAN 
Yönetim Kurulu Üyesi- Üretim 

Müdürü 
3 Yıl/2 yıl 4 ay 

Eylem TEKĠN Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/2 yıl 4 ay 

Galip Serhat TOLAN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 3 Yıl/2 yıl 4 ay 

Mehmet Nuri ERDEM Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 3 Yıl/2 yıl 4 ay 

*Yönetim kurulu üyeleri 26.02.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda görevlendirilmiĢlerdir. 

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları 

tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iĢ iliĢkisi sona 

erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara iliĢkin sözleĢmeler hakkında 

bilgi veya bulunmadığına dair ifade: 

Ortaklık‟ın yönetim kurulu üyelerinin ve yönetimde söz sahibi personelinin iĢ akdinin ortaklık 

tarafından feshedilmesi durumunda 4857 sayılı ĠĢ Kanunu çerçevesinde tazminat, hak edilmiĢ 

izin ücreti vb. ödeme yükümlülüğü doğabilecektir. 

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personele ĠĢ Kanunu‟ndan kaynaklanan haklar 

haricinde herhangi bir hak sağlayacak sözleĢme bulunmamaktadır. 

(TL) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 360.000 18.628 89.617 
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17.3. Ġhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, 

soyadı ve bu komitelerin görev tanımları: 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uyum 

amacıyla 13.02.2020 tarih ve 2020/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteler 

oluĢturulmuĢtur. 

Denetimden Sorumlu Komite 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre, payları borsada iĢlem gören ortaklıkların, yönetim 

kurulları tarafından kendi üyeleri arasından seçilen ve tamamı bağımsız en az iki üyeden oluĢan 

Denetimden Sorumlu Komite oluĢturmaları zorunludur. ġirket Yönetim Kurulu‟nun görev ve 

sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için Denetimden Sorumlu Komite 

oluĢturulmuĢtur. AĢağıdaki isimlerden oluĢan ve düzenli olarak toplanacak komitenin görevi, 

Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve 

yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin iĢleyiĢini ve üretilen 

bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluĢlarının yönetim kurulu tarafından 

seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve genel 

kurul tarafından onaylanan bağımsız denetim kuruluĢlarının faaliyetlerini düzenli olarak 

izlemektir.  

Adı Soyadı Görevi Bağımsızlık Durumu 

Galip Serhat TOLAN Denetim Komitesi BaĢkanı Bağımsız Üye 

Mehmet Nuri ERDEM Üye Bağımsız Üye 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevi, ġirket‟te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp 

uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama 

dolayısıyla meydana gelen çıkar çatıĢmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu‟na uygulamaları 

iyileĢtirici tavsiyelerde bulunmaktır.  

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca pay sahipleri ile iliĢkiler biriminin çalıĢmalarını gözetir, 

yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında 

Ģeffaf bir sistemin oluĢturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi hakkında 

çalıĢmalar yapar. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin sayısı konusunda öneriler 

geliĢtirir, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer 

planlaması konusundaki yaklaĢım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar. 

Adı Soyadı* Görevi Bağımsızlık Durumu 

Mehmet Nuri ERDEM Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanı Bağımsız Üye 

Erkan Birinci Üye Yön. Kur. BĢk. Vekili 

*Kurumsal yönetim komitesinde görev alacak olan yatırımcı iliĢkileri bölümü yöneticisi henüz 

atanmamıĢ olup, halka arzın gerçekleĢmesini takiben görevlendirme yapılacaktır. 

 

 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 

ġirket‟in varlığını, geliĢmesini ve devamını tehlikeye düĢürebilecek risklerin erken teĢhisi, tespit 

edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalıĢmalar 

yapar.  
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Adı Soyadı Görevi Bağımsızlık Durumu 

Galip Serhat TOLAN Riskin Erken Saptanması Komitesi BĢk. Bağımsız Üye 

Eylem TEKĠN Üye Bağımsız Üye 

 

AR-GE, Ġnovasyon ve Teknoloji Yönlendirme Komitesi: 

ġirket‟in araĢtırma geliĢtirme projelerini takip etmek, sektörle ilgili araĢtırmaları ve teĢvikleri 

takip etmek. Özellikle hali hazırdaki ürünlerin yenilikçi yanlarını bulup ortaya çıkarmak. 

Bunlarla ilgili teknolojik incelemeleri yapıp ġirket bünyesinde uygulamak üzere yönetime 

tavsiyelerde bulunmaktır. 

Adı Soyadı Görevi Bağımsızlık Durumu 

Galip Serhat TOLAN Riskin Erken Saptanması Komitesi BĢk. Bağımsız Üye 

Ali Saim TEKĠN Üye 
Yönetim Kurulu 

BaĢkanı 

Salih TAġKALDIRAN Üye Yönetim Kurulu Üyesi 

17.4. Ġhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karĢısındaki durumunun 

değerlendirilmesi hakkında açıklama: 

Ġhraççı henüz halka açılma aĢamasında olduğundan, kurumsal yönetim düzenlemelerinde 

belirlenen herhangi bir grup içinde yer almamaktadır. Ancak II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 

Tebliği‟nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “paylarının ilk defa halka arz edilmesi 

ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci 

fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların 

yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında 

yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır.” hükmü 

çerçevesinde paylarının halka arzı sonrasında kurumsal yönetim ilkelerine göre 3. grupta 

olması beklenmektedir. 

Ġhraççı SPK‟nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluĢturulması gereken 

komiteleri kurmuĢ ve komite üyelikleri ve yetki tanımlamalarını yerine getirmiĢtir. Ayrıca 

Kurumsal Yönetim Tebliği‟ne uyum amacıyla; Ücret Komitesi ile Aday Gösterme Komitesinin 

Kurumsal Yönetim Komitesinin bünyesinde yürütülmesi kararı alınmıĢtır.  

Halka arzı takiben Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin zorunlu maddelerine uyulacaktır. Halka arz 

sonrası dönemde SPK mevzuatı gereği yapılması gerekenler özetle Ģu Ģekildedir. 

- Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Uyum Raporu ile Ortaklığın Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 

karĢısındaki durumu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun periyotlarda kamuya 

duyurulacaktır. 

- Yönetim kurulu baĢkanı veya üyeleri ya da yatırımcı iliĢkileri birimi, ġirket‟in faaliyetleri 

ile ilgili önemli geliĢmelerin kamuya duyurulması, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının 

kullanılmasını, genel kurul bilgilerinin düzenli ve Ģeffaf olarak duyurulmasını, kar dağıtım 

politikaları hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını da kapsayacak Ģekilde tüm 

bilgilendirme çalıĢmalarını düzenli olarak yerine getirecektir. 

- Yatırımcılar ve/veya piyasa uzmanları tarafından yöneltilecek yazılı sorular yatırımcı 

iliĢkileri birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

- ġirket‟in internet sitesi www.ibs.com.tr adresidir. Halka arz bilgileri, finansal raporlar ve 

faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme 

http://www.ibs.com.tr/
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dokümanları ve genel kurul konu baĢlıkları ile ilgili dosyaların halka açılma sonrasında 

ġirket internet sitesinde yer alması için gereken çalıĢmalar sürdürülmektedir. 

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile 

iliĢkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi: 

 

Pay sahipleri ile iliĢkiler birimine ait görev ve sorumluluklar Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü 

altında sürdürülecektir. Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü‟nün baĢlıca görevleri aĢağıdaki gibi 

oluĢacaktır: 

- Yatırımcılar ile ġirket arasında yapılan yazıĢmalar ile diğer bilgi ve belgelere iliĢkin 

kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. 

- ġirket pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, analistlerin ġirket ile ilgili 

yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak. 

- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması 

gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas 

sözleĢmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak 

tedbirleri almak. 

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere 

Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini 

gözetmek ve izlemek. 

- Ġnternet sitesinde yer alan “Yatırımcı ĠliĢkileri” bölümünün içeriğini düzenli olarak takip 

etmek ve gerektiğinde güncellemek. 

- Yatırımcı ve analistlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde bire bir 

görüĢmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak. 

- Kamuyu aydınlatma mevzuatına iliĢkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda 

Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını 

hazırlamak ve göndermek. 

- Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla 

gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek. 

- Üçer aylık faaliyet dönemleri itibariyle ġirket‟in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal 

durumuna iliĢkin raporlar hazırlamak. 

- Özel durumların kamuya açıklanmasına iliĢkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere eriĢimi 

olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek. 

- Merkezi Kayıt KuruluĢu bünyesindeki Kaydi Sisteme dâhil bilgilerin takibini yapmak. 

Yatırımcı iliĢkilerinden sorumlu olan birim yöneticisi henüz atanmamıĢ olup halka arzın 

gerçekleĢmesini takiben görevlendirme yapılacak ve gerekli bilgiler kamuoyu ile 

paylaĢılacaktır. 

 

18. PERSONEL HAKKINDA BĠLGĠLER 

18.1. Ġzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem 

sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değiĢiklikler ile mümkün ve 

önemli ise belli baĢlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı 

hakkında açıklama: 

Personel sayılarının beyaz yaka ve maki yaka olarak yıllara göre dağılımı aĢağıdaki Ģekilde 

gerçekleĢmiĢtir. 

PERSONEL DAĞILIMI 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Beyaz Yaka 28 25 29 30 

Mavi Yaka 82 72 81 96 
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Toplam 116 97 110 126 

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları: 

Yoktur. 

 

19. ANA PAY SAHĠPLERĠ 

19.1. Ġhraççının 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 kiĢiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya 

böyle kiĢiler yoksa bulunmadığına dair ifade: 

Ġhraççının ödenmiĢ sermayesi 7.500.000 TL olup, bunun 750.000 TL‟si A grubu paylardan, 

6.750.000 TL‟si ise B grubu paylardan oluĢmaktadır.  A Grubu paylara iĢbu esas sözleĢme 

çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı 

imtiyazı tanınmıĢtır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıĢtır.  

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karĢılığında A grubu nama yazılı paylar, B 

grubu paylar karĢılığında B grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır.  Sermaye artırımlarında 

yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay çıkarılmaz, sadece B grubu 

hamiline yazılı paylar ihraç edilir. 

ġirket’in Ortaklık Yapısı 

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı 

Sermayedeki Payı 

Tutarı (TL) 

Ġmtiyazlı Pay Ġmtiyazsız Pay 
Toplam Pay 

Tutarı 
Oranı (%) 

Ali Saim TEKĠN 450.000 3.900.000 4.350.000 58,00% 

Erkan BĠRĠNCĠ 300.000 2.550.000 2.850.000 38,00% 

Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU - 150.000 150.000 2,00% 

Salih TAġKALDIRAN - 150.000 150.000 2,00% 

TOPLAM 750.000 6.750.000 7.500.000 100,00% 

 

Ortağın Adı, Soyadı Nama

/ Unvanı /

Hamiline

(TL)
Sermaye 

Pay (%)

Oy Hakkı 

(%)
(TL)

Sermaye 

Pay (%)

Oy Hakkı 

(%)

A Nama Var 450.000 6,00% 21,43% 450.000 6,00% 21,43%

B Hamiline Yok 3.900.000 52,00% 37,14% 3.900.000 52,00% 37,14%

A Nama Var 300.000 4,00% 14,29% 300.000 4,00% 14,29%

B Hamiline Yok 2.550.000 34,00% 24,29% 2.550.000 34,00% 24,29%

3 Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU B Hamiline Yok 150.000 2,00% 1,43% 150.000 2,00% 1,43%

4 Salih TAġKALDIRAN B Hamiline Yok 150.000 2,00% 1,43% 150.000 2,00% 1,43%

7.500.000 100,00% 100,00% 7.500.000 100,00% 100,00%

1 Ali Saim TEKĠN

GENEL TOPLAM

2 Erkan BĠRĠNCĠ

No Grup Ġmtiyaz

Sermaye Payı / Oy Hakkı

Son Genel Kurul Toplantısı

(04/10/2019)

Son Durum

23.01.2020

Doğrudan Pay Sahipliğine ĠliĢkin Bilgi

 
 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya 

vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi dahil 5(beĢ), B grubu pay 

sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. 
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19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan 

gerçek ve tüzel kiĢi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına iliĢkin bilgi veya 

bulunmadığına dair ifade: 

ġirket esas sözleĢmesinin 6. Maddesi çerçevesinde; ġirket‟in çıkarılmıĢ sermayesi 7.500.000 

TL olup, söz konusu çıkarılmıĢ sermaye muvazaadan ari Ģekilde tamamen ve nakden 

ödenmiĢtir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 750.000 (Yediyüzellibin) 

adedi A grubu nama yazılı, 6.750.000 (Altımilyonyediyüzellibin) adedi B grubu hamiline yazılı 

paylardan oluĢmaktadır. (A) Grubu paylar iĢ bu ihraççı bilgi dokümanının 21.15 kısımlı 

bölümünde belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara 

imtiyaz tanınmamıĢtır. 

Ġhraççının esas sözleĢmesinin 8. Maddesi çerçevesinde; ġirketin iĢleri ve idaresi Genel Kurul 

tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5, en fazla 7 kiĢiden 

oluĢan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir.  

ġirket esas sözleĢmesinin 12. Maddesi çerçevesinde; ġirketin yapılacak olağan ve olağanüstü 

genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay 

sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. Ġmtiyazlı paylara sahiplik haricinde, 

sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5‟i aĢan ortakların sahip 

oldukları oy haklarında farklılık bulunmamaktadır. 

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi: 

 

Grubu 

Nama / 

Hamiline 

Olduğu 

Ġmtiyaz Türü 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri (TL) 

Toplam 

Pay Adedi 

Sermayeye 

Oranı (%) 

A Nama 
Genel kurulda oy imtiyazı ve Yönetim 

Kurulu seçiminde imtiyaz,  
1,00 750.000 % 10,00 

B Hamiline Yoktur 1,00 6.750.000 % 90,00 

Toplam 
  

1,00 7.500.000 % 100,00 

 

19.4. Ġhraççının 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: 

Yoktur. 

19.5. Ġhraççının yönetim hakimiyetinde değiĢikliğe yol açabilecek anlaĢmalar / 

düzenlemeler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan 

gerçek kiĢi ortakların birbiriyle akrabalık iliĢkileri: 

Yoktur. 
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20. ĠLĠġKĠLĠ TARAFLAR VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER 

HAKKINDA BĠLGĠLER 

20.1. Ġzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle iliĢkili taraflarla 

yapılan iĢlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama: 

Ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol 

edilen veya onlara bağlı Ģirketler ve iĢtirakler iliĢkili taraflar olarak kabul edilmiĢlerdir. 

Ġhraççının iliĢkili tarafları ortakları ve grup firmalarından Ese Tarım ve Hayvancılık Sanayi 

Ticaret A.ġ.‟dir. 

a) Ġhraççı’nın ortaklar, iĢtirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup Ģirketleri ile olan borç-

alacak iliĢkisi ile söz konusu borç-alacağın kaynağı ve niteliği, 

Ortaklardan ve Ģahıslar alacaklar ve borçlr parasal iĢlemlerden kaynaklanmaktadır. 

Diğer alacak ve borçlar ticari iĢlemlerden kaynaklanmakta olup mal alım satımı iĢlemleriden 

dolayı oluĢan alacak ve borçlardır. 

ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar, Net 

  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Ese Tarım ve Hayv. San. Tic. A.ġ. 2.077.456 2.591.602 1.286.992 - 

Ali Saim Tekin 247.000 - - 126.401 

Erkan Birinci - - 129.345 662.780 

Toplam 2.324.456 2.591.602 1.416.337 789.181 

ĠliĢkili Taraflara Borçlar, Net 

  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Ese Tarım ve Hayv. San. Tic. A.ġ. - - - - 

Ali Saim Tekin 103.770 1.312.161 5.066 - 

Erkan Birinci - 383.245 - - 

Toplam 103.770 1.695.406 5.066 - 

 

b) Ortaklar, iĢtirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup Ģirketleri lehine verilen garanti, 

taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı, 

Yoktur. 

   

c) Ġhraççı tarafından iĢtirak, bağlı ortaklık ve diğer grup içi ortaklıklara ödenen ve 

alınan, danıĢmanlık, yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgi ve ödenen /alınan 

tutarlar, 

ĠliĢkili taraflar arasında ihtiyaca binaen danıĢmanlık hizmetleri alınıp verilmemektedir.  

 

d) Ġhraççının 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. 
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e) Ġhraççının iĢtirak, bağlı ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iĢtirak hissesi 

ve/veya gayrimenkul alım satımına iliĢkin bilgi, 

Yoktur. 

 

f) Ortaklar, bağlı ortaklık, iĢtirakler ve diğer grup Ģirketleriyle yapılan alım ve satımlar, 

    ĠliĢkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alıĢ satıĢları detayı aĢağıdaki gibidir: 

ĠliĢkili Taraflarla Alım 

  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Ese Tarım ve Hayv. San. Tic. A.ġ. - - 23.810 314.278 

Erkan BĠRĠNCĠ - - 9.230 - 

Toplam - - 33.040 314.278 

 

 

 

ĠliĢkili Taraflara SatıĢ 

  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Ese Tarım ve Hayv. San. Tic. A.ġ. 8.496 361.539 98.217 16.717 

Ali SAĠM TEKĠN    11.596 

Erkan BĠRĠNCĠ - - 19.851 75.438 

Toplam 8.496 361.539 118.068 103.751 

 

g) Ortaklar, bağlı ortaklık, iĢtirakler ve diğer grup Ģirketlerinden alınan ve bunlara 

ödenen faiz, kira ve benzerleri, 

Yoktur. 

h) Eğer iliĢkili taraflarla olan bu tür iĢlemler piyasa koĢullarında yapılmamıĢsa, 

nedenlerine iliĢkin açıklama, 

Yoktur. 

20.2. ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlerin ihraççının net satıĢ hasılatı içindeki payı hakkında 

bilgi: 

ĠliĢkili taraflara yapılan mal ve hizmet satıĢlarının ciro içindeki payı aĢağıdaki gibidir: 

 
01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019 

  Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran 

ĠliĢkili Taraflara 

SatıĢ - - - - - - 

Diğer satıĢlar 64.371.128 100,00% 89.814.350 100,00% 108.051.578 100,00% 

Toplam Hasılat 64.371.128 100,00% 89.814.350 100,00% 108.051.578 100,00% 

 

21. DĠĞER BĠLGĠLER 

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler 

ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi 7.500.000 TL (YedimilyonBeĢyüzbinTürkLirası) olup, söz 

konusu çıkarılmıĢ sermaye muvazaadan ari Ģekilde tamamen ve nakden ödenmiĢtir. Bu 

sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 750.000 (Yediyüzellibin) adedi A grubu 

nama yazılı, 6.750.000 (Altımilyonyediyüzellibin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan 
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oluĢmaktadır. (A) Grubu paylar iĢ bu ihraççı bilgi dokümanında belirtilen imtiyazlara 

sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıĢtır.  

ġirket‟in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay 

sahibinin 5 (beĢ), her bir B grubu pay sahibinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır. 

 

ÇıkarılmıĢ sermayenin yapısını gösteren tablo aĢağıda sunulmuĢtur.  

ÇıkarılmıĢ 

Sermaye 

(TL) 

Pay Sayısı 

(Adet) 

Beher Payın 

Tutarı (TL) 

Bedelleri 

ÖdenmiĢ 

Paylar 

(Adet) 

Bedelleri 

ÖdenmiĢ 

Payların 

Tutarı (TL) 

Toplam 

(TL) 

7.500.000 7.500.000 1,00 7.500.000 7.500.000 7.500.000 

 

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı: 

Ġhraççı SPK‟ nın 17.01.2020 tarih ve 29833736-1l0.03.03-E793 sayılı kararı ile Kayıtlı 

Sermaye Sistemine geçmiĢ olup, Kayıtlı Sermaye Tavanı 37.500.000 TL‟ dir. Söz konusu 

Kayıtlı Sermaye Tavanı 2020-2024 yılları için geçerlidir. 

21.3. Dönem baĢı ve dönem sonundaki fiili dolaĢımdaki pay sayısının mutabakatı ve 

izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin % 

10’undan fazlası ayni olarak ödenmiĢse konu hakkında bilgi: 

ġirket‟in payları henüz halka arz edilmemiĢ olduğundan ya da ġirket, halka açık sayılan statüde 

olmadığından dönem baĢı ve dönem sonu dolaĢımdaki pay sayısında bir değiĢiklik yoktur. 

Dönem sonu pay sayısı 7.500.000 adettir. 

 21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

21.5. Ġhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan 

veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve 

nominal değeri: 

Yoktur. 

21.6. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüĢtürülebilir tahvil, pay ile 

değiĢtirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüĢtürme, değiĢim 

veya talep edilme esaslarına iliĢkin bilgi: 

Yoktur. 

21.7. Grup Ģirketlerinin opsiyona konu olan veya koĢullu ya da koĢulsuz bir anlaĢma ile 

opsiyona konu olması kararlaĢtırılmıĢ sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon 

hakkında iliĢkili kiĢileri de içeren bilgi: 

Yoktur. 

21.8. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye 

artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve 

pay sayısında değiĢikliğe yol açan diğer iĢlemlere iliĢkin bilgi: 
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ġirket’in sermaye yapısında meydana gelen geliĢmeler (TL) 

Sermaye Artırımı Artırım Tutarı 
Artırım 

Kararının 

Alındığı 

Genel 

Kurul / YK 

Toplantısı 

Tarihi 

Ticaret 

Sicil 

Gazetesi 

Ġlan 

Tarihi 

Rüçhan 

Hakkı 

Kullanma 

Tarihleri 

Artırım 

Öncesi 

Sermaye 

Artırım 

Sonrası 

Sermaye 

Bedelli 

Artırım 

Bedelsiz 

Artırım 

5.000 95.000 -  90.000 12.03.2004 17.03.2004 - 

95.000 500.000 235.000 170.000 18.04.2006 21.04.2006 - 

500.000 1.500.000 500.000 500.000 03.09.2007 6.09.2007 - 

1.500.000 3.300.000 -  1.800.000 11.12.2009 16.12.2009 - 

3.300.000 5.500.000 -  2.200.000 05.10.2012 11.10.2012 - 

5.500.000 7.500.000 -  2.000.000 30.06.2017 6.07.2017 - 

 

21.9. Ġhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satıĢ 

suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu iĢlemlerin niteliğine, bu iĢlemlere konu olan 

payların tutarı ve niteliklerine iliĢkin açıklamalar: 

Yoktur.  

21.10. Ġhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada iĢlem görmesi durumunda 

hangi payların borsada iĢlem gördüğüne veya bu hususlara iliĢkin bir baĢvurusunun 

bulunup bulunmadığına iliĢkin bilgi: 

Yoktur. 

21.11. Ġzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık 

bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilen ele 

geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: 

Yoktur. 

21.12. Esas sözleĢme ve iç yönergeye iliĢkin önemli bilgiler: 
Tek bir metin haline getirilmiĢ ve yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ Ġhraççı‟nın Esas SözleĢmesi Ek-

2‟de verilmiĢtir.  

Tam metni Ek-2‟ de yer alan Ġhraççı Esas SözleĢmesi‟ne iliĢkin önemli bilgiler aĢağıda 

verilmektedir. 

Ġhraççı‟nın amaç ve konusu, esas sözleĢmesinin 3. maddesinde yer almakta olup Ġzahnamenin 

21.13 nolu maddesinde detaylı yazılmıĢtır. 

Ġhraççı‟nın esas sözleĢmesinin 8. ve 9. Maddeleri olan “Yönetim Kurulu ve Süresi”, “ġirketin 

Temsil ve Ġlzamı ile Yönetim Kurulu Toplantıları” ve “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri 

ve Yetki Devri” „ne iliĢkin bilgi Ġzahnamenin 21.14 nolu maddesinde yer almaktadır. 

Ġhraççı‟nın esas sözleĢmesinin 6. 7. ve 8. Maddeleri sermayeye, imtiyazlı paylara, payların 

devrine ve pay sahiplerinin haklarına iliĢkin olup Ġzahnamenin 21.15, 21.16 ve 21.18 nolu 

maddelerinde ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 
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Ġhraççı‟nın esas sözleĢmesinin 12. maddesi Genel Kurul‟a iliĢkin olup detaylı bilgi 

izahnamenin 21.17 nolu maddesinde yer almaktadır. 

21.13. Esas sözleĢmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve 

faaliyetleri: 

Ġhraççı esas sözleĢmesinin 3. maddesine göre ġirketin kuruluĢ amaç ve faaliyetleri özetle 

aĢağıdaki gibidir. 

a- Her türlü sıcak, soğuk, nötr, muhafaza, dönüĢ muhafaza, servis ve teĢhir reyon, soğuk 

muhafaza, donmuĢ muhafaza, Ģoklama odaları ve Ģoklama tünelleri imali, imal ettirilmesi, 

ithali, ihracı, montajı, bakımı, ısıtma, havalandırma, klima sistemleri imalatı, imal ettirilmesi, 

ithalat ve ihracatı, onarımı, bunlara ait yedek parça ve aksamları ithali, ihracı, dahili ticareti ve 

pazarlamasını yapmak. 

b- Ticari ve endüstriyel tüm soğutma, dondurma, Ģoklama grup ve ünitelerinin ticari ve 

endüstriyel ısı değiĢtirici batarya ve ünitelerinin imalatı, üretimi, montajı ve satıĢını yapmak. 

c- Yurt içinde ve yurt dıĢında ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, kalorifer, doğal gaz, sıhhi 

tesisat, mekanik elektrik iĢlerini taahhüt etmek ve taahhütleri gerçekleĢtirmek. 

d- ġirketin uğraĢ konusu ile ilgili mal, makine ve cihazların ithalat, ihracat komisyonculuk 

ticaret mümessillik dahili ticaret ve taahhüt iĢlerini yapmak. 

e- Isıtma, klima, havalandırma santralleri, soğutma grupları ve soğutma külleri imalat ve 

montajını yapmak ve yaptırmak. Bu konuda ilgili temsilcilik anlaĢmaları, ana ve yardımcı 

malzemelerin ithalat ve ihracatını yapmak. 

f- Konusu ile ilgili her türlü makine, alet ve edevat ve elektrik motorları imal etmek, dahili 

ticaretini yapmak, ithal ve ihraç etmek. 

g- Klima havalandırma ve soğutma tesisleri, çevre koruma atık su sistemleri toz toplayıcı 

sistemler konusunda mühendislik, müĢavirlik hizmetlerini yapmak. 

ġirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için iĢletme konuları ile ilgili olmak Ģartı ile 

bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.  

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere iliĢkin önemli hükümlerin özetleri: 

Ġhraççı‟nın Yönetim kuruluna ve komitelere iliĢkin düzenlemeler Esas SözleĢmenin 8., 9. ve 

10. maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelere göre;  

ġirketin iĢleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde 

seçilen ve en az 5, en fazla 7 kiĢiden oluĢan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim 

Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri 

yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman 

azledebilir, değiĢtirebilir. Yönetim kurulu BaĢkanı (A) grubu payların teklif ettiği yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine 

ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. 

ġirketin yönetim ve dıĢarıya karĢı temsili Yönetim kuruluna aittir. ġirket Yönetim Kurulunun 

alacağı kararlar dairesinde ġirketin temsil ve ilzamı konuları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin 

yetki ve sınırları belirlenir, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu ġirket 
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merkezinde toplanır ve karar alır. Yönetim kurulu üyeleri baĢka Ģirketlerin de yönetim kurulu 

üyeliği görevini üstlenebilir. 

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal 

yönetime iliĢkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre uygun bulduğu 

komite ve birimleri oluĢturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Yönetim Kurulu, 

komite ve birim üyelerini her zaman değiĢtirebilir ve azledebilir.  

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla 

yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kiĢiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim 

kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. 

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında 

bilgi: 

Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalara iliĢkin düzenlemeler 

Esas SözleĢmenin 6., 7., 8. Maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde yer alan hükümlere 

aĢağıda özet olarak yer verilmektedir. 

Esas SözleĢme Madde 6‟ya göre; 

 

ġirket‟in çıkarılmıĢ sermayesi 7.500.000 TL olup, söz konusu çıkarılmıĢ sermaye muvazaadan 

ari Ģekilde tamamen ve nakden ödenmiĢtir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası 

değerinde, 750.000 (Yediyüzellibin) adedi A grubu nama yazılı, 6.750.000 

(Altımilyonyediyüzellibin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluĢmaktadır. Sermaye 

artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, 

(B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında yeni 

pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine Yönetim 

Kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) 

grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek 

paylar (B) grubu olacaktır. 

Esas SözleĢme Madde 7‟ye göre; 

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. 

Payların devri Türk Ticaret Kanunu‟nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve iĢbu 

esas sözleĢme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada iĢlem görmeyen A 

grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaĢ Yönetim Kurulu‟na 

baĢvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı baĢvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu 

pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaĢlar arasından talip 

çıkmadığı takdirde paydaĢ payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten 

ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların bu maddedeki hükümlere aykırı 

olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değiĢmiĢ olmaz 

ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. B grubu hamiline paylar 

ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir. 

 

 

Esas SözleĢme Madde 8‟e göre; 
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ġirket‟in iĢleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu‟nun ilgili hükümlerine göre genel kurul 

tarafından seçilecek en az 5 (beĢ) en çok 7 (yedi) üyeden oluĢacak bir yönetim kurulu 

tarafından yürütülür. 

 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile 

iĢbu esas sözleĢme uyarınca münhasıran genel kurulca alınması gereken kararlar dıĢında kalan 

kararları almaya yetkilidir. ġirket iĢlerinin ġirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, 

ġirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilanço ve yıllık raporlarının düzenlenmesi, ġirket Genel 

Müdür ve hizmetlilerinin tayini, denetimi ve iĢten çıkartılması gibi Kanun ve bu esas sözleĢme 

ile verilmiĢ olan bütün görevlerin yapılması ve yetkilerinin kullanılması ġirket Yönetim 

Kurulu‟na aittir. 

 

Esas SözleĢme Madde 12‟ye göre; 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya 

vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi dahil 5(beĢ), B grubu pay 

sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. 

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiĢtirilmesine iliĢkin esaslar: 

Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiĢtirilmesine iliĢkin esaslar esas sözleĢmenin 6 

maddesinde düzenlenmektedir. 

Esas SözleĢme Madde 6‟ya göre; 

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 

çıkarılmıĢ sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında 

pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay 

sahipleri arasında eĢitsizliğe yol açacak Ģekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra 

kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun belirlediği esaslar çerçevesinde 

kamuya duyurulur. 

A grubu paylara iĢbu esas sözleĢme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel 

Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıĢtır. B grubu paylara ise özel bir hak veya 

imtiyaz tanınmamıĢtır.  

Yönetim kurulu, gerektiğinde Türk ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri 

çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline 

paylar ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artan 

sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar 

oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir.  

Bedelsiz sermaye artırımda paylar, payların grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki 

mevcut bütün paylara verilecektir. 

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına iliĢkin usuller ile 

toplantılara katılım koĢulları hakkında bilgi: 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına iliĢkin usuller ile toplantılara 

katılım koĢulları esas sözleĢmenin 12. maddesinde yer almaktadır. 

Esas SözleĢme Madde 12‟ye göre; 
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Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

uyarınca toplanır ve karar alır. Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır. Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk 

Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 

kurumsal yönetim ilkeleri hükümlerine uyulur. Ġmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna iliĢkin 

toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu‟nda yer alan düzenlemelere tabidir. 

ġirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her 

bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. 

Genel Kurul, ġirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu il sınırları 

içerisinde toplanır. ġirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu 

toplantılara, Türk Ticaret Kanunu‟nun 1527‟nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da 

katılabilir. ġirket Genel Kurul çalıĢma esas ve usulleri ġirket Genel Kurulunun onayından 

geçen Ġç Yönergesi ile belirlenir. 

Esas SözleĢme Madde 14‟e göre; 

ġirketin Genel Kurulu‟na iliĢkin tescil, ilan ve duyurular TTK ve SPK düzenlemeleri 

çerçevesinde usulünce kamuoyuna duyurulur. 

21.18. Ġhraççının yönetim hakimiyetinin el değiĢtirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve 

engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: 

Yoktur.  

21.19. Payların devrine iliĢkin esaslar: 

ġirketin Esas SözleĢmesinin 7. maddesine göre;   

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. 

Payların devri Türk Ticaret Kanunu‟nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve iĢbu 

esas sözleĢme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada iĢlem görmeyen A 

grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaĢ Yönetim Kurulu‟na 

baĢvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı baĢvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu 

pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaĢlar arasından talip 

çıkmadığı takdirde paydaĢ payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten 

ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların bu maddedeki hükümlere aykırı 

olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değiĢmiĢ olmaz 

ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. B grubu hamiline paylar 

ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir. 

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına iliĢkin esas sözleĢmede öngörülen 

koĢulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

22. ÖNEMLĠ SÖZLEġMELER 

ġirket‟in son iki yıl içerisinde olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanan 

sözleĢmeler dıĢındaki önemli sözleĢmelerine iliĢkin özet bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

 

22.1. Gayrimenkul Kira SözleĢmeleri:   
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ġirket Merkezi Kira SözleĢmesi: ġirket, faaliyet ve üretim merkezi olan Dudullu Organize 

Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:39 Ümraniye – Ġstanbul adresinde bulunan gayrımenkulü fabrika 

ve idari hizmet binası olarak kullanmak üzere gerçek kiĢi Kiralayan ile 01.06.2019 baĢlangıç 

tarihli 31.05.2024 bitiĢ tarihli aylık 150.000.-TL net kira bedeli olan kira sözleĢmesi 

akdetmiĢtir.  Devam eden yıllarda kira bedeli artıĢı TEFE+ÜFE toplamının yarısı oranında 

yapılacaktır.  ġirket‟in iĢbu kira sözleĢmesini sözleĢme süresinden önce en az 3 ay öncesinde 

bildirimde bulunarak kiralananı tahliye etme hakkı bulunmaktadır.  ġirket‟in muhtemel halka 

arzı veya herhangi bir Ģekilde ortak/yönetim değiĢikliği kira sözleĢmesinin geçerliliğine 

herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.   

 

22.2. Diğer SözleĢmeler:   

Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ. ile Ġmzalanan Bağımsız Denetim SözleĢmesi. 

 

ġirket, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 tarihli ve 2020 yılı yıl sonu ve ara dönemler dahil 

finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer 

kapsamlı gelir tablosu, öz kaynak değiĢim tablosu, nakit akıĢ tablosu ile önemli muhasebe 

politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarının denetimini ve finansal 

tablolar hakkında görüĢ verilmesini, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunda yer alan 

finansal bilgilerin denetimini ve raporlanmasını, riskin erken saptanması ve yönetimi sistemi 

ile buna yetkili komitenin gerekliliğinin (ve kurulmuĢ olması halinde bu komitenin 

uygulamalarının) değerlendirilmesini ve raporlamasını kapsayan hizmet sözleĢmesi 

imzalamıĢtır. 

 

Tera Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Halka Arza Aracılık SözleĢmesi. 

 

YMM Bülent Görer – Finansal DanıĢmanlık SözleĢmesi. 

 

23. ĠHRAÇÇININ FĠNANSAL DURUMU VE FAALĠYET SONUÇLARI HAKKINDA 

BĠLGĠLER 

23.1. Ġhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan 

ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara iliĢkin bağımsız denetim 

raporları: 

ġirket‟in, Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca, 31.12.2017, 31.12.2018 

ve 31.12.2019 dönemleri ve 30.09.2020 dönemi özel bağımsız denetimden geçirilmiĢtir. Bu 

dönemlere ait finansal tabloları ile söz konusu finansal tablolara iliĢkin özel bağımsız denetim 

raporları, www.kap.org.tr ve ġirket‟ in www.ibs.com.tr internet adreslerinde yer almakta olup, 

iĢbu Ġzahname‟nin ekinde (Ek-1) ayrıca sunulmaktadır. 

23.2. Ġzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi 

gerçekleĢtiren kuruluĢların unvanları, bağımsız denetim görüĢü ve denetim 

kuruluĢunun/sorumlu ortak baĢ denetçinin değiĢmiĢ olması halinde nedenleri hakkında 

bilgi: 

 

http://www.kap.org.tr/
http://www.ibs.com.tr/
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Bağımsız Denetime ĠliĢkin Bilgi 

Finansal 

Tablo 

Tarihi 

Konsolide/Solo 
Bağımsız Denetim 

KuruluĢu 

Sorumlu 

Denetçi 

Bağımsız 

Denetim 

GörüĢü 

31.12.2017-

31.12.2018-

31.12.2019-

30.09.2020 

Konsolide 

Edit Bağımsız 

Denetim Hizmetleri 

A.ġ. 

Veysel 

ONAT 
Olumlu 

31.12.2019, 31.12.2018 ve 31.12.2017 ile 30.09.2020 dönemi özel bağımsız denetimi “Edit 

Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim ġirketi” tarafından yapılmıĢ olup, denetçi Veysel 

ONAT‟tır. 

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun 

finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değiĢiklikler 

(üretim, satıĢ, stoklar, sipariĢler, maliyet ve satıĢ fiyatları hakkındaki geliĢmeleri de 

içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade: 

Yoktur. 

23.4. Proforma finansal bilgiler: 

Yoktur.  

23.5. Proforma finansal bilgilere iliĢkin bağımsız güvence raporu: 

Yoktur. 

23.6. Ġhraççının esas sözleĢmesi 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 almıĢ olduğu kararlara iliĢkin bilgi: 

Ġhraççı‟nın Esas SözleĢmesi‟nin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” baĢlıklı 16‟ıncı maddesine göre 

kar dağıtım esasları aĢağıdaki gibidir.  

“ġirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. 

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 

amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel 

kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, 

sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) Net dönem karının %5’i Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre 

çıkarılmış sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. 

Birinci Kar Payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. 
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c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, 

Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 

İkinci Kar Payı: 

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 

kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 

Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan, sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, Türk 

Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye 

eklenir. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 

aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere 

kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı 

nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki 

teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul 

tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 

Genel kurul tarafından, yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu 

yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup 

edilmediği sürece, ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar 

verilemez.” 

ġirketin yukarıda açıklanan kar dağıtım esaslarına istinaden kar dağıtımı konusunda Ģirket 

genel kurulu yetkilidir.  

23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde 

önemli etkisi olmuĢ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar 

ve tahkim iĢlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade: 

Yoktur. 

23.8. Ġzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuĢ diğer bilgiler: 

Yoktur. 

 

24. ĠHRAÇ VE HALKA ARZ EDĠLECEK PAYLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

24.1. Ġhraç edilecek ve/veya borsada iĢlem görecek payların ISIN (uluslararası menkul kıymet 

tanımlama numarası) veya baĢka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına iliĢkin 

bilgi: 
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Grubu 

Nama/ 

Hamiline 

Olduğu 

Ġmtiyaz Pay Sayısı 

Pay 

Sayısının 

Grup Pay 

Sayısına 

Oranı (%) 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri (TL) 

Toplam 

(TL) 

Sermayeye 

Oranı 

(%) 

B Hamiline Yoktur 4.500.000 45,00* 1,00 4.500.000 45,00 

TOPLAM 4.500.000 45,00 

*Halka Arz sonrasında Şirketin Sermayesi 10.000.000 TL, B Grubu pay adedi ise 4.500.000 

adet olacaktır. Oranlar bu rakamlar üzerinden hesaplanmıştır. 

 

Halka arz edilecek olan 4.500.000 TL nominal değerli payların tamamı hamiline yazılı B 

Grubu paylardır. Halka arz edilecek 4.500.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası 

10.000.000 TL‟lik ġirket sermayesine oranı %45,00 olacaktır. Ġhraç ve halka arz edilecek 

payların tamamının üçüncü kiĢilere devri TTK çerçevesinde hiçbir koĢula bağlı olmadan 

tamamen serbesttir. 

ġirket esas sözleĢmesinin 6. maddesine göre; ġirket‟in çıkarılmıĢ sermayesi 7.500.000 TL olup, 

söz konusu çıkarılmıĢ sermaye muvazaadan ari Ģekilde tamamen ve nakden ödenmiĢtir. Bu 

sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 750.000 (Yediyüzellibin) adedi A grubu 

nama yazılı, 6.750.000 (Altımilyonyediyüzellibin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan 

oluĢmaktadır. A grubu paylar iĢ bu Sermaye Piyasası Aracı Notu, Ġhraççı Bilgi Dökümanı ve 

Özet‟ te belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara 

imtiyaz tanınmamıĢtır.  

ġirket esas sözleĢmesinin 7. maddesine göre; ġirketin iĢleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5, en fazla 7 kiĢiden oluĢan 

Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  

ġirket esas sözleĢmesinin 12. Maddesine göre; ġirket‟in yapılacak olağan ve olağanüstü genel 

kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay 

sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. 

Halka arz edilecek (B) grubu paylar Kurul‟un halka arz izahnamesini onaylamasını takiben 

MKK nezdinde kaydileĢtirilecektir. Bu çerçevede MKK‟ya baĢvuru yapılacaktır.  MKK‟ nın 

adresi ReĢitpaĢa Mahallesi Borsa Ġstanbul Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/ĠSTANBUL‟dur.  

Ġkincil piyasada satıĢa sunulacak paylar ile ilgili bilgiler: 

Ġhraççı‟nın paylarının halka arzında ek satıĢ sözkonusu değildir. 

Payların ISIN kodu SPK onayının ardından temin edilecektir. 

Ortaklığın halka arz öncesi 7.500.000 TL olan sermayesini temsil eden payların 750.000 TL nominal 

değerli kısmı A grubu, 6.750.000 TL nominal değerli kısmı B grubu paylardır. Halka arz edilecek 

4.500.000.-TL nominal değerli pay B grubu olacaktır. A grubu paylar satıĢa konu edilmeyecektir. 

Buna göre halka arz edilecek 4.500.000.-TL nominal değerli payların durumu yukarıda 24.1 

maddesindeki ilk tabloda gösterilmiĢtir. Ayrıca, A grubu paylara Ġhraççının Esas SözleĢmesinde 

tanınan imtiyazlar hakkında bilgi, ilgili madde atıflarıyla birlikte Ġzahname‟nin 21.15 numaralı 

baĢlığı altında verilmektedir. Buna göre A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve 

genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B grubu paylar için ise herhangi bir imtiyaz 

tanınmamıĢtır.  
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24.2. Payların hangi mevzuata göre oluĢturulduğu: 

Ġhraççı‟nın payları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluĢturulmuĢtur.  

24.3. Payların kaydileĢtirilip kaydileĢtirilmediği hakkında bilgi: 

Ortaklığımız payları kaydileĢtirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak 

tutulmaktadır. 

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi: 

Paylar Türk Lirası cinsinden satıĢa sunulacaktır. 

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara iliĢkin haklar ve bu hakları kullanma 

prosedürü hakkında bilgi: 

SatıĢı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aĢağıdaki hakları sağlamaktadır. 

 

 Kardan pay alma hakkı (SPKn Madde 19 ve TTK Madde 507) 

Her pay sahibi, kanun ve esas sözleĢme hükümlerine göre; pay sahiplerine dağıtılması 

kararlaĢtırılmıĢ net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Kardan pay alma 

hakkı, ġirket genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak kardan pay alma hakkını ifade eder. SPKn‟nun 19‟uncu 

maddesi hükmü ve SPK‟nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği (―Kar Payı Tebliği‖) uyarınca; 

o Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım 

politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka 

açık ortaklıkların kâr dağıtımı politikalarına iliĢkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar 

bazında farklı esaslar belirleyebilir. ġirket‟in Ģu an itibariyle belirlenmiĢ bir kar dağıtım 

politikası olmamakla beraber, halka arzı takiben ilk genel kurulda SPK ve TTK 

düzenlemelerine uygun olarak Kar Dağıtım Politikası hazırlanarak Ģirket pay sahiplerinin 

onayına sunulacaktır. 

o Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleĢmede pay sahipleri için belirlenen 

kâr payı ayrılmadıkça baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa 

senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalıĢanlarına kârdan pay 

dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kiĢilere 

kârdan pay dağıtılamaz. 

o Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, 

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eĢit olarak dağıtılır. 

o Kar Payı Tebliği‟nde öngörülen esaslara uyulmak Ģartıyla; kar payı, dağıtımına karar 

verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak Ģartıyla eĢit veya farklı tutarlı taksitlerle 

ödenebilir. 

Ġhraççı, mevcut durum itibariyle, ġirket esas sözleĢmesinin 16. maddesinde yer alan kar 

dağıtımına iliĢkin hükümlerini uygulamaktadır. Buna göre ġirketin faaliyet dönemi sonunda 

tespit edilen gelirlerden, ġirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi ġirketçe 

ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ġirket tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi 

zorunlu vergiler düĢüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa 

geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra, sırasıyla aĢağıda gösterilen Ģekilde tevzi olunur.  
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a) %5‟i sermayenin %20‟sine ulaĢıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır. 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağıĢ tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 

üzerinden, ġirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye 

piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu 

üyelerine, ortaklık çalıĢanlarına pay sahibi dıĢındaki kiĢilere dağıtılmasına karar verme hakkına 

sahiptir. 

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düĢtükten sonra 

kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk 

Ticaret Kanunu‟nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak 

ayırmaya yetkilidir. 

e) Pay sahipleriyle kara iĢtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan 

kısımdan, sermayenin %5‟i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, 

Türk Ticaret Kanunu‟nun 519‟uncu maddesinin 2‟nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek 

akçeye eklenir. 

Ġhraççı’nın karından pay alma hakkı ve hakkın doğduğu kesin tarih(ler) ile ödeme 

zamanı: 

Ġhraç edilen paylar, herhangi bir kar payı dağıtım tarihi itibariyle, ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın diğer paylarla birlikte eĢit olarak kar payı alma hakkı elde ederler. Ġhraç 

edilen paylar, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiĢ olması halinde, 

ilk kez 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl karından ve kanunen bir sakınca olmaması 

halinde olağanüstü yedeklerden yapılabilecek bir kar dağıtımından kar payı alma hakkı elde 

eder. 

Yatırımcılar kar payı dağıtmama riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. 

Kar payı hakkının zaman aĢımına uğradığı tarih: 

Ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile 

ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kar payı avansı bedelleri, kar dağıtım kararı alınan Genel 

Kurul kararında belirtilen tarihten itibaren beĢ yılda zaman aĢımına uğrar. Bedelsiz pay olarak 

dağıtılan kar paylarında zaman aĢımı bulunmamaktadır. 

Zaman aĢımının kimin lehine sonuç doğuracağı: 

ZamanaĢımına uğrayan kar payı ve kar payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı ġirketlerin 

Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye Ġntikali Hakkında 

Kanun Hükümlerinin 1. Maddesi uyarınca zaman aĢımına uğrayan kar payı bedelleri Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti‟ nin Hazine hesaplarına aktarılır.  

Kar payı hakkının kullanımına iliĢkin sınırlamalar ve dıĢarıda yerleĢik pay sahipleri için 

prosedür: 

Hak kullanımına iliĢkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt 

dıĢında ve yurt içinde yerleĢik pay sahipleri için aynıdır. 
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Payları MKK nezdinde ve yatırım kuruluĢları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden 

saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına 

aktarılmaktadır. Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve 

iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eĢit olarak dağıtılır. Hakkın kullanımına iliĢkin herhangi 

bir sınırlama yoktur. 

Tam ve dar mükellef tüzel kiĢiler, kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet 

bilgileri ibraz etmekle yükümlüdürler. Kar dağıtımında, sermaye piyasası mevzuatı ile 

belirlenen sürelere uyulur. Kar Payı Tebliği uyarınca, kar payı dağıtım iĢlemlerine en geç 

dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyle 

baĢlanması gerekmektedir. 

Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette 

olup olmadığı: 

Esas sözleĢme hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve ilgili diğer yasal 

mevzuat hükümlerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım 

Ģekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaĢtırılır. 

 Oy Hakkı (TTK Madde 434, SPKn Madde 30): 

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy 

haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır.  

 Yeni Pay Alma Hakkı (TTK Madde 461, SPK’ nın Seri II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye 

Sistemi Tebliği, SPK’ nın Seri VII-128.1 nolu Pay Tebliği): 

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermaye oranına göre alma hakkını 

haizdir. Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe 

veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Halka açık olmayan 

ortaklıklar, yapacakları sermaye artırımlarında, ortakların yeni pay alma haklarını kısmen veya 

tamamen kısıtlayarak paylarını halka arz edebilirler. ġirket esas sözleĢmesinin 7‟nci Maddesi 

uyarınca yönetim kurulu sermaye artırımı kararında yeni pay alma haklarını kısmen veya 

tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay almaya iliĢkin hakların kullanım iĢlemleri  MKK 

tarafından gerçekleĢtirilecektir. 

 Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK Madde 507): 

ġirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleĢmede sona eren Ģirketin mal varlığının 

kullanılmasına iliĢkin baĢka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara 

payı oranında katılır. 

 Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn Madde 19, SPK’ nın Seri VII-128.1 nolu Pay 

Tebliği): 

ġirketin sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. 
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 Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn Madde 29,30, SPK’ nın Seri II-30.1 

nolu Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekaleten Toplanması Tebliği, 

TTK Madde 414, 415, 419, 425, 1527): 

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluĢ 

nezdinde depo etmesi Ģartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel 

kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK‟dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate 

alınarak oluĢturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede 

adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. 

 Bilgi Alma ve Ġnceleme Hakkı (SPKn Madde 14, SPK’ nın Seri II-14.1 nolu 

Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği, TTK Madde 437): 

Finansal raporlar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim raporları ve yönetim 

kurulunun kar dağıtım önerisi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya ilan edilir ve genel 

kurul toplantısından en az üç hafta önce Ģirketin merkez ve Ģubelerinde pay sahiplerinin 

incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve 

Ģubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Ģirkete ait 

olmak üzere finansal tabloların bir suretini isteyebilir. Pay sahibi, genel kurulda, yönetim 

kurulundan Ģirketin iĢleri: denetçilerden denetimin yapılma Ģekli ve sonuçları hakkında bilgi 

isteyebilir. Bilgi verme yükümü Ģirketin bağlı Ģirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap 

verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. 

 Ġptal Davası Açma Hakkı (TTK Madde 445-451, SPKn Madde 18/6, 20/2): 

Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine iliĢkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar 

aleyhine genel kurul kararlarının iptaline iliĢkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri 

veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık 

merkezinin bulunduğu yerin ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. 

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar Ģahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde 

yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, 

ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile 

muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiĢ olması nedeniyle dağıtılan kar payı 

avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık 

alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaĢtırıldığı veya 

ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiĢ bulunan kiĢilere karĢı sorumludurlar. Hukuki 

sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 

kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir. 

Genel kurul toplantısında hazır bulunup karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa 

geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmıĢ olsun ya da 

olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel 

kurula katılma yetkisi bulunmayan kiĢilerin 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 sözleĢme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı 
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olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası 

açabilirler. 

 Azınlık Hakları (TTK Madde 411, 412, 420, 439, 531, 559): 

Sermayenin en az yirmide birini oluĢturan 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 iliĢkin istemleri 

yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iĢ günü içinde olumlu cevap 

verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin baĢvurusu üzerine genel kurulun toplantıya 

çağrılmasına Ģirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. 

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az yirmide birini 

oluĢturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan 

pay sahipleri üç ay içinde Ģirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel 

denetçi atamasını isteyebilir. 

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, 

Ģirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden Ģirket feshine karar 

verilmesini isteyebilirler. 

Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Ģirketin kuruluĢundan ve sermaye 

artırımından doğan sorumlulukları, Ģirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh 

ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel 

kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, çıkarılmıĢ sermayenin yirmide birini 

temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karĢı iseler, sulh ve ibra genel kurulca 

onaylanmaz. 

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık 

Ģirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar 

almasına gerek olmaksızın, toplantı baĢkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Azlığın 

istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri 

bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiĢ bulunan 

noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap 

verilmemiĢ olması Ģarttır. 

 Özel Denetim Ġsteme Hakkı (TKK Madde 438): 

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi 

alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmıĢsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa 

kavuĢturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi 

onaylarsa, Ģirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Ģirket merkezinin bulunduğu yerdeki 

asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. 

 Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn Madde 24, SPK’ nın Seri II-23.1 nolu Önemli 

Nitelikteki ĠĢlemlere ĠliĢkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği): 
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SPKn‟ nun 23, 24 ve 25 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan II-23.1 sayılı “Önemli 

Nitelikteki ĠĢlemlere ĠliĢkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” uyarınca önemli 

nitelikteki iĢlemlere iliĢkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve 

muhalefet Ģerhini toplantı tutanağına iĢleten pay sahipleri, paylarını Ģirkete satma yolu ile 

ayrılma hakkına sahiptir. 

 Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı ( SPKn Madde 27, SPK’ nın Seri II-27.1 nolu 

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği):  

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere baĢka bir Ģekilde 

sahip olunan payların, ġirketin oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına 

ulaĢması durumunda, bu paya sahip olan bu kiĢiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini 

ġirketten çıkarma hakkı doğar. Bu kiĢiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde azınlıkta kalan 

ortakların paylarının iptalini ve bunlar karĢılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını 

talep edebilirler. Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay 

sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri, Kurulca belirlenen süre içinde 

paylarının ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen adil bir bedel karĢılığında satın alınmasını oy 

haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kiĢilerden 

ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. 

 DönüĢtürme Hakkı (TTK Madde 485):    

TTK Madde 485 uyarınca, ġirket esas sözleĢmesinde aksi öngörülmemiĢse, payın türü 

dönüĢtürme yolu ile değiĢtirilebilir. DönüĢtürme esas sözleĢmenin değiĢtirilmesiyle yapılır. 

DönüĢtürmenin kanunen öngörüldüğü hallerde yönetim kurulu gerekli kararı alarak derhal 

uygular ve bunun esas sözleĢmeye yansıtılması giriĢimini hemen baĢlatır. Nama yazılı pay 

senetlerinin hamiline yazılı pay senetlerine dönüĢtürülebilmesi için payların bedellerinin 

tamamen ödenmiĢ olması Ģarttır.  

24.6. Payların ihracına iliĢkin yetkili organ kararları: 

 

ġirket halka arzına iliĢkin olarak 16.11.2020 tarihinde 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 

aĢağıdaki kararları almıĢtır: 

 

1. ġirketimizin 37.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 7.500.000.-TL 

nominal  değerli çıkarılmıĢ sermayesinin, 2.500.000.-TL tutarında artırılarak 10.000.000.-TL 

„ye çıkartılmasına,  

 

2. Artırılmasına karar verilen   2.500.000.-TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların 

mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa Ġstanbul 

A.ġ. Birincil Pazarında ,  Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde halka arz edilmesine, 

 

3. ġirket Mevcut ortaklarından Ali Saim TEKĠN ‟in  sahibi olduğu 3.900.000.-TL nominal 

değerli B grubu hamiline yazılı paylardan 1.155.556.-TL nominal değerli payın, Erkan 

BĠRĠNCĠ „nin sahibi olduğu  2.550.000.-TL nominal değerli  B grubu hamiline yazılı 

paylardan 755.556.-TL nominal değerli payın, Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU „nun sahip 
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olduğu 150.000.-TL  nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylardan  44.444.-TL nominal 

değerli payın, Salih TAġKALDIRAN „ın sahibi olduğu  150.000.-TL nominal değerli B 

grubu hamiline yazılı paylardan 44.000.-TL  nominal değerli payın , olmak üzere toplam 

2.000.000.-TL  nominal değerindeki B grubu payların Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu‟nun ilgili hükümleri doğrultusunda ortak satıĢı yoluyla halka arz edilmesine, 

 

4. ġirket paylarının birincil halka arzını takiben, ġirket paylarının Borsa Ġstanbul A.ġ. „de iĢlem 

görmeye baĢladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle; herhangi bir bedelli sermaye artırımı 

yapılmamasına ve dolaĢımdaki pay miktarının bu suretle artırılmasına ,bu süre boyunca yeni 

bir satıĢ veya halka arz yapılması ya da dolaĢımdaki pay miktarının artması neticesi 

doğuracak herhangi bir baĢka karar alınmamasına, bu süre boyunca yeni bir satıĢ veya halka 

arz yapılacağına dair ya da dolaĢımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi 

baĢka bir açıklamada bulunmamasına yönelik taahhüt verilmesine, 

 

 

5. Yukarıdaki maddelerde açıklandığı üzere SPK düzenlemeleri kapsamında halka arz edilecek 

olan toplam 4.500.000.- TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların Borsa Ġstanbul 

A.ġ. „de halka arzına aracılık için Tera Yatırım Menkul Değerler A.ġ.‟nin yetkilendirilmesine 

ve gerekli sözleĢmenin imzalanmasına, 

 

6. Halka arzın Borsa Ġstanbul A.ġ. Ana Pazarında , Sermaye Piyasası Kanunu , SPK Tebliğleri 

ve ilgili mevzuat çerçevesinde “Borsa‟da SatıĢ-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi 

“ ile gerçekleĢtirilmesine, 

 

7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa Ġstanbul A.ġ.‟nin ilgili düzenlemeleri kapsamında 

ġirketimizin paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu , Borsa Ġstanbul A.ġ., 

Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli baĢvuruların 

yapılmasına, 

 

8. Gerekli diğer iĢlemlerin yapılması, beyanların ve sözleĢmelerin imzalanması için ġirket 

Yönetiminin yetkilendirilmesine, 

 

Katılanların oybirliği ile karar verildi. 

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya 

pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına 

iliĢkin bilgi:  

Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek beheri 1 TL nominal değerli (B) grubu hamiline 

yazılı 4.500.000.-TL nominal tutardaki paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı 

veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmamakta ve ayrıca paylar 

üzerinde intifa hakkı bulunmamaktadır. 

24.8. Ġhraç edilecek paylara iliĢkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma 

haklarına iliĢkin kurallar hakkında bilgi: 

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap 

edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte 

pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka 
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açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine iliĢkin esaslar Kurul‟un 

pay alım teklifine iliĢkin düzenlemelerinde yer almaktadır.  

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere baĢka bir Ģekilde 

sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha 

fazlasına ulaĢması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kiĢiler açısından azınlıkta 

kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kiĢiler, Kurulca belirlenen süre 

içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karĢılığı çıkarılacak yeni payların 

kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn‟nun 24 üncü maddesi 

çerçevesinde belirlenir. 

Yukarıda yer alan Ģartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, 

azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen 

süre içinde, paylarının adil bir bedel karĢılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca 

belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kiĢilerden ve bunlarla birlikte 

hareket edenlerden talep edebilirler. TTK‟nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara 

uygulanmaz. 

SPKn‟nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki iĢlemlere iliĢkin genel kurul 

toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, 

paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın 

niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki iĢlemin kamuya 

açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine iliĢkin esasları belirlemeye 

yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek 

esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim 

ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına iliĢkin esaslar Kurul‟un önemli nitelikteki 

iĢlemler ve ayrılma hakkına iliĢkin düzenlemelerinde yer almaktadır.  

Pay sahibinin SPKn‟nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki iĢlemlere iliĢkin 

genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, 

çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, 

genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet Ģerhini tutanağa kaydettirme Ģartı 

aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır. 

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kiĢiler tarafından 

gerçekleĢtirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında 

bilgi: 

Yoktur. 

 

25. HALKA ARZA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

25.1. Halka arzın koĢulları, halka arza iliĢkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka 

arza katılmak için yapılması gerekenler 

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koĢullar: 

Halka arzın baĢlaması öncesinde SPK haricinde, halka arz edilen ġirket paylarının BĠAġ‟da iĢlem 

görebilmesi için, Borsa‟nın uygun görüĢünün alınması gerekmektedir. BĠAġ‟ın ġirket paylarının 

halka arz sonrasında iĢlem görüp göremeyeceğine iliĢkin görüĢlerine iĢbu Sermaye Piyasası Aracı 

Notu‟nun „I. Borsa GörüĢü‟bölümünde yer verilmiĢtir. Halka arzın baĢlaması öncesinde SPK ve 

BĠAġ dıĢında diğer resmi makamlardan izin alınması gereği bulunmamaktadır.  

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri: 
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Halka arz edilen payların toplam nominal değeri 4.500.000.-TL olup, halka arz sonrası 

çıkarılmıĢ sermayeye oranı ise % 45,00 olacaktır. Halka arz edilecek paylara iliĢkin bilgi 

aĢağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

 

Grubu 
Nama/Hamiline 

Olduğu 

Bir Payın 

Nominal Değeri 

(TL) 

Halka Arz 

Edilen Paylar 

Toplam (TL) 

Halka Arz Sonrası 

Sermayeye Oranı 

(%) 

B Hamiline 1,00 4.500.000 45,00* 

TOPLAM 4.500.000 45,00 

*Halka arz edilen 4.500.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası çıkarılmış sermaye 

olan 10.000.000 TL’ ye oranıdır. 

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi 

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: 

ġirket paylarının halka arzı Tera Yatırım tarafından ―Borsada SatıĢ – Sabit Fiyatla Talep 

Toplama ve SatıĢ Yöntemi” ile BĠAġ Birincil Piyasa‟da gerçekleĢtirilecektir. Sabit fiyatla 

yapılacak talep toplamanın süresi 2 iĢ günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda 

satıĢ yapılıp, dağıtım gerçekleĢtirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir. SatıĢın 2020 yılı 

Eylül ayında gerçekleĢtirilmesi planlanmakta olup, kesin satıĢ baĢlangıç ve sürenin baĢlangıç 

ve bitiĢ tarihleri SPK ve BĠST‟in uygun görüĢleri sonrasında Tasarruf Sahiplerine SatıĢ 

Duyurusu ile KAP‟ ta ilan edilecektir. 

25.1.3.2. Halka arza baĢvuru süreci 

a) SatıĢ yöntemi ve baĢvuru Ģekli: 

SatıĢ Tera Yatırım tarafından “Borsa‟da SatıĢ – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi” 

ile Borsa Ġstanbul Birincil Piyasa‟da gerçekleĢtirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep 

toplamanın süresi 2 iĢ günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satıĢ yapılıp, 

dağıtım gerçekleĢtirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir. 

Borsada satıĢ aĢamasında, yatırımcıların alıĢ emirleri, birincil piyasa iĢlem saatleri içerisinde, 

payları arz edilen Ģirket tarafından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesinden, Borsa 

Ġstanbul Pay Senetleri Bilgisayarlı Alım Satım Sistemine gönderilir. Payların ihracına iliĢkin 

sözkonusu fiyat Sistem‟de tanımlıdır ve baĢka bir fiyattan sisteme emir girilemez.  

Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır. Halka arz satıĢ süresince 

ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı yoluyla talepler iletilmeyecek olup, blokaj 

yoluyla da talepte bulunulmayacaktır. 

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsada iĢlem yapmaya yetkili yatırım 

kuruluĢlarına baĢvuruda bulunması gerekmektedir.   

Borsa Ġstanbul Birincil Piyasa‟da talep toplama saatleri 10:30 – 13:00‟tür. 

Dağıtım saati ise 13:10‟dur. 

Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, 

zaman önceliği kuralı geçerlidir. 

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, Ģekli ve süresine iliĢkin bilgi:  

“Borsada SatıĢ – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi” ile paylar satıĢa sunulacağı 

için BĠAġ üyesi Yatırım KuruluĢları aracılığı ile halka arza katılan yatırımcıların, hesaplarında 

bulunan bakiye ile alım yapmaları gerekmektedir. Halka arza katılan yatırımcıların ödedikleri 
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pay bedelleri, tahsilatı yapan yatırım kuruluĢları tarafından Tera Yatırım‟ın Takasbank 

hesabına aktarılacaktır. Halka arz edilen payların bedelleri tahsil edildiği gün veya en geç ertesi 

iĢ günü halka arz için açılmıĢ olan özel banka hesaplarına yatırılacaktır. 

Pay bedellerinin yatırılacağı ġirket banka hesap numarası aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Hesap Sahibi : 
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma 
Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

Banka : Vakıf Bank 

ġube : Ġmes Dudullu Ticari 

IBAN No : TR64 0001 5001 5800 7311 5677 90 

Pay bedellerinin yatırılacağı ortağa ait banka hesap numaraları aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

Hesap Sahibi : Ali Saim TEKĠN 

Banka : Vakıf Bank 

ġube : Ġmes Dudullu Ticari 

IBAN No : TR23 0001 5001 5800 7311 5679 46 

 

Hesap Sahibi : Erkan BĠRĠNCĠ 

Banka : Garanti Bankası 

ġube : Ġmes Ticari 

IBAN No : TR18 0006 2001 6160 0006 6865 78 

 

Hesap Sahibi : Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU 

Banka : Türkiye ĠĢ Bankası 

ġube : Des Sanayi Sitesi ġubesi 

IBAN No : TR04 0006 4000 0017 2100 3664 45 

 

Hesap Sahibi : Salih TAġKALDIRAN 

Banka : Akbank 

ġube : Çekmeköy 

IBAN No : TR53 0004 6008 0988 8000 0414 77 

 

c) BaĢvuru yerleri: 

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satıĢ süresi içerisinde BĠST‟ te iĢlem 

yapmaya yetkili yatırım kuruluĢlarından birine baĢvurması gerekmektedir. BĠST‟ te iĢlem 

yapmaya yetkili yatırım kuruluĢlarının listesi BĠST‟ in internet (www.borsaistanbul.com) 

sitesinde, BĠST‟ in aylık bültenlerinde, TSPB (www.tspb.org.tr) ve SPK‟nın 

(www.spk.gov.tr) internet sitesinde yer almaktadır. 

d)  Payların dağıtım zamanı ve yeri:  

Dağıtım, talep toplamanın 2. günü, birincil piyasa iĢlem süresinin bitiĢini takiben Borsa 

tarafından belirlenen zamanda, otomatik olarak yapılır. 

Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye baĢlanacaktır. 

http://www.borsaistanbul.com/
http://www.tspb.org.tr/
http://www.spk.gov.tr/
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25.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi Ģartlar altında iptal edilebileceği veya 

ertelenebileceği ile satıĢ baĢladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair 

açıklama: 

IBS Soğutma ve Aracı Kurum arasında 28/02/2020 tarihinde “Halka Arza Aracılık SözleĢmesi” 

imzalanmıĢtır. Bu sözleĢme, SPK tarafından payların halka arzına izin verilmemesi veya BĠAġ 

kotuna alınamaması halinde veya ġirket‟ in halka arza konu payları SPK kaydına alınmadan 

önce halka arzdan vazgeçmesi ile kendiliğinden sona erer.  

Aracı Kurum‟un iĢbu sözleĢmeden veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini, tebligat 

adresine noter kanalıyla bildirilmesine rağmen, makul süre içerisinde yerine getirmemesi 

halinde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın iĢbu sözleĢme sona ermiĢ sayılır. Bu durumda, 

ġirket‟ in, yükümlülüğünü yerine getirmeyen Aracı Kurum‟ dan tazminat talep etme hakkı 

doğar.  

IBS Soğutma ve Aracı Kurum arasında imzalanan “Halka Arza Aracılık SözleĢmesi” 

çerçevesinde; payların satıĢ sürecinin baĢlangıcından önce veya satıĢ tarihleri içerisinde 

aĢağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda, Aracı Kurum ve/veya Ġhraççı, payların halka 

arzını erteleme veya iptal etme hakkına sahiptir. 

a) Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar 

tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle bu sözleĢmeden kaynaklanan 

yükümlülüklerin ġirket, Ortak ve Aracı Kurum tarafından yerine getirilmesini imkansız 

kılacak veya önemli ölçüde güçleĢtirecek hukuki düzenlemeler yapılması, 

b) Halka arzı esaslı olarak olumsuz etkileyecek ölçüde savaĢ hali, yangın, deprem, su 

baskını, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlığı, hükümet darbesi ve/veya 

halka arza etki edebilecek tabi afet ve uluslararası ihtilafların meydana gelmesi, 

c) Ekonomik ve siyasi geliĢmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki geliĢmelerin Aracı 

Kurum‟un halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması 

nedeniyle yeterli talebin oluĢmayacağının ve piyasaların durumu itibariyle halka arzdan 

beklenen faydanın gerçekleĢmeyeceğinin öngörülmesi, 

d) Ülke ekonomisini, ulusal veya uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, ġirket‟in 

faaliyet gösterdiği sektörü ya da ġirket‟in mali bünyesini ciddi etkileyerek halka arzın 

baĢarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,  

e) ġirket‟in yönetici ve ortakları ile ġirket hakkında payların pazarlanmasını 

etkileyebilecek herhangi bir soruĢturma ve/veya dava açılması ve ġirket ve/veya Ortak 

aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir 

soruĢturma, dava ve icra takibi açılması. 

SözleĢmenin feshi veya yukarıdaki Madde a, b, c, d ve e‟de belirtilen nedenlerle halka arzın 

gerçekleĢmemesi halinde, ġirket ve Aracı Kurum birbirlerinden herhangi bir ücret talebinde 

bulunmayacaktır. 

Halka Arz “Borsa‟da SatıĢ – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi” ile 

gerçekleĢtirileceğinden yatırımcıların önceden para yatırması söz konusu olmayacak ve bu 

nedenle halka arzın iptal edilmesi gereken durumlarda yatırımcılara yönelik herhangi bir zarar 

söz konusu olmayacaktır. Sadece yatırımcılar tarafından girilen talepler, Borsa tarafından iptal 

edilecek ve yatırımcının kendi hesabında bekleyen nakit değerleri yatırımcının kendi 

tasarrufunda olacaktır. 

25.1.5. KarĢılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satıĢ fiyatının 

üzerinde ödenen tutarların iade Ģekli hakkında bilgi: 
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“Borsada SatıĢ – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi” ile paylar satıĢa sunulacağı 

için, karĢılanamayan bir talebin bulunması veya yatırımcıların nihai satıĢ fiyatı üzerinde ödeme 

yapması durumu ortaya çıkmayacaktır.  

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi: 

Talep miktarının 1 (bir) adet pay/lot ve katları Ģeklinde olması gerekmektedir. Talep edilecek 

azami pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. ġirket‟in iĢlem sırasına 

gönderilecek emirlerde kullanılabilecek en yüksek lot miktarı satıĢ baĢlamadan önce Borsa 

tarafından yayınlanacak olan iĢlem duyurusunda belirtilecektir. 

25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına iliĢkin bilgi:   

SPKn‟nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satıĢa 

baĢlamadan önce veya satıĢ süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek 

değiĢiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden 

tarafından en uygun haberleĢme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.  

DeğiĢiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satıĢ süreci durdurulabilir.  

DeğiĢtirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iĢ günü içinde 

Sermaye Piyasası Kanunu‟nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin 

değiĢen veya yeni eklenen hususlara iliĢkin kısmı yayımlanır.  

DeğiĢiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuĢ 

olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değiĢikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iĢ 

günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler. 

Ayrıca, yatırımcılar satıĢ süresi içerisinde taleplerini değiĢtirme veya geri alım hakkına 

sahiptirler. 

25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi: 

Ġhraç edilecek paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri 

bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami (2) 

gün içerisinde teslim edilecektir. 

25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne Ģekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi: 

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satıĢına iliĢkin düzenlemelerinde yer 

alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleĢtiği günü takip eden iki iĢ günü içerisinde 

Kurul‟un özel durumların kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri uyarınca kamuya 

duyurulur. 

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgiler 

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 16/11/2020 tarih ve 2020/22 sayılı yönetim kurulu 

kararıyla sermaye artırımı yoluyla ilk halka arz gerçekleĢtirilmesi amacıyla tümüyle 

kısıtlanmıĢtır.  

25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiĢilerin adı, iĢ adresleri 

ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kiĢilerin ihraççı ile olan iliĢkisi hakkında bilgi: 

Yoktur. 

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satıĢ duyurusunun ilan edileceği gazeteler: 

Yoktur.  
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25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, 

nemalandırılacaksa esasları: 

Nemalandırılmayacaktır.  

25.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaĢabilecek konumdaki kiĢilerin listesi: 

 

ADI SOYADI GÖREVĠ 

Ali Saim TEKĠN IBS Soğutma Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Erkan BĠRĠNCĠ IBS Soğutma Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili 

Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU IBS Soğutma Yönetim Kurulu Üyesi- Mühendis 

Salih TAġKALDIRAN IBS Soğutma Yönetim Kurulu Üyesi- SatıĢ Müdürü 

Eylem TEKĠN IBS Soğutma Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 

Galip Serhat TOLAN IBS Soğutma Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 

Mehmet Nuri ERDEM IBS Soğutma Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 

Yasemin YILMAZ IBS Soğutma Mali ĠĢler Müdürü 

Perihan ALP IBS Soğutma Finans Müdürü 

Oğuz TEZMEN Tera Yatırım Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Emre TEZMEN Tera Yatırım Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı 

Gül AyĢe ÇOLAK Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdulkadir ÇAKIR Tera Yatırım Genel Müdürü 

Sülayman AYGÜN Tera Yatırım Operasyon Müdürü 

Mehmet Bilal BĠRCAN Tera Yatırım AraĢtırma ve Analiz 

AyĢe Gül ÖNDER Tera Yatırım ĠĢ GeliĢtirme 

Veysel ONAT Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ. Sorumlu Denetçi 

Murat ĠPEKÇĠ Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ. Denetçi 

Aydın YILMAZ Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ. Denetçi 

Abidin OĞUL Avukat 

Bülent GÖRER Görer Yeminli Mali MüĢavirlik 

25.2. Dağıtım ve tahsis planı: 

25.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden 

birine belli bir oranda tahsisat yapılmıĢsa buna iliĢkin bilgi: 

Yoktur. 

25.2.2. Ġhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri 

ile yönetimde söz sahibi kiĢilerin yapılacak halka arzda iĢtirak taahhüdünde bulunma 

niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kiĢinin halka arz edilecek payların yüzde 

beĢinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına iliĢkin bilgi: 

Yoktur. 

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları: 

“Borsa Ġstanbul Birincil Piyasada “Borsada SatıĢ – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ 

Yöntemi” ne göre paylar satıĢa sunulacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve 

dağıtım yapılmayacaktır. 

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iĢ günü olacaktır. Ġkinci günün sonunda satıĢ 

yapılıp, dağıtım gerçekleĢtirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir. 
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Yatırımcıların gerçekleĢen iĢlemlerinin takası (T+2) Ģeklinde, iĢlemi izleyen ikinci iĢ günüdür. 

ĠĢlem görme; halka arz edilen payların satıĢı tamamlandıktan sonra, Borsa mevzuatının ilgili 

hükümleri çerçevesinde Borsa Genel Müdürlüğü‟nün vereceği olumlu karara bağlıdır. 

 

 

a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:  

 Yoktur. 

b) Tahsisat değiĢikliğinin yapılabileceği Ģartlar, büyüklüğü ve tahsisat 

değiĢikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler: 

 Yoktur. 

c) Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalıĢanlarına iliĢkin tahsisat grubunda tahsis 

edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım 

yöntemi/yöntemleri: 

  Yoktur. 

d) Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek 

ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:  

  Yoktur. 

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı: 

 Yoktur. 

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar: 

  Yoktur. 

g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koĢulları ve erken sonlandırılabilecek 

tarihler:  

 Yoktur. 

h) Halka arz edilecek paylara iliĢkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen 

talepler veya fiyat tekliflerinin, iĢlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili 

kuruluĢ bazında belirlenmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi 

Halka arz, “Borsa‟da SatıĢ – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi” ile yapılacaktır. 

Yatırımcılar pay alım emirlerini kendi aracı kurumları vasıtasıyla BĠAġ sistemine kendileri 

göndereceklerdir. Yatırımcılara paylarının tahsisat ve dağıtımı, satıĢın gerçekleĢeceği gün, 

Birincil piyasa iĢlem süresinin bitiĢini takiben, Borsa yönetimi tarafından saat 13:10‟da 

otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla halka arz edilecek paylara iliĢkin yapılacak 

tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, iĢlemi yapan veya 

yapılmasına aracı olan yetkili kuruluĢ bazında belirlenmesi mümkün değildir. 

25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleĢmiĢ pay miktarının 

bildirilme süreci hakkında bilgi: 

Halka arz “Borsa‟da SatıĢ – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi” ile yapılacaktır. 

Yatırımcıların alım emirleri aracı kurumlar vasıtasıyla BĠAġ sistemine gönderilecektir. 

Dağıtım, talep toplamanın son günü Birincil piyasa iĢlem süresinin bitiĢini takiben, Borsa 

yönetimi tarafından saat 13:10‟da otomatik olarak yapılacaktır. Yatırımcılar alım emirlerinin 
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gerçekleĢip gerçekleĢmediğini pay alım emirlerini gönderdikleri kendi aracı kurumları 

vasıtasıyla öğrenebileceklerdir.  

Yatırımcıların gerçekleĢen iĢlemlerinin takası (T+2), dağıtım iĢlemi ise izleyen ikinci iĢ 

günüdür. Halka arz sonuçları, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası 

Araçlarının SatıĢı Tebliği‟nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtımın kesinleĢtiği günü takip 

eden iki iĢ günü içerisinde Kurul‟un özel durumların kamuya açıklanmasına iliĢkin 

düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur. 

Halka arz edilen payların Borsa‟da iĢleme baĢlaması için pay sırasının açılma tarihi ise 

yatırımcıların halka arzdan aldıkları kesinleĢmiĢ pay miktarının kendilerine bildirilme süreci 

tamamlandıktan sonra BĠST tarafından kamuya duyurulacaktır. 

25.2.5. Ek satıĢ iĢlemlerine iliĢkin bilgi: 

Yoktur. 

25.3. Payların fiyatının tespitine iliĢkin bilgi 

25.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satıĢ fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının 

katlanacağı maliyetler hakkında bilgi 

1 TL nominal değerdeki 1 adet B grubu hamiline payın satıĢ fiyatı 17,77 TL olarak 

belirlenmiĢtir.  

Halka arz “Borsa‟da SatıĢ-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi” ile Borsa birincil 

pazarında gerçekleĢtirilecek olup, Tera Yatırım halka arz için yatırımcılara yeni hesap açmaya 

ve pay alım satım iĢlemine yönelik olarak ayrıca bir komisyon almayacak, her yatırımcının 

kendi hesabına ait olan “pay alım satım komisyonu” bu halka arzda gerçekleĢecek alımlarına 

da uygulanacaktır. Bu “pay alım satım komisyonu” oranı her bir yatırımcı için farklılık 

arzetmekte olup, aracı kurumlar arasında da farklılıklar mevcuttur. Halka arza iĢtirak eden 

yatırımcılardan, ihraç edilen payların bedeli dıĢında, alım taleplerine aracılık eden yetkili aracı 

kurumlar tarafından iĢlem komisyon bedeli ve BSMV maliyeti yanısıra, hesap açılıĢı ile para 

ya da pay transferine dair ücret talep edilebilecektir. Bu konuda halka arza iĢtirak eden 

yatırımcılar Tera Yatırım‟dan değil baĢka kurumlardan talep girecekler ise doğrudan o aracı 

kurumlardan bilgi almalıdırlar. 

25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satıĢ fiyatının belirli 

olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz 

fiyatının veya fiyat tesptindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair 

bilgi: 

1 TL nominal değerli payın satıĢ fiyatı 17,77 TL olarak belirlenmiĢtir. Söz konusu fiyatın 

tespitine iliĢkin Tera Yatırım tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporunda, halka arz fiyatının 

hesaplanmasında IBS Soğutma için yapılan değerleme çalıĢmasında “Piyasa Çarpanları” ile 

“ĠndirgenmiĢ Nakit Akımı” yöntemleri kullanılmıĢtır. Piyasa Çarpanları Yöntemi; ġirketin 

iĢlem göreceği pazar ve sektördeki benzer firmaların bazı finansal oranlarını esas alarak firma 

değerini tespit etmeye çalıĢan bir yöntemdir. Uluslararası alanda kabul görmüĢ ve Ģirketlerin 

orta-uzun vadeli değerlerini yansıtan ĠndirgenmiĢ Nakit Akımları (ĠNA) Analizi‟ ne göre ise 

firma değeri veya Ģirket paylarının değeri, ġirket‟in faaliyet gösterdiği süre içerisinde yaratması 

muhtemel nakit akımlarının bugüne indirgenmiĢ değeri olarak kabul edilir. Yöntemlere ve 

hesaplamada kullanılan varsayımlara iliĢkin ayrıntılı bilgi yetkili kuruluĢun hazırladığı ve Ek-7 

de yer alan Fiyat Tespit Raporunda belirtilmektedir.  
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Halka arz fiyatının belirlenmesinden nihai olarak Ġhraççı/halka arz eden sorumludur. 

Halka Arz Fiyat Tespit Raporu, halka arzın baĢlangıç tarihinden en az üç gün önce Kamuyu 

Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr), Yetkili kuruluĢ internet sitesinde 

(www.terayatirim.com) ve ġirket‟in internet sitesinde (www.ibs.com.tr) yayımlanacaktır. 

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmıĢsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından 

dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi: 

ġirket Esas SözleĢmesinin 6. maddesi uyarınca ortakların yeni pay alma haklarının 

kısıtlanması, Yönetim Kurulu yetkisindedir. IBS Soğutma 16/11/2020 tarihli 2020/22 sayılı 

yönetim kurulu kararı ile yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması yönünde karar 

almıĢtır. Bu kapsamda halka arz aĢamasında tüm pay gruplarını temsil eden ortakların yeni pay 

alma hakkı kısıtlanmıĢtır.  

Halka arz edilen paylar karĢılığında ġirket ve satıĢ yapacak ortaklar doğrudan fon elde 

edecektir. Mevcut ortaklar ayrıca dolaylı yoldan da menfaat elde edebilir. Zira ġirket‟in elde 

ettiği fonu kullanma sonucunda faaliyetlerinde meydana gelecek karlılıktan ortaklar hem kar 

payı hem de mevcut paylarının da değer kazanması yoluyla kazanç sağlayabilirler. Ayrıca 

halka arz edilen payların ikincil piyasadaki borsa fiyatı mevcut paylarının değerinin 

belirlenmesi açısından bir ölçüt olması da mevcut ortaklar bakımından dolaylı bir menfaat 

sayılabilir. 

25.3.4. Ġhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kiĢilerin veya iliĢkili 

kiĢilerin (bunların eĢleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiĢ yıl ile 

içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları 

ihraççı payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının 

karĢılaĢtırılması: 

Yoktur.  

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık 

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluĢlar hakkında bilgi: 

 

ġirket paylarının halka arzına aracılık edecek yetkili kuruluĢ Tera Yatırım‟dır. 

Adresi                : Eski Büyükdere Cad. No:9 Iz Plaza Giz Kat:11 Maslak, 34384 ġiĢli/Ġstanbul 

Telefon    : (212) 365 10 00 

Fax     : (212) 290 69 95 

Ġnternet Adresi   : www.terayatirim.com 
 

Yurt dıĢında herhangi bir satıĢ yapılmayacaktır. 

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluĢlarının 

isimleri: 

Halka arz sadece Türkiye Cumhuriyeti‟nde gerçekleĢtirileceğinden, payların saklama, takas ve 

ödeme iĢlemleri Takasbank ve MKK tarafından gerçekleĢtirilecektir. 

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi: 

 

http://www.terayatirim.com/
http://www.terayatirim.com/
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Yetkili 

KuruluĢ 

OluĢturul-

muĢsa 

Konsorsi-

yumdaki 

Pozisyonu 

Aracılık 

Türü 

Yüklenimde Bulunulan 

Payların 

Yüklenimde Bulunulmayan 

Payların 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Halka Arz 

Edilen Paylara 

Oranı (%) 

Nominal 

Değeri (TL) 

Halka Arz 

Edilen Paylara 

Oranı (%) 

Tera Yatırım 

Menkul 

Değerler A.ġ. 

Yoktur 
En Ġyi 

Gayret 
- - 4.500.000 %45,00 

 

 

25.4.4. Aracılık sözleĢmesi hakkında bilgi 

Tera Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ile 28/02/2020 tarihinde Halka Arz Aracılık SözleĢmesi 

imzalanmıĢtır. 

Aracılık ve yüklenim sözleĢmesinin konusu kayıtlı sermaye sistemindeki IBS Isıtma Soğutma 

Havalandırma Taahhüt San. Ve Tic. A.ġ.‟nin 7.500.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL 

sermaye artırımı ve 2.000.000 TL ortakların satıĢı Ģeklinde toplam 4.500.000 adet payın 

“Borsa‟da SatıĢ – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve SatıĢ Yöntemi” ve “En Ġyi Gayret” 

aracılığıyla Borsa Ġstanbul Birincil Piyasa‟da halka arz ve satıĢına aracılık edilmesidir. 

SözleĢme kapsamında Halka Arz Fiyat Tespit Raporu Tera Yatırım tarafından hazırlanmıĢtır.  

Payların satıĢ sürecinin baĢlangıcından önce veya satıĢ tarihleri içerisinde iĢ bu Ġzahname‟nin 

25.1.4. numaralı maddesinde belirtilen durumların ortaya çıkması durumunda Tera Yatırım 

ve/veya ġirket, payların halka arzını erteleme ve/veya satıĢ fiyatının değiĢtirilmesini talep etme 

ya da sözleĢmeyi feshetme hakkına sahiptir.  

25.5. Halka arza iliĢkin ilgili gerçek ve tüzel kiĢilerin menfaatleri:  

Halka arza konu olan toplam 2.500.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı suretiyle 

satılacak 4.500.000 TL nominal değerli paylardan, IBS Soğutma, sermaye ve emisyon primi 

elde edecektir. Ġhraççı‟nın 7.500.000 TL olan çıkarılmıĢ sermayesinin yeni pay alma haklarının 

kısıtlanarak 10.000.000 TL‟na artırılmasından yaklaĢık 44.425.000.- TL brüt, 40.599.679.- TL 

tutarında net gelir elde etmesi beklenmektedir.  

Halka arz ile paylarını halka arz edecek ortaklar; Ali Saim TEKĠN, Erkan BĠRĠNCĠ, Veysel 

Tevfik ÇAVUġOĞLU, Salih TAġKALDIRAN halka arz geliri elde edecektir. Mevcut ortaklar 

toplam 2.000.000 TL nominal değerli pay arz edecek olup, yaklaĢık 35.540.000 TL brüt, 

33.532.887 TL tutarında net gelir elde etmesi beklenmektedir. 

Halka arza aracılık eden Tera Yatırım ise halka arza aracılık komisyon geliri elde edecektir. 

Tera Yatırım‟ın ġirket‟ten elde edeceği komisyon, halka arzdan elde edilecek gelirin %5+ 

BSMV‟si oranındadır.  

Bağımsız denetim Ģirketi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ. bağımsız denetim raporu 

ücreti olarak 260.000 TL ücrete anlaĢılmıĢ ve tamamı ödenmiĢtir.  

Bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan Avukat Abidin OĞUL, 20.000 TL hukuki danıĢmanlık 

ücreti elde edecektir.  

Halka arzın tarafları arasında herhangi bir menfaat çatıĢması bulunmamaktadır. Aracı kurumun, 
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halka arz aracılık satıĢ ve danıĢmanlık komisyonu dıĢında, halka arz baĢarısına bağlanmıĢ bir 

ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Tera Yatırım ve IBS Soğutma‟nın %5 ve daha fazlasına 

sahip pay sahipleriyle arasında “Halka Arza Aracılık SözleĢmesi” dıĢında herhangi bir anlaĢma 

yoktur.  

IBS Soğutma ile hukukçu görüĢünü oluĢturan Avukat Abidin OĞUL arasında herhangi bir 

menfaat çatıĢması bulunmamaktadır. Avukat Abidin OĞUL ve IBS Soğutma arasında herhangi 

bir sermaye iliĢkisi yoktur. Avukat Abidin OĞUL‟un doğrudan ya da dolaylı olarak halka arz 

baĢarısına bağlanmıĢ bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Avukat Abidin OĞUL‟nın IBS 

Soğutma‟nın %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında herhangi bir anlaĢma yoktur. 

Avukat Abidin OĞUL halka arza iliĢkin sunulan bağımsız hukukçu raporu hazırlanması 

hizmetleri için hukuki danıĢmanlık ücreti elde edecektir. 

IBS Soğutma ve finansal tabloların bağımsız denetimini yapan Edit Bağımsız Denetim 

Hizmetleri A.ġ. arasında çıkar çatıĢması veya herhangi bir menfaat çatıĢması bulunmamaktadır. 

Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ.  ve IBS Soğutma arasında herhangi bir sermaye iliĢkisi 

yoktur. Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ.‟nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arz 

baĢarısına bağlanmıĢ bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. IBS Soğutma ile Edit Bağımsız 

Denetim Hizmetleri A.ġ. arasında IBS Soğutma‟nın bağımsız denetim çalıĢmalarının 

yürütülmesine iliĢkin yapmıĢ olduğu sözleĢme haricinde, herhangi bir sözleĢme 

bulunmamaktadır. Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ. IBS Soğutma‟ya sunduğu bağımsız 

denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmektedir. 

26. BORSADA ĠġLEM GÖRMEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

26.1. Payların Borsada iĢlem görmesi için baĢvuru yapılıp yapılmadığı ve biliniyorsa en 

erken iĢlem görme tarihleri: 

ġirket payları henüz borsada iĢlem görmemektedir. Halka arzda ihraç edilen payların borsada 

iĢlem görmesi BĠAġ Genel Müdürlüğü‟nün bu konuda vereceği olumlu karara bağlıdır. 

Payların kota alınması ve Ana Pazar‟da iĢlem görmesi amacıyla BĠAġ‟a baĢvurulmuĢtur. Söz 

konusu karar alınmadıkça halka arz edilen payların borsada iĢlem görme imkanı olmayacaktır. 

Dolayısıyla, izahnamenin onaylanması payların Borsa‟da iĢlem göreceği anlamına 

gelmemektedir. BĠAġ yönetim kurulunun alacağı karar sonucu payların Borsa‟da iĢlem görme 

tarihi belirlenebilecektir. Birincil piyasada satıĢ sonrası ikincil piyasa iĢlem sırasının açılması, 

Borsa‟nın ġirket‟in KAP sayfasında yapacağı duyuruyu takip eden iĢ günü gerçekleĢir. 

26.2. Ġhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada iĢlem görüp 

görmediğine veya bu hususlara iliĢkin bir baĢvurusunun bulunup bulunmadığına iliĢkin 

bilgi: 

Yoktur. 

26.3. Borsada iĢlem görmesi amaçlanan paylarla eĢ zamanlı olarak; 

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satıĢa 

konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya, 

- Ġhraççının baĢka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının 

tahsisli/nitelikli yatırımcılara satıĢa ya da halka arza konu edilmesi durumunda 

bu iĢlemlerin mahiyeti ve bu iĢlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının 

sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi: 

Yoktur. 
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26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları: 

Yoktur. 

26.5. Fiyat istikrarı iĢlemlerinin planlanıp planlanmadığı: 

Yoktur. 

 

27. MEVCUT PAYLARIN SATIġINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ĠLE TAAHHÜTLER   

27.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:  

 

 

27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satıĢa sunduğu payların nominal değeri 

Paylarını halka arz edecek ortakların satıĢa sunduğu paylar aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

 

Paylarını halka arz edecek ortakların halka arz öncesi ve sonrası pay grupları bazında sahip 

olacakları paylar aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

 

27.3. Halka arzdan sonra dolaĢımdaki pay miktarının artırılmamasına iliĢkin taahhütler:

   

Adı Soyadı 
Son 3 yılda Ġhraççıda veya seleflerinde veya bağlı ortaklıklarında 

üstlendiği görevler veya bunlarla diğer önemli iliĢkilerinin mahiyeti 

Ali Saim TEKĠN IBS Soğutma - Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Erkan BĠRĠNCĠ IBS Soğutma - Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili 

Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU IBS Soğutma - Yönetim Kurulu Üyesi 

Salih TAġKALDIRAN IBS Soğutma - Yönetim Kurulu Üyesi 

Adı Soyadı Grup 
Nama/ 

Hamiline 

Ġmtiyaz 

(Var/Yok) 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri (TL) 

Pay Adedi 

Toplam 

Nominal 

Tutar (TL) 

Ali Saim TEKĠN B Hamiline Yok 1,00 1.155.556 20.232.854 

Erkan BĠRĠNCĠ B Hamiline Yok 1,00 755.556 13.229.174 

Veysel Tevfik 

ÇAVUġOĞLU 

B Hamiline Yok 1,00 

44.444 778.187 

Salih TAġKALDIRAN B Hamiline Yok 1,00 44.444 778.187 
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a) Ġhraççı tarafından verilen taahhüt: 

ġirket, Yönetim Kurulu‟nun 16.11.2020 tarihli kararı ile ġirket paylarının birincil halka arzını 

takiben, ġirket paylarının borsada iĢlem görmeye baĢlamasından itibaren bir yıl süreyle, satıĢa 

hazır bekletilen paylar hariç olmak üzere; herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasını 

ve dolaĢımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasını, yeni bir satıĢ veya halka arz 

yapılmasına ya da dolaĢımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi baĢka bir 

karar alınmamasını, yeni bir satıĢ veya halka arz yapılacağına dair ya da dolaĢımdaki pay 

miktarının artması neticesini doğuracak herhangi baĢka bir açıklamada bulunulmamasını 

taahhüt etmiĢtir.  

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler: 

ġirket‟in mevcut sermayesinin tamamının sahibi dört ortak, Ali Saim TEKĠN, Erkan BĠRĠNCĠ, 

Veysel Tevfik ÇAVUġOĞLU ve Salih TAġKALDIRAN‟dır. 

Ortaklar vermis oldukları beyan ile; SPK‟nun VII-128.1 sayılı Pay tebliğinin 8. maddesinin 1. 

fıkrası çerçevesinde; IBS Soğutma paylarının halka arzına iliĢkin izahnamenin onaylandığı 

tarih itibarıyla mevcut sermayede sahip oldukları payları, Ortaklık paylarının borsada iĢlem 

görmeye baĢlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada 

satmamayı ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak 

Ģekilde herhangi bir iĢleme tabi tutmamayı, Ortaklık paylarının borsada iĢlem görmeye 

baĢlamasından itibaren bir yıl süreyle söz konusu payların kısmen veya tamamen bu tebliğ 

hükmüne uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurulun özel durumların 

kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapmayı, 

borsa dıĢında satacakları payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve 

taahhüt etmiĢlerdir. 

Söz konusu Ortaklar‟ ın sahip oldukları paylarının nominal değerleri toplamı, grubu, ġirket‟ in 

mevcut ve halka arz sonrası sermayesine oranına iliĢkin bilgilere yukarıdaki tabloda yer 

verilmiĢtir. 

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:  

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 8. Maddesinin 1. fıkrası 

uyarınca;   mevcut sermayede % 10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına 

bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar izahnamenin onay tarihi 

itibariyle sahip oldukları payları, ġirket paylarının Borsada iĢlem görmeye baĢlamasından 

itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamazlar, bu payları 

halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak Ģekilde herhangi bir iĢleme 

tabi tutamazlar ve borsa dıĢında yapılacak satıĢlarda da satıĢa konu paylar bu sınırlamaya 

tabidir.  

ġirket 16.11.2020 tarihli 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;  

Ortaklık paylarının borsada iĢlem görmeye baĢlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz 

fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmamayı ve bu payların halka arz fiyatının altında 

borsada satılması sonucunu doğuracak Ģekilde herhangi bir iĢleme tabi tutmamayı, Ortaklık 

paylarının borsada iĢlem görmeye baĢlamasından itibaren bir yıl süreyle söz konusu payların 

kısmen veya tamamen bu tebliğ hükmüne uygun olarak satılması veya devredilmesi 

durumunda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde 
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özel durum açıklaması yapmayı, borsa dıĢında satacakları payları alanların da bu sınırlamaya 

tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiĢtir. 

d)  Yetkili kuruluĢlar tarafından verilen taahhütler: 

Yoktur. 

e)  Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar: 

Yoktur. 

 

28. HALKA ARZ GELĠRĠ VE MALĠYETLERĠ 

28.1. Halka arza iliĢkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve 

pay baĢına maliyet: 

Sermaye artırımı ve ortak satıĢı yoluyla ihraca iliĢkin toplam maliyetin 5.872.434 TL olacağı 

tahmin edilmekte ve pay baĢına maliyetin 1,30 TL olması öngörülmektedir. 

Ġhraççı‟nın 7.500.000 TL olan çıkarılmıĢ sermayesinin yeni pay alma haklarının kısıtlanarak 

10.000.000 TL‟na artırılmasından yaklaĢık 44.425.000 TL brüt, 40.559.679 TL tutarında net 

gelir elde etmesi ve halka arzın IBS Soğutma için maliyetinin 3.865.321 TL olması 

beklenmektedir.  

Katlanılacak maliyetlerin tahmini tutarlarının aĢağıdaki gibi olması beklenmektedir. 

Tahmini Halka Arz Maliyeti (TL) Toplam ġirket Ortaklar 

SPK Kurul Ücreti 47.733 28.963 18.770 

BĠST Ücreti 15.701 8.723 6.978 

MKK Kayıt Ücreti 7.500 7.500 - 

Aracılık Komisyonu + BSMV 4.408.071 2.448.928 1.959.143 

Ticaret Sicil 5.000 5.000 - 

Reklam - PR 50.000 27.778 22.222 

Bağımsız Denetim 260.000 260.000 - 

DanıĢmanlık Ücreti + KDV 1.048.430 1.048.430   

Hukukçu Raporu 20.000 20.000 - 

Diğer (Noter vb.) 10.000 10.000 - 

Toplam Maliyet 5.872.434 3.865.321 2.007.113 

Toplam Hisse Nominal 4.500.000     

Pay BaĢına Maliyet 1,30     

Halka Arz Tutarı 79.965.000 44.425.000 35.540.000 

Net Gelir 74.092.566 40.559.679 33.532.887 

 

28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:  

Halka Arz Gerekçeleri: 

a) ġirket‟in büyüme hedeflerinin devamı, 

b) Planlanan yatırımların finansmanı, 

c) Kurumsal yapının güçlendirilmesi, 
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d) ġeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, 

e) ġirket bilinilirliğinin artırılması, 

f) Rekabet gücünün artırılması, 

g) Potansiyel müĢteriler ve iĢ ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın 

artırılması 

 

 

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri: 

ġirket 21/10/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile halka arzdan elde edilecek 

fonun kullanım yerlerine iliĢkin rapor kabul edilerek karara bağlanmıĢtır. Sermaye artırımından elde 

edilecek fonun kullanım amacına iliĢkin rapor aĢağıdadır: 

Halka arz maliyetleri ve ortakların pay satıĢlarından elde edecekleri 33.532.887.-TL olan net geliri 

çıkarttıktan sonra ġirket‟in elde etmeyi planladığı 40.559.679.-TL‟lik kaynak aĢağıda yer alan 

iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesinde değerlendirilecektir. 

1. Kredilerin Geri Ödenmesi: Halka arzdan elde edilecek fon gelirlerinin 13.184.888.-TL‟lık kısmı; 

mevcut ödemeleri devam eden, ġirket karlılığını azaltan, faaliyetler üzerinde yük olan kredilerin 

ödemelerinde kullanılacaktır. ġirketin fon kaynakları arasında krediler önemli derece yer 

tutmaktadır. ġirket, halka arzdan elde edilecek fonun %32,50‟si ile 12.462.362.-TL Banka Kredileri 

ve 758.526.-TL Leasing borçlarının kapatılması planlamaktadır. Bu Ģekilde nispeten yüksek faizli 

krediler kapatılması suretiyle faiz yükü azaltılarak, finansal yapının güçlendirilmesi karlılığın 

artırılması hedeflenmektedir.    

 

 

 

 

 

 

2. Yatırım Harcamalarının Yapılması: Halka arzdan elde edilecek net gelirin 11.762.280.-TL 

tutarında, %29‟una tekabül eden aĢağıdaki tabloda yer alan yatırımların hayata geçirilerek verimlilik, 

ciro artıĢı ve karlılık artıĢı sağlanması planlanmaktadır. 

  
Öngörülen 

  

Yatırımın Konusu 

Yeni 

Yatırım/Devam 

Eden Yatırım BaĢlama Tarihi 

Tamamlama 

Tarihi 

Tahmini 

Maliyet (TL) 

Hasılata 

Tahmini 

Katkısı 

(TL) 

80 Ton H tipi Pres (yerli) Yeni Yatırım  
SipariĢ verildi / Söz. Ġmzalandı/ Ağustos 15 
peĢinatları verilecek Ocak 2021 253.440 2.000.000 

60 Ton H tipi Pres (yerli) Yeni Yatırım  

SipariĢ verildi / Söz. Ġmzalandı/ Ağustos 15 

peĢinatları verilecek Ocak 2021 213.840 2.000.000 

3/8 2522 2x24 Kalıp (yerli) Yeni Yatırım  

SipariĢ verildi / Söz. Ġmzalandı/ Ağustos 15 

peĢinatları verilecek Ocak 2021 410.000 - 

3/8 3228 1x12 Kalıp (yerli) Yeni Yatırım  

SipariĢ verildi / Söz. Ġmzalandı/ Ağustos 15 

peĢinatları verilecek Ocak 2021 225.000 - 

Yatay Boru ġiĢirme Mak. (Ġthal) Yeni Yatırım  Plan dahilinde Arz Sonrası hızlandırılacaktır Aralık 2020 673.200 4.000.000 

Hidrojen Kaçak Test Cihazı (ithal) Yeni Yatırım  

Gündeme alındı, sözleĢme aĢamasında 

(Eylül) Aralık 2020 554.400 - 

FĠNANSAL BORÇ ÖDEMESĠ (TL) 13.184.888 

Banka Kredisi Ana Para ve Faiz Ödemesi 12.426.362 

Finansal Kiralama Ödemeleri 758.526 
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Elektrik Kaçak Test Cihazı (ithal) Yeni Yatırım  

Gündeme alındı, sözleĢme aĢamasında 

(Eylül) Aralık 2020 118.800 - 

Azot Jeneratörü (ithal) Yeni Yatırım  

Gündeme alındı, sözleĢme aĢamasında 

(Eylül) Aralık 2020 277.200 - 

Konverlü Boya Tüneli  (yerli) Yeni Yatırım  Plan dahilinde Arz Sonrası hızlandırılacaktır Aralık 2020 1.750.000 7.000.000 

Punch / Laser Kesim Cihazı (ithal) Yeni Yatırım  

Plan dahilinde Arz Sonrası hızlandırılacaktır 

(Preslerin gelmesi sonrası) Mart 2021 1.782.000 7.000.000 

Kablo sıyırma ve pabuçlama mak 
(yerli) Yeni Yatırım  Plan dahilinde Arz Sonrası hızlandırılacaktır Mart 2021 118.800 - 

Boru bükme ve havĢalama ĢiĢirme 

mak (yerli) Yeni Yatırım  

Plan dahilinde Arz Sonrası hızlandırılacaktır  

(Preslerin gelmesi sonrası) Mart 2021 237.600 - 

Reyon imalatı ilgili imalat yatırımı 
fizibilite (ithal ağırlıklı) Yeni Yatırım  

GörüĢmeler ve Değerlendirmeler 
Yapılmaktadır Aralık 2020 5.148.000 14.000.000 

    

11.762.280 

     

36.000.000 

3. ĠĢletme Sermayesi Ġhtiyacının KarĢılanması: IBS Soğutma açısından önemli bir faktör, daha 

uzun soluklu ve maliyetli projelere girebilme imkanıdır. Bu ise yatırım döngülerinin daha uzun 

döneme yayılmasına ve karĢılığında projelerinin daha uzun süreli ve karlı olmalarına olanak 

sağlamaktadır. Bütün bu faaliyetler özellikle nitelikli iĢ gücü gereksinimi ve bundan dolayı da yeni, 

bir iĢletme sermaye ihtiyacının doğmasına neden olacaktır. ġirketin marka bilinirliği yoluyla pazar 

payını artırma ve maliyet azaltma yönündeki planları, yurtiçi ve yurtdıĢından uzun tedarik süresi 

gerektiren stokların seviyesinin yükselmesine neden olacaktır. Ayrıca cironun artıĢı da ticari 

alacakları artıracaktır. Böylelikle hem artan stoklar hem de artan ticari alacaklar iĢletme sermayesi 

ihtiyacını yükseltecektir. Bu nedenle halka arzdan elde edilecek net gelirin %38,50‟si olan 

15.612.511 TL‟nin, iĢletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
29. SULANMA ETKĠSĠ 

Halka arzlar, bedelsiz pay ihraçları, yatırımcılar tarafından sahip olunan pay opsiyonlarının 

kullanılması, paya dönüĢtürülebilir tahvillerin paya dönüĢtürülmesi, vb. iĢlemler pay ihracına 

neden olmakta ve dolaĢımdaki pay sayısını arttırmaktadır. Halka arzlarda yatırımcılar 

tarafından pay baĢına ödenen tutarlar ile (halka arz sürecinde ihraççı tarafından katlanılan 

maliyetler de dikkate alındığında) halka arz sonrası ihraççının finansal tablolarından elde 

edilecek olan pay baĢına defter değeri (özkaynak toplamı/pay sayısı) arasında bir fark olması 

muhtemeldir. Halka arzın gerçekleĢeceği birim pay fiyatı ile halka arz sonrasındaki pay baĢına 

defter değeri arasındaki fark, pay baĢına sulanma etkisi olarak ifade edilmektedir. Buna göre 

sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesinin hesaplanması aĢağıda sunulmaktadır. 

 

Sulanma Etkisi (TL) Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası 

Özkaynaklar (Defter Değeri) 17.015.579 57.575.258 

ÖdenmiĢ Sermaye 7.500.000 10.000.000 

Artırılan Sermaye    2.500.000 

Pay BaĢına Defter Değeri 2,27  5,7575  

Halka Arz Fiyatı 17,77  17,77  

Tahmini Halka Arz Maliyeti   3.865.321 

Mevcut Ortaklar Ġçin Sulanma Etkisi (TL)   3,4888  

ĠĢletme Sermayesi % Tutar 

Uzun vadeli projeksiyonlar için stok iskontolu mal alımları 82 12.800.000 

Verimlilik artırıcı yeni projelerin finansmanı 16 2.500.000 

Artan iĢ hacmi nedeniyle nitelikli personel alımları finansmanı 2 312.511 

TOPLAM   15.612.511 
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Mevcut Ortaklar Ġçin Sulanma Etkisi (%)   153,78% 

Yeni Ortaklar Ġçin Sulanma Etkisi (TL)   12,0125  

Yeni Ortaklar Ġçin Sulanma Etkisi (%)   67,60% 

 

Halka arz öncesi pay baĢına Defter Değeri= Halka arz öncesi Defter Değeri / Halka arz öncesi 

ÖdenmiĢ Sermaye = 17.015.579/ 7.500.000 = 2,27 TL 

Halka arz sonrası pay baĢına Defter Değeri = (Halka arz öncesi Defter Değeri + Halka Arzdan 

Elde Edilen Fon GiriĢi – Halka Arz Masrafları) / Halka arz sonrası ÖdenmiĢ Sermaye = 

(17.015.579 + 44.425.000 – 3.865.321) / 10.000.000 = 5,7575 TL  

Mevcut ortaklar için (pozitif) sulanma etkisi = Halka Arz Sonrası Pay BaĢına Defter Değeri – 

Halka Arz Öncesi Pay BaĢına Defter Değeri = 5,7575 – 2,27 = 3,4888 TL (%153,78) 

Yeni ortaklar için (negatif) sulanma etkisi = Halka Arz Fiyatı – Halka Arz Sonrası Pay BaĢına 

Defter Değeri = 17,77 – 5,7575 = 12,0125 TL (%67,60) 

 

Hesaplamalar belli varsayımlar ile beklenen veriler ıĢığında yapılmıĢ olup, gerçek verilerin 

ortaya çıkmasından sonra yapılacak hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilecektir. Ayrıca, 

Ġhraççı‟ nın uygun görmesi durumunda; ikincil halka arz, sermaye artırımı, bu halka arzdan 

sonra ihraç edilebilecek pay, opsiyonlar, tahviller, vb... diğer araçlar gibi nedenlerle piyasa 

fiyatı düĢebilecektir. 

 

29.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi: 

Halka arz, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak gerçekleĢtirilecektir. Halka arzdan pay 

alacak yeni ortaklar için 12,0125 TL tutarında ve % 67,60 oranında sulanma etkisi olacaktır. 

29.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma 

haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi: 

Mevcut ortaklar için sulanma etkisi pozitif 3,4888 TL ve %153,78 oranında olacaktır. 

 

30. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER 

30.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danıĢmanlık yapanlar hakkında bilgiler: 

Halka arz sürecinde Ġhraççı ile imzalanan “Halka Arza Aracılık SözleĢmesi” çerçevesinde 

danıĢmanlık veren yetkili kuruluĢ Tera Yatırım‟dır. Bu sözleĢmenin konusu; IBS Soğutma‟nın 

nakit karĢılığı artırılacak olan 4.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arz yoluyla 

satıĢına aracılık edilmesidir.  

30.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kiĢilerden alınan bilgiler: 

ĠĢ bu Ġzahname‟nin üçüncü Ģahıs bilgilerinin kullanıldığı yerlerde, o bilgilerin kaynağı 

belirtilmiĢtir. Bu gibi üçüncü Ģahıs bilgilerinin Ġzahname‟ye doğru bir biçimde aktarılmıĢ 

olduğunu teyit ederiz.  

Ġhraççı bildiği ve ilgili üçüncü Ģahsın yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, 

açıklanan bilgileri yanlıĢ ve yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve 

sözkonusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.  

Halka arz fiyat tespit raporu Tera Yatırım tarafından hazırlanmıĢ olup, iĢbu izahnamenin 

ekinde (Ek-7) yer almaktadır. 
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Tera Yatırım çalıĢanları, daha önce Ġhraççı bünyesinde istihdam edilmemiĢ olup, Ġhraççı‟nın 

yönetim ve denetim organlarında herhangi bir söz sahipliğinde bulunmamıĢlardır. Tera 

Yatırım‟ın Ġhraççı‟nın 30.09.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihli karĢılaĢtırmalı 

finansal tablolarını denetleyen bağımsız denetim Ģirketleri ile herhangi bir bağlantısı 

bulunmamaktadır.  

ġirket‟in 30.09.2020 ve 31.12.2017, 31.12.2018 ve 31.12.2019 tarihli finansal tablolarına 

iliĢkin bağımsız denetim raporu bağımsız denetim firması Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri 

A.ġ. tarafından hazırlanmıĢtır. Sorumlu Denetçi Veysel ONAT‟tır. Bağımsız Denetçi‟nin 

sorumluluk beyanı Ġzahname ekinde yer almaktadır. 

 

 

Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim ġirketi 

Sorumlu Denetçi Veysel ONAT 

Adres 
KaptanpaĢa Mah. Darülaceze Cad. No:33 BilaĢ ĠĢ Merkezi B 

Blok Kat:5 ġiĢli/ĠSTANBUL 

Telefon (0212) 220 57 03 

Ġnternet Adresi www.editdenetim.com 

 

 

Denetim GörüĢleri 

IBS Soğutma‟nın (“ġirket”) ve bağlı ortaklarının (“Grup”) 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2018 ve 

31 Aralık 2017 tarihli finansal durum tabloları ile aynı tarihlerde sona eren hesap dönemlerine 

ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değiĢim tablosu, nakit akıĢ tablosu 

ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından 

oluĢan finansal tabloları ve 30.09.2020 tarihli finansal tabloları Edit Bağımsız Denetim 

Hizmetleri A.ġ. tarafından denetlemiĢtir. 

 

Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ.‟ nin 19.10.2020 tarihli özel bağımsız denetçi 

raporunun görüĢ bölümünde;  rapordaki konsolide finansal tabloların, ġirketin 31 Aralık 2019, 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte 

sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akıĢlarını, 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle 

gerçeğe uygun bir biçimde sunduğu belirtilmiĢtir. 

 

Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ.‟nin 19.10.2020 tarihli özel bağımsız denetçi raporunun 

görüĢ bölümünde; rapordaki konsolide finansal tabloların, Ġhraççının 30 Eylül 2020 tarihi 

itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide 

finansal performansını ve nakit akıĢlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına 

(“TFRS”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğu 

belirtilmiĢtir. 

Sermaye piyasası aracı notunda yer alan raporları hazırlayan uzmanlar; 

a) Ortaklık tarafından ihraç edilen ya da grup Ģirketlerine ait menkul kıymetleri ya da Ġhraççı‟ 

nın menkul kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip 

değillerdir. 

b) Ortaklık tarafından daha önce istihdam edilmemiĢ ya da ortaklıktan herhangi bir ücret 

almamıĢlardır. 
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c) Ortaklık yönetim ve denetim organlarının herhangi birinde üye değillerdir 

 

 

31. ĠġTĠRAKLER HAKKINDA BĠLGĠLER 

31.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları 

hakkında bilgi:  

Yoktur. 

32.  PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI  

Pay sahipleri iki tür vergilendirme ile karĢılaĢabilirler. Bunlar; 

a. Hisse senetlerinin elden çıkarılması karĢılığında sağlanan değer artıĢ kazançlarının 

vergilendirilmesi, 

b. Hisse senetleri kar paylarının ve kar payı avanslarının vergilendirilmesidir. 

Vergilendirme pay sahibinin gerçek ya da tüzel kiĢi olmasına göre, tam veya dar mükellef 

olmasına göre farklılık gösterebilmektedir. 

11.1 Hisse senetlerinin elden çıkarılması karĢılığında sağlanan kazançların 

vergilendirilmesi 

11.1.1. Payların elden çıkarılması karĢılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi. 

GVK‟nın Geçici 67. Maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre; 31.12.2020 tarihine kadar 

uygulanmak üzere, sermaye piyasalarında bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılan pay 

alım-satım iĢlemlerinden doğan kazançlar, tam ve dar mükellef gerçek kiĢi ve kurumlar için 

%0 oranında tevkifat Ģeklinde vergilendirilmektedir. (2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile değiĢik, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı md. 1/a)  

Tevkifat sorumlusu, durumuna göre iĢleme aracılık eden bankalar, aracı kurumlar veya 

saklamacı kuruluĢlar olabilmektedir. Tevkifat, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla 

yapılmaktadır. 

Payların farklı tarihlerde alınmaları akabinde, söz konusu payların bir kısmının elden 

çıkarılması halinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alıĢ bedelinin 

belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Payların alımından önce elden 

çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım iĢlemi esas alınarak 

üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. 

Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde, o gün içindeki alıĢ maliyetinin 

tespitinde ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi uygulanabilecektir. AlıĢ ve satıĢ iĢlemleri 

dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”) tevkifat 

matrahının tespitinde dikkate alınır. 

Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla pay alım satım iĢlemi yapılması halinde, tevkifatın 

gerçekleĢtirilmesinde bu iĢlemler tek bir iĢlem olarak dikkate alınır. Diğer bir deyiĢle, üç aylık 

dönem sonunda, dönem boyunca aynı tür menkul kıymetlerden kaynaklanan kazanç ve 

zararlar, topluca dikkate alınmaktadır. Pay alım satımından doğan zararlar takvim yılı 

aĢılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilebilecektir. 

Tam mükellef kurumlara ait olup, BĠST‟ te iĢlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde 

tutulan payların elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca tam mükellef kurumlara ait 

olup, BĠST‟te iĢlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan payların elden 
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çıkarılmasından elde edilen gelirler için GVK‟ nın mükerrer 80. Maddesi hükümleri 

uygulanmayacaktır. 

Tevkifata tabi tutulan pay alım satım kazançları için tam veya dar mükellef gerçek kiĢilerce 

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 ve tevkif suretiyle ödenmiĢ 

olan vergiler, GVK Madde 94 kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümler 

çerçevesinde tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergilerden 

mahsup edilir. Aynı Ģekilde, kurumlar vergisi mükelleflerince elde edilen alım-satım kazançları 

da kurumlar vergisi matrahına dahil edilecek ve kesinti yoluyla ödenen vergiler mahsup 

edilebilecektir. 

Dar mükellef kurumların Türkiye„deki iĢ yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin 

aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67‟nci maddesi kapsamında 

kesinti yapılmıĢ kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup Borsa 

Ġstanbul‟da iĢlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden 

çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67‟nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı 

kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimi temsilcileri 

aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67‟nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi 

tutulmuĢ kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez. (KVK,Gç. MD.1/3) 

11.1.2. Hisse Senetlerinin Kar Paylarının ve Kar payı Avanslarının Vergilendirilmesi 

11.1.2.1. Gerçek kiĢiler 

 Tam Mükellef Gerçek KiĢiler 

GVK‟nın 94. Maddesinin 1. Fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı 

Kanunla yapılan değiĢiklikle, tevkifat karın dağıtılması aĢamasına bırakılmıĢtır. Bu kapsamda 

GVK‟nın 4842 sayılı Kanun ile değiĢik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; 

tam mükellef gerçek kiĢilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden 

muaf olanlara, dar mükellef gerçek kiĢilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar 

vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları üzerinden Bakanlar Kurulu‟nca 

belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır. Bu oran halihazırda %15‟tir. Ancak KVK Madde 

5/1-d‟de kurumlar vergisinden istisna edilmiĢ olan ve yine KVK Madde 15/3 uyarınca 

dağıtılsın veya dağıtılmasın kurum bünyesinde kesintiye tabi tutulan kazançların ortaklara 

dağıtımı halinde, kar payı dağıtımına bağlı tevkifat yapılmayacaktır (Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği – Seri No:1, Bölüm 15.3.9). 

GVK‟ya 4842 sayılı Kanun‟la eklenen Madde 22/2‟ye göre tam mükellef kurumlardan elde 

edilen, GVK Madde 75/2 (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde yazılı “kar paylarının yarısı” gelir 

vergisinden müstesnadır. Vergiye tabi kar paylarının belli bir haddi aĢmıĢ olması halinde (2018 

yılı için bu had 34.000 TL‟dir.), bu kar paylarının yıllık beyanname ile beyan edilmesi ve varsa 

kar payının tamamı üzerinden kesinti yoluyla ödenmiĢ olan vergilerin beyanname üzerinden 

hesaplanan vergiye mahsubundan sonra kalan tutarın vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, kurum kazançlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle gerçek kiĢi ortaklara 

bedelsiz pay verilmesi kar dağıtımı sayılmadığı için tevkifata tabi olmadığı gibi, bedelsiz hisse 

edinimi gerçek kiĢi ortaklar yönünden menkul sermaye iradı sayılmadığından, bunların beyan 
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edilmesi söz konusu değildir. Kar payı avansları da kar payları ile aynı esaslarda 

vergilendirilmektedir.  

 

 Dar Mükellef Gerçek KiĢiler 
Dar mükellef gerçek kiĢilere yapılan kar payı ödemelerinin tevkifat yoluyla vergilendirilmesi, 

tam mükellef gerçek kiĢiler için yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülmektedir. Dar 

mükellef gerçek kiĢilerin tevkifat yoluyla vergilendirilmiĢ menkul sermaye iratlarının 

Türkiye‟de beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır (GVK md. 86/2). Vergisi tevkif suretiyle 

alınmamıĢ menkul sermaye iratlarının ise münferit beyanname ile 15 (on beĢ) gün içinde vergi 

dairesine bildirilmesi gerekmektedir (GVK md. 101/5). 

11.1.2.2. Kurumlar  

 Tam Mükellef Kurumlar ile Hisse Senetlerini Türkiye’deki bir ĠĢyeri veya Daimi 

Temsilcisi Vasıtasıyla Elinde Bulunduran Dar Mükellef Kurumlar    

Adı geçen kurumlara, diğer bir tam mükellef kurum tarafından yapılan kar payı ödemeleri 

tevkifata tabi değildir (KVK md. 15/2 ve 30/3). 

Bu kurumların, diğer tam mükellef bir kurumdan aldıkları kar payları, iĢtirak kazancı olarak 

kurumlar vergisinden istisnadır (KVK md. 5/1-a-1). Ancak, iĢtirak kazancı istisnası, yatırım 

fon ve ortaklarından alınan kar payları için geçerli değildir. Bu nedenle, gayrimenkul yatırım 

fon ve ortaklıkları dahil olmak üzere yatırım fon ve ortaklarından alınan kar paylarının kurum 

kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Kurumlar vergisi 

matrahına dahil edilen bu kar payları için, dağıtımı yapan yatırım fon ve ortaklığı bünyesinde 

ödenmiĢ olan vergi, alınan kar payına isabet ettiği tutarda, yıllık beyannamede hesaplanan 

kurumlar vergisinden mahsup edilebilir (KVK md. 34/2). Mahsup edilecek bu vergi, yatırım 

fon veya ortaklığından alınan net kar payının geçerli kesinti oranı kullanılarak brütleĢtirilmesi 

suretiyle hesaplanmalıdır. 

 Diğer Dar Mükellef Kurumlar 
 

Payların Türkiye‟de bir iĢyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla olmaksızın elinde bulunduran 

dar mükellef kurumlara yapılan kar payı ödemeleri, tam mükellef gerçek kiĢilere ödenen kar 

paylarına iliĢkin yapılan açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulamasına konu olacaktır. 

Menkul sermaye iratları üzerinden tevkifat suretiyle alınmıĢ vergiler, dar mükellef kurumlar 

açısından nihai vergi olup (KVK madde 30/9), vergi tevkif yoluyla alınmamıĢ menkul sermaye 

iratlarının beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir. 

11.2. Vergi Tevkifatının Ġhraççı Tarafından Kesilmesi Sorumluluğuna ĠliĢkin Açıklama 

Vergi mevzuatı uyarınca 01.01.2006 – 31.12.2020 döneminde ise payların elden çıkarılması 

karĢılığında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar, aracı kurumlarca veya saklamacı 

kuruluĢlarca, kar payları için tevkifat ise ġirket tarafından kesilecektir. 

33. ĠHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERĠLEN ĠZĠN 

HAKKINDA BĠLGĠ 

33.1. Ġhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına iliĢkin verilen 

izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluĢun payların sonradan tekrar satıĢına dair 

kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kiĢilerin sorumlu olmayı kabul ettiklerine 

dair beyanları: 
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Yoktur. 

33.2. Ġzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi: 

Yoktur. 

33.3. Payların yetkili kuruluĢlarca sonradan tekrar satıĢa sunulabileceği dönem hakkında 

bilgi: 

Yoktur. 

33.4. Payların yetkili kuruluĢlarca sonradan tekrar satıĢa sunulması kapsamında 

izahnamenin kullanılabileceği ülkeler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

33.5. Ġzahname kullanım izninin verilmesinin Ģartı olan diğer açık ve objektif koĢullar 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

33.6. Yetkili kuruluĢlarca payların sonradan tekrar satıĢının gerçekleĢtirilmesi 

durumunda, satıĢın koĢullarına iliĢkin bilgilerin yetkili kuruluĢ tarafından satıĢ esnasında 

yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmıĢ uyarı notu: 

Yoktur. 

33A ĠZAHNAME KULLANIM ĠZNĠNĠN BELĠRLENEN BĠR VEYA DAHA FAZLA 

YETKĠLĠ KURULUġA VERĠLMESĠ DURUMUNDA VERĠLECEK ĠLAVE BĠLGĠLER 

33A.1 Ġzahname kullanım izni verilen yetkili kuruluĢların listesi ve kimlik bilgileri 

(ticaret unvanları ve adresleri): 

Yoktur. 

33A.2 Ġzahname, arz programı izahnamesi veya arz programı sirküleri onay tarihi 

itibariyle yetkili kuruluĢlara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasıl duyurulacağı 

ve ilgili bilgiye nereden ulaĢılabileceği hakkında açıklama: 

Yoktur. 

33B ĠZAHNAME KULLANIM ĠZNĠNĠN TÜM YETKĠLĠ KURULUġA VERĠLMESĠ 

DURUMUNDA VERĠLECEK ĠLAVE BĠLGĠLER 

Ġzahnameyi kullanacak her bir yetkili kuruluĢun kendi internet sitelerinde izahnameyi 

verilen izin ve koĢullar dahilinde kullandıklarına dair beyanlarına yer vermeleri 

gerektiğine dair koyu harflerle yazılmıĢ uyarı: 

Yoktur. 

 

34. ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER  

AĢağıdaki belgeler Yukarı Dudullu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cd. No:39, 34776 

Ümraniye/Ġstanbul adresindeki ihraççının merkezi ve baĢvuru yerleri ile ihraççının internet 

sitesi (www.ibs.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin 

incelemesine açık tutulmaktadır: 

 1) Ġzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluĢturan her türlü rapor ya da belge ile 

değerleme ve görüĢler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili 

kuruluĢlarca hazırlanan raporlar, esas sözleĢme, vb.) 

 2) Ġhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/80ZEFUE9/www.ibs.com.tr
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35. EKLER 

Ek.1 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 ve 30.09.2020 Tarihli Finansal Tablolar ile 

Bağımsız Denetim Raporları 

Ek.2 Esas SözleĢme 

Ek.3 Ġç Yönerge 

Ek.4  Hukukçu Raporu 

Ek.5  Hukukçu Beyanı 

Ek.6 Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı 

Ek.7 Tera Yatırım Tarafından Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu  

Ek.8  Tera Yatırım Sorumluluk Beyanı 


