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Bu değerlendirme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanan Seri: VII-128.1 Pay Tebliği’nin 29. Maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tera Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan Şirket verileri Fiyat Tespit Raporu’ndan 

sağlanmış olup, yatırımcılar halka arza ilişkin yatırım kararlarını KAP’ta yayınlanan İzahname’yi 

inceleyerek vermelidirler.  
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Raporun sonunda çekince kısmı bulunmaktadır. 

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 
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1) Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler 
 

Kaynak: KAP, Oyak Yatırım Fiyat Tespit Raporu 

 
1.1. Ortaklık Yapısı 
 
Şirket’in ortaklarının tamamı gerçek kişiler olup, doğrudan ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir. 
 

Ortağın Adı Soyadı 

Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası 
Grubu 

TL 
Sermaye Payı 

% 
TL 

Sermaye Payı 
% 

Kiler Holding A.Ş. A 8.500.000 8,50 8.500.000 7,87 

Kiler Holding A.Ş. D 34.000.000 34,00 27.837.500 25,78 

Atilla Ersan B 3.500.000 3,50 3.500.000 3,24 

Atilla Ersan D 14.000.000 14,00 11.462.500 10,61 

Nazif Ersan B 2.500.000 2,50 2.500.000 2,31 

Nazif Ersan D 10.000.000 10,00 8.187.500 7,58 

Engin Ersan B 2.500.000 2,50 2.500.000 2,31 

Engin Ersan D 10.000.000 10,00 8.187.500 7,58 

Celal Kalkan C 3.000.000 3,00 3.000.000 2,78 

Celal Kalkan D 12.000.000 12,00 9.825.000 9,10 

Halka Açık Kısım - - 0,00 22.500.000 20,83 

TOPLAM  100.000.000 100,00 108.000.000 100,00 
Kaynak: Oyak Yatırım Fiyat Tespit Raporu 

 
Şirketin esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesinin oy hakkı başlıklı (d) bendi uyarınca her bir A, B ve C grubu 
pay, sahibine 5 oy hakkı verir. Her bir D grubu pay sahibine 1 oy hakkı verir. Şirketin esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. 
Maddesi uyarınca şirketin 100.000.000 TL tutarındaki sermayesi her biri 1.00TL itibari kıymetinde 100.000.000 adet hisseye 
ayrılmıştır. Bunlardan 8.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 8.500.000 adedi nama yazılı B grubu, 3.000.000 adedi nama 
yazılı C grubu ve 80.000.000 adedi hamiline yazılı D grubu paylardır.  
 
A, B ve C grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı hakkı bulunmaktadır. D grubu payların 
hiçbir imtiyazı yoktur.  
 
İhraççının yönetim hakimiyetine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan tek bir gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır. 
 

Halka Arza İlişkin Temel Bilgiler  

İhraççı Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 

Borsa Kodu TUREX 

Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyat ile Talep Toplama 

Talep Toplama Tarihleri  1 – 2 Nisan 2021  

Halka Arz Miktarı  
22.500.000 TL Nominal Değer (8.000.000 TL Sermaye Artırımı, 
14.500.000 TL Ortak Satışı) 

Pay Başına Hisse Fiyatı  12,00 TL 

Halka Açıklık Oranı  20,83% 

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye  100.000.000 TL 

Halka Arz Sonrası Ödenmiş 
Sermaye  

108.000.000 TL 
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2) Şirket Hakkında Özet Bilgiler 
 

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş., 15.07.2002 tarihinde, yurt içi ve yurt dışında karayolu ile personel ve 

yük taşımacılığı yapmak, kamu ve özel şirketlerin personel taşıma servis işlemlerini yapmak, seyahat 

toplu taşımacılık servis, tur gibi organizasyonlar yapmak, şehir içi, şehirlerarası alanda yolcu taşımacılığı 

yapmak, turistik gezi için taşıma hizmetleri yapmak, operasyonel filo araç kiralama hizmetleri yapmak, 

şoförlü ve şoförsüz olarak sahibi olduğu veya başkalarından kiraladıkları araçları başkalarına kiraya 

vermek alanlarında faaliyet göstermek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Tureks Turizm, bu iştigal konuları 

ile ilgili kamu ve özel sektörde yer alan ihalelere katılmak, teklifler vermek, taahhütlerde bulunmak, 

alınan işleri gerek kendi öz malı araçlar ile gerekse tedarikçiler vasıtası ile yerine getirmek üzere 

faaliyette bulunmaktadır. 

 

Tureks Turizm’in Personel Servis Taşımacılığı, Bireysel ve Filo Araç Kiralama ve İş Makinası Kiralama 

olmak üzere 3 ana faaliyet konusu bulunmaktadır. 

 

Sektör Hakkında Bilgi  

 

A. Global Sektör Görünümü  

 

Tureks Turizm’in faaliyet gösterdiği ana sektör lojistik sektörüdür.  

 

UTIKAD tarafından yayımlanın Lojistik Sektörü Raporu’na göre küresel mal ticaret hacmi 2016 yılından 

bu yana büyürken 2019 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi nedeniyle 2019 yılında düşmeye 

başlamıştır. Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan bir virüsün salgın haline 

gelmesiyle 2020 yılının başında yeni bir döneme girilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 12 

Mart 2020 tarihinde yapılan basın toplantısında 11 Mart 2020 tarihi itibariyle 114 ülkede 118 vakanın 

görülmesi ve 4 bin 291 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle COVID-19’u küresel salgın anlamına gelen 

pandemi olarak ilan etmiştir. Nisan-Mayıs ayı itibarıyla virüsün tüm dünyaya yayılmış olması, salgının 

henüz kontrol altına alınmamış olması ülkeler arasında uçuşların yasaklanmasına, sınır kapılarının 

kapanmasına, insan hareketliliğinin en aza inmesine sebep olmuştur. Söz konusu hareketsizlik dünya 

ticaret hacminin, üretim ve tüketimin ciddi kesintilere uğramasına sebep olmuştur.  

 

COVID-19 pandemisi ile beraber karayolu ağı, altyapısı ve taşımacılık sektörü başta olmak üzere tedarik 

zincirinin üreticiler, dağıtıcılar, alıcılar, lojistik hizmet sağlayıcılar, depocular vb. gibi önemli unsurlar 

üzerinde büyük etkiler yaratmıştır. Geciken sevkiyatlar, artış gösteren lojistik maliyetler ve finansal 

mutabakatındaki gecikmeler sebebiyle öngörülmesi ve planlanması zor bir süreç ile karşı karşıya 

bırakmıştır.  
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B. Türkiye Sektör Görünümü  

 

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2018 yılında %2.6 oranında GSYH büyümesi ile dünyanın en 

büyük ekonomileri arasında 18. sırada yer alırken, 2019 yılında 19. sırada yer almıştır. 2018 yılının ilk 

yarısında iç talepteki canlanmanın ve yatırımların olumlu etkisiyle %6.5 oranında büyüyen Türkiye 

ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybetmeye başlayarak 2018 yılının tamamında %2.8 büyüme 

gerçekleşmiştir. 2018’in son çeyreğinden itibaren yıllık bazda daralan Türkiye ekonomisi 2019 yılının son 

çeyreğinde finansal koşullardaki iyileşme ve kredilerdeki hareketlenme ile birlikte yurt içi talep kaynaklı 

olarak güç kazanmış ve yıl sonunda %0.9 oranında büyümüştür. 2020 yılının ilk çeyreğinde %4.5 

büyüme gerçekleştiren Türkiye ekonomisinde ikinci çeyrekte COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki 

olumsuz etkileri nedeniyle %9.8 daralma gerçekleşmiştir. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise GSYH 

büyümesi bir önceki yılın aynı dönemine göre %6.7 oranında artış göstermiştir.  

 

TÜİK tarafından açıklanan genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın 

toplam ihracat içindeki payı 2018 yılında %72.9 iken 2019 yılında %71.7 olmuştur. Böylelikle hizmet 

ihracatı içerisindeki en büyük payı %71.7 ile taşımacılık hizmetleri almıştır. Türkiye jeopolitik konumunun 

getirdiği avantajlar sayesinde dünyanın her yerine denizyolu, demiryolu, karayolu ve havayolu taşıma 

türlerinin tümü ile ticaret yapabilmektedirler.  

 

Türkiye, üç kıtanın birbirine yaklaştığı önemli ticaret ve ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. Bu 

nedenle Türkiye Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkeleri dahil olmak üzere dünyanın her yerine ticaret 

anlamında ulaşılabilmektedir.  

 

 
3) Değerleme Hakkında Özet Bilgiler 
 
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı 15 Mart 
2021 tarihli Fiyat Tespit Raporu incelenmiştir.  
 
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.’nin sermaye artırımı ve ortak satışı yolu ile halka arzı için, Oyak Yatırım 
tarafından hazırlanılan fiyat tespit raporunda birim fiyat tespitinde iki temel yöntem kullanılarak fiyat 
tespiti yapılmıştır.  
 
1) Piyasa Çarpanları Yöntemi 
2) İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) Yöntemi  
 
2 temel yöntem değerlemede kullanılırken, değerlemede %50 indirgenmiş nakit akımı yöntemi, %50 
benzer şirketlerin çarpan ağırlıklarıyla kullanılmıştır. 
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3.1. Çarpan Analizi 
 
“Piyasa Çarpanları” yöntemi ile yapılan piyasa değeri hesaplamasında, “Firma Değeri / FAVÖK” (FD / 
FAVÖK) oranına yer verilmiştir. Şirketin 2019 yılı ve 2020 yılı FAVÖK ve net kar verileri aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. Hesaplanan FAVÖK tutarı esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler hesaplarını 
içermemektedir. Yurt içi ve yurt dışından seçilen çarpan analizleriyle hesaplanan hedef fiyatlarda, 
Refinitiv ve Bloomberg veri terminallerinden alınan yıllık veriler kullanılmıştır. 
 

                                           
 
Şirket için yapılan çarpan analizinde Şirket’e birebir benzer iş yapan şirket bulunmadığından özellikle 
taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler incelenmiştir. 9 Mart 2021 tarihi kapanışı itibarıyla hem 
yurt içinde Borsa İstanbul’da işlem gören hem de yurt dışında küresel piyasalarda işlem gören 
taşımacılık sektörü şirketlerinin piyasa çarpanları kullanılmıştır. Çarpan analizinde FD/FAVÖK 
kullanılmıştır. Hedef fiyat hesaplamasında 2020 yılsonu FAVÖK ve FD/FAVÖK çarpanı ile yapılan 
hesaplamada 2020 sonu net borç tutarı olan 74 milyon TL kullanılmıştır. Değerleme çalışmasında 
FD/FAVÖK oranı hesaplaması için medyan kullanılmıştır. FD/FAVÖK çarpanları kullanılarak ulaşılan 
piyasa değeri 1.485 milyon TL olup, hisse başına hedef fiyat ise 14.85TL olarak hesaplanmaktadır. 
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3.2. İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) 
 
İNA metodunda kullanılan temel varsayımlar aşağıdaki gibidir;  
 

 Projeksiyon süresi 5 yıl olup, 2021-2025 yılları için projekte edilmiştir.  
 

 Şirketin gelecek projeksiyonları göz önüne alınarak, Şirket için 2021 yılında %49, 2022 yılında %38, 
2023 yılında %35, 2024 yılında %26 ve 2025 yılında %23 oranında yıllık ciro artışı gerçekleştireceği 
tahmin edilmektedir.  
 

 Sermaye maliyeti hesabında, risksiz getiri oranı %14, piyasa risk primi %5.5 ve beta 1.00 kabul 
edilmiştir. Şirketin finansal borçların, finansal borçlar ve özkaynak toplamına oranı olarak %60 
kullanılmıştır. Vergi oranı 2021-2025 yılları için %20 olarak kullanılmıştır. Böylece, ağırlıklı ortalama 
sermaye maliyeti (“AOSM”) %16.4 olarak hesaplanmıştır.  
 

 Terminal büyüme oranı %5 olarak kabul edilmiştir. 
 

 
 
 
İndirgenmiş Nakit Akımı yöntemine göre hesaplanan piyasa değeri 1.390 milyon TL olup, 1 adet payın 
değeri ise 13.90 TL olarak hesaplanmıştır. 
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3.3. Değerleme Sonucu 
 
Oyak Yatırım tarafından yapılan değerleme çalışmasında hem indirgenmiş nakit akımı hem de piyasa 

çarpanları yöntemleri kullanılmıştır. İndirgenmiş nakit akımı yöntemine %50, çarpan analizine %50 

ağırlık verilmiş olup, bu analizler sonucunda 1.438 milyon TL hedef değerine ulaşılmış olup, halka arz 

öncesi sermayeye bölünerek bulunan hisse başı hedef değeri de 14.38 TL olmuştur.  

 

Bulunan hisse başına hedef piyasa değerine %16.5 iskonto uygulandığında halka arz fiyatı hisse başına 

12.00 TL olarak bulunmuştur. 

 

 
 

 

4) GÖRÜŞ 
 

Fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirmemiz, 

 

 Değerlemede hem indirgenmiş nakit akımlarının hem de çarpan analizinin birlikte kullanılıp eşit 

ağırlıklandırılmasını makul bulmaktayız.  

 İndirgenmiş nakit akımları analizinin şirketin varsayımlarına göre genel olarak makul olduğu 

görüşündeyiz. 

 Çarpan analizinde yurtiçi ve yurt dışı şirketlere yer verilmesinin uygun olduğunu düşünmekle birlikte 

yurtiçi ve yurtdışı ayrımını yapmak ve daha fazla yurtiçi şirkete yer vermenin değerlemenin daha 

sağlıklı bir tabana oturması açısından olumlu olacağını düşünmekteyiz. 

 Çarpan analizinde FD/Satışlar ve FD/FAVÖK çarpanlarının yanı sıra PD/DD ve F/K çarpanlarının da 

kullanılmasının şirket değerinin sağlıklı tespitine katkı sağlayacağı görüşündeyiz. 

 

 

30.03.2021 
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Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Kat 11 Maslak, İstanbul Tel: +90 212 365 1000 

www.terayatirim.com 

strateji@terayatirim.com 

 

 

ÇEKİNCE: 

  

Burada yer alan bilgiler halka açık kaynaklardan veya Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 

güvenilir addedilen diğer kaynaklardan derlenmiştir. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin söz konusu 

bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin veya bu bilgilere dayalı olarak yapılan 

tahmin, çıkarım veya görüşlerin doğruluğu, tamlığı veya uygunluğuna ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan 

veya taahhütte bulunmamaktadır. Burada yer alan hiçbir bilgi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya 

başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin 

alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Bu rapor onu hazırlayan 

analistlerin raporda bahsedilen menkul kıymetlere ve şirketlere ilişkin kişisel görüşlerini içermektedir. 

Yatırımcılar burada bahsedilen şirketlerin menkul kıymetlerine ilişkin her hangi bir yatırım kararını, kendi 

özel yatırım amaçları ve mali durumlarını göz önünde bulundurarak, o şirket tarafından onaylanmış 

izahnameyi, sirküleri, kendi araştırmalarını ve bağımsız danışmanlarından aldıkları tavsiyeleri temel 

alarak yapmalıdır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., her hangi bir tarafın uğrayacağı doğrudan/dolaylı, 

maddi/manevi zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, hiçbir sorumluluk veya 

yükümlülük kabul etmez.  

  

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55, Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette 

Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu :  

  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile 

müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer 

alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu 

görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada 

yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 

sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar 

doğurmayabilir. 

http://www.terayatirim.com/
mailto:strateji@terayatirim.com

