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1. Amaç 

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği VII-128.1 Pay Tebliği’nin 29.maddesine istinaden, TSKB A.Ş. tarafından, Metro 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (“Metro Yatırım”) Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bayrak Taban” ve/veya 

“Şirket”) için hazırladığı Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay 

alım satımına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırım kararlarının ilgili izahnamenin incelenmesi 

sonucu verilmesi gerekmektedir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı TSKB A.Ş. hiçbir şekilde 

sorumlu tutulamaz. 

2. Şirket Hakkında Özet Bilgi 

Şirket, 1993 yılında Bayrak Plastik San. Tic. Ltd. Şti olarak kurulmuştur. İlk faaliyet alanı plastik eşya üretimi olan Şirket, 

1997 yılında ayakkabı tabanı üretimine başlamıştır. Şirket, ayakkabı tabanı sektöründe faaliyet göstermekte olup, taban 

sektöründe faylon taban üretimini Türkiye'de gerçekleştiren ilk şirketlerden biridir. 2002 yılında Bayrak Ayakkabı Taban 

San. Tic. Ltd. Şti. olarak unvanı değişen Şirket termo taban üretimini devam ettirmiştir. 2014 yılında Faylon Taban üretimi 

yapmak için kurulmuş olan Bay Eva Ayakkabı Taban San. Tic. Ltd. Şti. ile 2016 yılında birleşerek faaliyetlerini devam 

ettirmiştir. 2019 yılında da Şirket unvanı Bayrak Ayakkabı Taban San. ve Tic. A.Ş. olacak şekilde nevi değişikliğine 

gidilmiştir. Son olarak 2019 yılı sonunda Şirket, ticaret unvanını Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 

değiştirmiş olup, 2020 yılında yeni ünvanı tescil edilmiştir. Şirket 2018 yılından sonra ise termo taban üretimini 

sonlandırmıştır ve daha yeni teknoloji faylon taban üretimine odaklanmıştır.  

 

Şirket operasyonları  incelendiğinde; 2015 yılından itibaren başlayan faylon taban üretimi 3.000 adet-çift/gün iken 2016 

yılında 16.000 adet çift/gün tek renk üretimine ulaşmıştır. 2015 yılında 800 adet-çift/gün alt yapıştırmalı faylon taban 

üretimi 2016 yılında 4.000 adet-çift/gün'e ulaşmıştır. 2019 yılında aynı kapasitede devam etmektedir. Türkiye’nin ilk 

faylon taban üreticisi şirketlerinden biri olan Bayrak Taban geniş bir müşteri portföyüne hizmet vermektedir. Müşteriler 

arasında Türkiye’nin her bölgesinde mağazaları olan giyim ve ayakkabı markaları ve hacmi büyük toptancıların yanı sıra 

küçük ölçekli müşteriler de mevcuttur. Faylon taban ürün yelpazesinde tek renk ve alt yapıştırmalı olarak iki çeşit vardır. 

Sektörde ana grup Kış ve Yaz sezonunu, ara grup ise İlkbahar ve Sonbahar sezonunu ifade etmektedir. Şirket ana gruba 

%80, ara gruba %20 model çalışmaktadır. Bu gruplar taban numaraları olarak bebe 20-25, patik 26-30, filet 30-35, zenne 

36-40, garson 36-40, merdane 40-44, battal boy 45-48 numaralardan oluşmaktadır. Ara gruplar içerisinde birbirinden 

farklı 300’ün üzerinde model vardır. Şirket’in ana grup ve ara grup modellerinden oluşan toplam 1.500 adet kalıbı 

bulunmaktadır. Şirket 2018 yılından itibaren faylon taban üretiminde yoğunlaşmış ve faylon taban üretmeye başladığı 

günden beri ithal faylon kalıpları yaptırmış ve yaptırmaya devam etmektedir. Faylon kalıpların ve Termo alt yapıştırma 

kalıplarının mülkiyeti tamamen Şirket’e aittir. 

 

Şirket Termo, Faylon ve E-TPU adı altında üç ana sınıfta taban üretim yapmaktadır.  

 

i. Termo (Termoplastik taban): Fiziksel özelikleri işlenmiş kauçukla benzerlik gösteren bu malzeme, 

işlenmesi zor ve fiyatları yüksek olan kauçuk tabanlara en büyük alternatifi oluşturmaktadır. 

Ayakkabıcılıkta “termo taban” diye adlandırılan bu tabanlar; yüksek aşınma dayanımı, yüksek kayma 

direnci, kolay şekillendirilebilme ve geri dönüşüm imkânı gibi özelliklere sahiptir. 

 

ii. Faylon Taban: EVA (Etilen Vinil Asetat) hammaddesinin içine kauçuk konarak malzemenin esnek ve dirençli 

bir yapıya kavuşması ile ede edilen bir taban çeşididir. Bu işlem sonrasında üretilen faylon taban aşınmaya 

karşı duyarlı, renk kaybı olmayan, kırılma ve darbelere karşı yüksek direnci sayesinde spor ayakkabılarda 

yüksek oranda kullanılmaktadır. Bu malzemenin içyapısı gözenekli süngerimsi bir özelliktedir. En üstün 
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özelliği düşük yoğunluğu olan bu malzeme esnek bir yapıya sahiptir. Yapı itibariyle üzerinde bakteri 

üretmediği için son derece sağlıklıdır. Isı ve soğuk geçirmeme özelliğine sahiptir. Doğaya saygılı bir 

malzeme olup, geri dönüşümlüdür. Faylon, hafifliği ve yüksek esneklik yapısı sayesinde kırılmaması ve 

konfor ihtiyacına cevap vermesi nedeni ile ürünün dünya çapında kullanımının artmasına sebep olmuştur. 

 

iii. E-TPU Taban: Bu teknolojinin temelinde, yastıklama malzemesi yer almaktadır. Katı granül malzeme (TPU) 

şişirilerek ayakkabının ayırt edici orta tabanını oluşturan binlerce küçük enerji kapsülüne 

dönüştürülmektedir. Bu sayede elde edilen hücre yapıları sayesinde, bu enerji kapsülleri atılan her adımda 

daha fazla enerji depolamakta ve her adımda geri vermektedir. 

 

3. Halka Arz Bilgileri 

İhraççı  Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Borsa Kodu  BAYRK  

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  

Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi 

Aracılık Türü   Bakiyeyi Yüklenim 

Talep Toplama Tarihleri  28 - 29 Mayıs 2020   

Halka Arz Fiyatı 3,28 TL  

Arz Edilecek Paylar (Nominal Değer) Toplam 9.250.000 TL  
(5.250.000 TL Sermaye Artırımı + 4.000.000 TL Ortak Satışı)  

Halka Arz Büyüklüğü 30,340,000 TL 

Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı  43,53%  
    Kaynak: Metro Yatırım 

 

Arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda verilmektedir: 

 Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası 

Orta ğın adı Sermaye 

(TL) 

Sermaye 

Payı (%) 

Oy Hakkı 

(%) 

Sermaye 

(TL) 

Sermaye 

Payı (%) 

Oy Hakkı 

(%) 

Turgut Bayrak 15.604.400 97,53 97,53 11.604.400 54,61 66,91 

İlker Arabacı 395.600 2,47 2,47 395.600 1,86 2,04 

Halka Açık - - - 9.250.000 43,53 31,06 

Toplam 16.000.000 100,00 100,00 21.250.000 100,00 100,00 

Kaynak: Metro Yatırım 

         

Halka Arz Gerekçeleri:   

• Şirketin büyüme hedeflerinin devamı,  

• Planlanan yatırımların finansmanı  

• Kurumsal yapının güçlendirilmesi  

• Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi  

• Şirket birliğinin artırılması  

• Rekabet gücünün artırılması  

• Potansiyel müşteriler ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenirliğinin ve saygınlığının artırılmasıdır. 

 

Sermaye artırımı kapsamında elde edilmesi beklenen nakit girişi, yeni yatırımlar (%30), taban makinesi ve kalıp 

yatırımları (%10), hammadde üretim ve sıfır atık tesislerinin kurulması (%10) ve işletme sermayesi ihtiyacının 

karşılanması (%50) amacıyla kullanılacaktır. 
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4. Değerleme Çalışması Hakkında 

Bayrak Taban’ın sermaye artırımı ve ortak satışı yolu ile halka arz edilecek paylarının birim fiyat tespitinde, Piyasa 

Çarpanları (Pazar Yaklaşımı) ve İndirgenmiş Nakit Akımları – İNA (Gelir Yaklaşımı) yöntemleri kullanılmıştır. Şirket 

değerlemesinde her iki yöntem de %50 oranında ağırlıklandırılmıştır. 

A) Piyasa Çarpanları Yöntemi 

Çarpan Analizinde, Bayrak Taban ile faaliyet ve ölçek açısından uyumlu benzer şirketler ile BIST Ana Pazar şirketlerinin 

Pd/Dd (Piyasa Değeri/Defter Değeri), Fd/FAVÖK (Firma Değeri/Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) ve F/K (Fiyat/Kazanç) 

çarpanları kullanılmıştır. Hesaplamalarda halka açık ortaklıkların 14.04.2020 tarihi itibarıyla geçerli oranları kullanılmıştır. 

 
 

Çarpan Analizi yöntemiyle Bayrak Taban için tüm rasyoların verdiği değerlemelerin eşit ağırlıklı ortalamasına göre 

72.335.736 TL’lik piyasa değerine ve 4,52 TL birim pay değerine ulaşılmıştır. 

 

B) İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Yöntemi 

 

İndirgenmiş nakit akımları analizine göre firma değeri veya şirket paylarının değeri, Şirket’in faaliyet gösterdiği süre 

içerisinde yaratması muhtemel nakit akımlarının bugüne indirgenmiş değeri olarak kabul edilir. 
 

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ve gelir tablosu projeksiyonunun oluşturulmasında aşağıda yer alan varsayımlar ve 

Şirket beklentileri kullanılmıştır: 
 

- Risksiz faiz oranının belirlenmesinde 5 yıllık tahvil faizi oranı olan %14 kullanılmıştır. 

- Piyasa risk primi %6 olarak kabul edilmiştir. 

- Beta katsayısı 1 olarak hesaplamaya dahil edilmiştir. 

- Terminal (nihai) büyüme oranı %5 olarak alınmıştır. 

- İNA analizinde 5 yıllık projeksiyon dönemi (2020-2024) kullanılmıştır. 

- Net satışlarda 2020 yılında %30, 2021 yıllarında %25, 2022 yılında %20, 2023 yılında %15 ve 2024 yılında %10 oranında 

büyüme öngörülmüştür. Net satışlar 2019’da %33 büyümüştür. 

- Projeksiyon döneminde brüt kâr marjının %27-%27,9 bandında olması öngörülmüştür. Brüt marj 2019’da %26 olarak 

gerçekleşmiştir. 

- 2019’da %19,8 olan esas faaliyet kâr marjının projeksiyon döneminde %18,3-%19,1 arasında gerekleşmesi 

öngörülmüştür. 

- 2019’da 92,6 gün olan nakit çevrim süresinin, projeksiyon döneminde 93,9-95,3 arasında değişmesi öngörülmüştür. 
 

Bu varsayımlarla birlikte İNA analizi sonucunda Bayrak Taban için özsermaye değeri 59.910.410 TL olarak 

hesaplanmaktadır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplamasında kullanılan değerler ile İNA yöntemi özeti aşağıdaki 

tablolarda özetlenmiştir. 
 

Değerleme Oranları Piyasa Değerleri

Pazar ve Sektör Verileri Pd/Dd Fd/FAVÖK F/K Karşılaştırılan Pazar ve Sektörler Pd/Dd Fd/FAVÖK F/K

BIST Ana Pazar 1.86 8.63 18.73 BIST Ana Pazar 42,192,608 75,337,005 84,216,373

BIST Benzer Şi rketler 2.22 8.01 25.03 BIST Benzer Şi rketler 50,245,499 69,502,121 112,520,808

Ortalama 2.04 8.32 21.88 Ortalama Şirket Değeri 46,219,053 72,419,563 98,368,591

Nihai Şirket Değeri (Eşit Ağırlık)

Birim Pay Değeri

Kaynak: Fiyat Tespit Raporu

72,335,736

4.52
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İNA Analizi ve piyasa çarpanları eşit ağırlıklandırılarak bulunan özsermaye değeri 66.123.073 TL’dir. Buna göre pay başına 

değer 4,13 TL olarak hesaplanmıştır. Şirket’in birim halka arz fiyatı, pay başına değere %20,75 iskonto uygulanarak 3,28 

TL olarak tespit edilmiştir. 

 

 
 

 

5. Değerlendirme ve Sonuç 
 

- Fiyat tespit raporunda şirket değerlemesi için kullanılan hesaplamalar kurumların genel değerlendirme ve değerleme 

yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verilmiştir. 

- Özsermaye değerinin hesaplanmasında Piyasa Çarpanları ve İndirgenmiş Nakit Akımı yöntemlerinin eşit 

ağırlıklandırılmasını makul buluyoruz. 

- Piyasa çarpanları yönteminde kullanılan oranları doğru buluyoruz ancak Bayrak Taban ile faaliyet alanı açısından 

birebir örtüşen şirket olmaması nedeniyle yalnızca Ana Pazar çarpanlarının kullanılabileceğini düşünüyoruz. 

- İNA yönteminde 2020 yılı için varsayılan %30’luk net satış büyümesini, COVID-19 salgını sonucu Şirket’in yaklaşık 2 ay 

süreyle %25 kapasite ile çalışmasını göz önünde bulundurarak riskli buluyoruz. Diğer yıllar için varsayılan büyüme 

oranlarını makul buluyoruz. 

- Brüt kârlılık, esas faaliyet kârı ve net işletme sermayesi projeksiyonlarının geçmiş dönemler ile uyumlu ve makul 

olduğunu düşünüyoruz. 

- Uygulanan %20,75 oranındaki halka arz iskontosunu makul buluyoruz. 

Değerlendirmemiz sonucunda %20,75 oranında halka arz iskontosu uygulanarak hesaplanan 3,28 TL hisse başı fiyatı makul 

buluyoruz. 

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi Özeti

Risksiz Faiz Oranı 14.00% 1 İNA Toplamı (2020-24) 24,926,658

Piyasa Risk Primi 6.00% Uç Dönem Serbest Nakit Akımları 96,986,123

Beta 1.00 2 İndirgenmiş Devam Eden Şirket Değeri 41,116,889

Sermaye Maliyeti 20.00% 3 Firma Değeri (1+2) 66,043,547

Vergi Sonrası Borçlanma Maliyeti 14.40% 4 Net Borç 6,133,137

Borçluluk Oranı 22.72% Tahmini Gerçeğe Uygun Değer (3-4) 59,910,410

AOSM 18.72% Tahmini Birim Pay Değeri 3.74

Kaynak: Fiyat Tespit Raporu

Değerleme Yöntemi Piyasa Değeri (TL) Hisse Başına Değer (TL)

Piyasa Çarpanı Yöntemi 72,335,736 4.52

İNA Yöntemi 59,910,410 3.74

Ağırl ıklandırlmış Şi rket Değeri 66,123,073 4.13

İskonto Tutarı (%20,75) 13,720,538

İskontolu Şirket Değeri 52,402,535 3.28

Kaynak: Fiyat Tespit Raporu


