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Bu izahname taslak olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir. Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve onayı takiben kesinleşen izahname dokümanının
ayrıca ilan edileceği bilgisini kamuya sunarız.

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
İzahname
Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ….../….../…..... tarihinde
onaylanmıştır.
Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 9.750.000 TL’lik kısmını temsil eden 1 TL
nominal değerli payların ortaklarca halka arzına ilişkin izahnamedir.
İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun
Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul
edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangi
bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu izahname, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası A.Ş.’nin www.mistralgyo.com ve www.tskb.com.tr adresli internet
siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.
Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve
izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya
edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider
yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve
durumun gereklerine göre zararlar kendilerine 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 kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan
raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış,
yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
Bu izahname, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin
edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik
açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece
izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör,
ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı
sonuçlanmasına yol açabilecektir.
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KISALTMA VE TANIMLAR
A.Ş.
AB
Aracı Kurum/TSKB
AVM
Avro veya Euro
AYD
BİAŞ/Borsa İstanbul
BKA
BKK
BSMV
ÇED Raporu
GVK
GYO
GYO Tebliği

GYODER
JLL
KAP
KDV
KVK
Kurul/SPK
Meltem Bina
MİA
Mistral İzmir
Mistral İzmir Projesi

Mistral GYO/Şirket/Ortaklık/İhraççı
MKK
Mn
m2
Ortaklık veya İhraççı veya Şirket
NSA
SMMM
SPK veya Kurul
SPKn
TKA
TL
TSKB GMD
TTK

: Anonim Şirket
: Avrupa Birliği
: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
: Alışveriş Merkezi
: Avrupa Para Birimi
: Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği
: Borsa İstanbul A.Ş.
: Brüt Kiralanabilir Alan
: Bakanlar Kurulu Kararı
: Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
: Çevresel Etki Değerlendirme Raporu
: Gelir Vergisi Kanunu
: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
: 28 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
İlişkin Esaslar Tebliği (Seni No: III-48.1)
: Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği
: Jones Lang Lasalle Gayrimenkul Hizmetleri
Ticaret A.Ş.
: Kamuyu Aydınlatma Platformu
: Katma Değer Vergisi Kanunu
: Kurumlar Vergisi Kanunu
: Sermaye Piyasası Kurulu
: Meltem Bina Yönetimi Turizm Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
: Merkezi İş Alanı
: Mistral İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
: Ankara Caddesi No:15, 17, 24N-II.c-D pafta,
8625 ada, 7 no’lu parsel Mersinli-Konak/İZMİR
adresinde yer alan konut, ofis, alışveriş merkezi
ve otel olarak kullanılması planlanan gayrimenkul
projesi
: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
: Merkezi Kayıt Kuruluşu
: Milyon
: Metrekare
: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim
Şirketi
: Net Satılabilir Alan
: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
: Sermaye Piyasası Kurulu
: Sermaye Piyasası Kanunu
: Toplam Kullanım Alanı
: Türk Lirası
: TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
: Türk Ticaret Kanunu
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TTSG
TÜİK
UFRS, UMS
USD, $ veya ABD Doları
VUK
YK
YMM

: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
: Türkiye İstatistik Kurumu
: Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları/Uluslararası Muhasebe Standartları
: Amerikan Doları
: Vergi Usul Kanunu
: Yönetim Kurulu
: Yeminli Mali Müşavir
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I. BORSA GÖRÜŞÜ

II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞLER
Yoktur.
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1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde,
gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik
bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
İhraççı
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YETKİLİSİ
Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih

Haydar İnaç
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
../../2016

Önder Türkkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
../../2016

Halka Arz Eden

Sorumlu Olduğu
Kısım

İZAHNAMENİN
TAMAMI

Sorumlu Olduğu Kısım:

Adı, Soyadı/Unvanı, Görevi, İmza, Tarih
Önder Türkkanı
___/____/_____

İZAHNAMENİN TAMAMI

Haydar İnaç
___/____/_____

İZAHNAMENİN TAMAMI

Lucien Arkas
___/____/_____

İZAHNAMENİN TAMAMI

Tufan Ünal
___/____/_____

İZAHNAMENİN TAMAMI

Erdoğan Atay Yatırım Holding
Anonim Şirketi
___/____/_____

İZAHNAMENİN TAMAMI

Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
Miray İnşaat - Taahhüt Ticaret ve
Sanayi Anonim Şirketi

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
Ayşe Gaye Ünsal

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
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Mehmet Doğan Atay

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
Hüseyin Birazer

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
Şevket Akın Kayacan

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
Hasan Bumin Anal

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
Berkem Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret
Limited Şirketi

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
Banu İnaç

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
Erkan İnaç

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
Printsan Emprime Sanayi Ticaret
Limited Şirketi

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____
Mehmet Nomal

İZAHNAMENİN TAMAMI

___/____/_____

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih

Sorumlu Olduğu Kısım

İZAHNAMENİN
TAMAMI
Barış Tunçsiper
Müdür
../../2016

Hakan Aygen
Genel Müdür Yardımcısı
../../2016
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İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm
bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek
nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu
beyan ederiz.
İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır.
Denetim Raporlarını Hazırlayan
Kuruluş

Sorumlu Olduğu Kısım:

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE
S.M.M.M A.Ş.
Adı, Soyadı, Görevi

31.12.2013, 31.12.2014 VE 31.12.2015
TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
Değerleme Raporlarını Hazırlayan
Kuruluş

Sorumlu Olduğu Kısım:

TSKB GAYRİMENKUL
DEĞERLEME A.Ş.
Adı, Soyadı, Görevi

GAYRİMENKUL DEĞERLEME
RAPORLARI
2. ÖZET
2. A. GİRİŞ VE UYARILARA İLİŞKİN BİLGİLER
2.A.1. Giriş ve uyarılar
• Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır.
• Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
• İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların mahkemeye taşınması durumunda, davacı
yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ülkenin yasal düzenlemeleri çerçevesinde, izahnamenin
çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce katlanmak zorunda kalabilir.
• Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özetin
izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması
veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri sağlamaması
durumunda gidilir.
2.A.2. İzahnamenin sonraki kullanımına ilişkin bilgi
İzahnamenin tekrar kullanımını gündeme getirecek herhangi bir husus söz konusu değildir.
2. B. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
2.B.1. İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
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2.B.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke ve adresi
Anonim Şirket
Hukuki Statüsü
T.C. Kanunları
Tabi Olduğu Mevzuat
İhraççının Kurulduğu Ülke Türkiye
Kayıtlı Merkezinin Adresi 283/1 Sokak No:2 Kat:5 Daire:602 Bornova / İzmir
Atatürk Cad. No: 290 Meltem Apt. D:2 Alsancak / İzmir
Fiili Yönetim Adresi
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 6.1.4 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.B.3. Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççının mevcut
faaliyetlerinin ve faaliyetlerine etki eden önemli faktörlerin tanımı ile faaliyet gösterilen
sektörler/pazarlar hakkında bilgi
Mistral GYO, 14 Mart 2016 tarihinde GYO’ya dönüşmüş olup gayrimenkule, gayrimenkule
dayalı haklara, gayrimenkul projelerine ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen bir
şirkettir. Ortaklık’ın faaliyet amacı, gayrimenkul projelerinden satış ve kira geliri elde etmektir.
Ortaklık portföyündeki varlıklar hakkında kısa bilgiye aşağıda yer verilmiş olup, konuya ilişkin
ayrıntılı bilgi izahnamenin 7. bölümünde yer almaktadır.
Mistral İzmir:
İzmir/Konak Mersinli Mahallesinde yer alan Mistral İzmir Karma Gayrimenkul Projesi
“rezidans”, “otel”, “ofis” ve “alışveriş merkezi” alanlarından oluşmaktadır. Konu proje
kapsamında toplamda 38 adet dükkan, 1 adet SPA, 153 adet ofis, 110 adet rezidans ve 96 odalı
otel bulunmakta olup, proje iki farklı kule şeklinde planlanmıştır. Projede, ofis, otel ve rezidans
kullanımlarının tamamının satılacağı; AVM’nin, yönetici bir firma tarafından işletileceği ve
kiralanacağı öngörülmektedir.
Mersinli Mahallesinde 2 adet Arsa:
Ortaklık’ın mevcut portföyünde, 2015 yılı içinde alınan, İzmir/Konak Mersinli Mahallesinde
bulunan 8623 ada 8 parsel numaralı 2.268 m2’li “Arsa” vasıflı taşınmazın 6667/10000 hissesi
ve 8623 ada 12 parsel numaralı 2.128,74 m2 ’li “Arsa” vasıflı taşınmazın 2/3 hissesi
bulunmaktadır. Söz konusu arsalarda mevcut durumda henüz bir yapı geliştirilmemiş olmakla
beraber, gayrimenkul piyasası ve oluşacak talebe göre hem konut, hem de ofis yapılarını
barındırması planlanan yeni bir proje geliştirilebilecektir.
Mersinli Mahallesinde 1 adet Arsa:
Ortaklık 2015 yılı içinde Mersinli Mahallesinde bulunan 8554 ada 6 parsel numaralı 5.954,27
m2’li “Arsa” vasıflı taşınmazın tamamını satın almıştır. Söz konusu taşınmazın üzerinde
herhangi bir inşai yapı bulunmamaktadır ve herhangi bir yapı ruhsatı yoktur. Söz konusu
arsanın üzerinde yeni projelerin geliştirilmesi planlanmaktadır.
Ortaklık’ın faaliyet gösterdiği gayrimenkul sektörü ekonomik konjonktur ve gelişmelerden
etkilenen bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda ekonomik büyüme, faiz oranlarındaki değişiklikler
ve enflasyon oranları gibi makroekonomik riskler ile sektörde giderek artan rekabet koşulları
Mistral GYO’nun faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Ek olarak Mistral İzmir projesine
ilişkin olarak inşaat çalışmalarının hedeflenen sürede tamamlanması ve nakit geri dönüşlerin
beklenen süre içerisinde gerçekleşmesi; Mersinli Mahallesi’nde 2015 yılında satın alınan 1 adet
arsaya ilişkin olarak yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatlarının vaktinde alınması faaliyetler
açısından önem arz etmektedir. Diğer taraftan yeni projelerin geliştirilmesi sürecinde imar,
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belediye, iskan ve çevre mevzuatındaki olası değişiklikler veya zorluklar, proje
geliştirilebilecek arsanın bulunamaması gibi sıkıntılar Ortaklık faaliyetlerine etki edecek
önemli faktörlerdendir.
İşbu izahnamenin 5. bölümünde ortaklığa, faaliyetlere ve bulunduğu sektöre ilişkin risklere
detaylı olarak yer verilmiştir.
Mevcut durumda BIST’de işlem gören 31 adet GYO bulunmaktadır. GYO sektöründe işlem
gören paylar, tüm piyasada yaşanan gerilemeye ve piyasa koşullarına paralel olarak, mevcut
durumda iskontolu işlem görmektedir. GYO sektörünün son 7 yılda, BIST-100 ve BIST-30
endeksinin altında performans gösterdiği görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda gayrimenkul ve
inşaat sektörlerinde öngörülen büyüme rakamlarının GYO sektörüne olumlu yansımaları
olacağı beklenmektedir. Türkiye’deki hızlı kentleşme, demografik yapı, diğer ekonomik
faaliyetlerin gelişimi, tüketim-tasarruf tercihleri, ev sahipliği eğiliminin güçlü olması gibi
faktörler gayrimenkul ve inşaat sektörlerindeki büyümeyi olumlu etkilemektedir.
Sektöre ilişkin ayrıntılı bilgiye işbu izahnamenin 7.2.1. maddesinde yer verilmektedir.
2.B.4. İhraççıyı ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli en son eğilimler hakkında
bilgi
Küresel piyasalarda ve Türkiye piyasalarındaki koşullar, sektörel dinamikler, gayrimenkul
sektöründeki yatırım eğilimleri, finansmana erişim ve finansman maliyeti gibi konular
Ortaklık’ın operasyonlarını ve genel anlamda sektörü etkileyen eğilimler arasındadır.
Diğer taraftan sektörün finansal piyasalar ve ekonominin genel gidişatına yönelik eğilimi
nedeniyle yaşanabilecek ekonomik kriz ve dalgalanmalar; imar, inşaat, çevre ve diğer izinlerin
veya ruhsatların alınmasında yaşanabilecek zorluklar Ortaklık gelirlerini olumsuz yönde
etkileyebilir, gelecekte planlanan yatırımların ertelenmesine veya iptaline neden olabilir.
Eğilimlere ilişkin detaylı bilgi işbu izahnamenin 13. bölümünde yer almaktadır.
2.B.5. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki yeri
İhraççının bağlı olduğu bir grup veya bağlı şirketi bulunmamaktadır. İhraççının, İzmir Ticaret
Sicili nezdinde 181487 sicil numarası ile kayıtlı Meltem Bina Yönetimi Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi unvanlı (“Meltem Bina”) bir adet iştiraki bulunmaktadır. Meltem
Bina’nın 250.000 TL (iki yüz elli bin Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin 175.000 (yüz yetmiş
beş bin) adet paya karşılık 175.000 TL’si (yüz yetmiş beş bin Türk Lirası) İhraççıya aittir.
2.B.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak
%5 ve fazlası olan kişilerin isimleri/unvanları ile her birinin pay sahipliği hakkında bilgi
/ İhraççının hakim ortaklarının farklı oy haklarına sahip olup olmadıkları hakkında bilgi
/ Varsa doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya
da ihraççıyı kontrol edenlerin isimleri/unvanları ile bu kontrolün kaynağı hakkında bilgi
Ortaklık’ın 39.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki
doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı aşağıda yer
almaktadır:
ORTAK ADI
Önder Türkkanı
Haydar İnaç

SERMAYE TUTARI (TL)
12.572.148
8.623.152

10

PAY ORANI
%32,24
%22,11

Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat San. ve Tic.
A.Ş.

3.900.000

%10,00

Miray İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.

3.900.000

%10,00

Lucien Arkas
Tufan Ünal

1.950.000
1.950.000

%5,00
%5,00

Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş.

2.730.000

%7,00

Ortaklık’ın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu
paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 19.500.001 TL’dir.
İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin seçimine aday gösterme
konusunda imtiyaz vermektedir. A Grubu pay sahiplerinin 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun
6 üyesini aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
İmtiyazlı A grubu payların dağılımı aşağıdaki gibidir.
ORTAK ADI
Önder Türkkanı
Haydar İnaç
Lucien Arkas
Tufan Ünal
Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş.

PAY ORANI
%32,24
%22,1
%5
%5
%7

Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

%10

Miray İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Ayşe Gaye Ünal
Mehmet Doğan Atay
Hüseyin Birazer
Şevket Akın Kayacan
Hasan Bumin Anal
Berkem Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Banu İnaç
Erkan İnaç
Printsan Emprime Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Mehmet Nomal

%10
%2
%1
%1
%1
%1
%1
%0,06
%0,06
%1
%0,53

Ortaklık’ın yönetim kontrolü, A Grubu pay sahiplerine ait olup, söz konusu kontrol paylara
tanınan imtiyazların ve payların çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır.
2.B.7. Seçilmiş finansal bilgiler ile ihraççının finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında
meydana gelen önemli değişiklikler
Ortaklık’ın özet finansal verileri aşağıda yer almakta olup, finansal tabloları ve bunlara ilişkin
bağımsız denetim raporları www.mistralgyo.com ve www.tskb.com.tr adresli internet
sitelerinde sunulmaktadır.
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BİLANÇO - TL
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar

31.12.2013
45.396.446
26.280.840
76.747
16.386.994
2.601.598
-

31.12.2014
59.597.631
8.821.181
14.239
43.092.798
7.586.439
-

31.12.2015
127.517.980
1.299.441
10.177.732
76.586.943
23.820.787
15.353.943

Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Diğer Duran Varlıklar

25.797.091
192.522
23.511.000
2.075.910

53.203.764
179.932
43.165.000
9.842.952

99.656.542
143.308
99.500.000
-

TOPLAM VARLIKLAR

71.193.537

112.801.395

227.174.522

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
Ertelenmiş Gelirler

31.12.2013
18.936.155
143.912
18.695.626

31.12.2014
55.984.264
722.832
55.100.825

31.12.2015
156.713.897
15.139.278
215.196
141.143.815

3.611.932
3.610.965

4.391.810
4.387.768

8.583.439
3.645.491
4.924.457

Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
Azınlık Payları

48.645.450
33.980.000
(198.439)
14.863.327
-

52.425.321
33.980.000
222.151
14.442.737
3.779.801
-

61.877.186
39.000.000
894.552
17.550.137
4.415.139
17.436

TOPLAM KAYNAKLAR

71.193.537

112.801.395

227.174.522

1 Ocak 31 Aralık
2013
(492.781)
14.863.327

1 Ocak - 31 Aralık
2014
217.458
3.779.801

14.863.327
0,4374

3.779.801
0,1112

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

GELİR TABLOSU - TL

Satış Gelirleri
Brüt Kar/Zarar
Faaliyet Karı/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı
Dönem Karının/Zararının Dağılımı
-Azınlık Payları
-Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç/Kayıp

12

1 Ocak – 31
Aralık 2015
1.045.767
4.413.825
(1.314)
4.415.139
0,1210

2.B.8. Seçilmiş önemli proforma finansal bilgiler
Ortaklık’ın proforma finansal bilgileri bulunmamaktadır.
2.B.9. Kar tahmini ve beklentileri
Ortaklık’ın kar tahmini ve beklentileri bulunmamaktadır.
2.B.10. İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin denetim raporlarındaki olumlu
görüş dışındaki hususların içeriği
Yoktur.
2.B.11. İhraççının işletme sermayesinin mevcut yükümlülüklerini karşılayamaması
Mistral GYO’nun 2015 yıl sonu işletme sermayesi - 29.195.917 TL seviyesindedir. Ortaklık’ın
Mistral İzmir projesi kapsamında almış olduğu avanslar ile projenin 2016 yılı içerisinde
gerçekleşmesi planlanan teslimleri dahilinde herhangi bir nakit çıkışı ile ilişkilenmeksizin
yükümlülüklerin karşılanması beklenmektedir.
2.C. SERMAYE PİYASASI ARACINA İLİŞKİN BİLGİLER
2.C.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek sermaye piyasası aracının menkul
kıymet tanımlama numarası (ISIN) dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi
İhraç edilecek payların ISIN numarası […]’dır.
Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Halka Arz Öncesi
Halka Arz Edilecek
Halka Arz Sonrası
Ortaklık Yapısı
Paylar
Ortaklık Yapısı
TL
%
TL
%
TL
%
Önder Türkkanı 12,572,148
32.24% 3,143,037
8.06% 9,429,111
24.18%
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
Haydar İnaç
8,623,152
22.11% 2,155,788
5.53% 6,467,364
16.58%
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
Novart
3,900,000
10.00% 975,000
2.50% 2,925,000
7.50%
Gayrimenkul
(Hamiline
Yatırım İnşaat
Yazılı - B
Sanayi ve Ticaret
Grubu)
A.Ş
Miray İnşaat
3,900,000
10.00% 975,000
2.50% 2,925,000
7.50%
Taahhüt Ticaret
(Hamiline
ve Sanayi A.Ş.
Yazılı - B
Grubu)
Erdoğan Atay
2,730,000
7.00% 682,500
1.75% 2,047,500
5.25%
Yatırım Holding
(Hamiline
A.Ş
Yazılı - B
Grubu)
Lucien Arkas
1,950,000
5.00% 487,500
1.25% 1,462,500
3.75%
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
Pay Sahipleri
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Tufan Ünal

1,950,000

Ayşe Gaye Ünsal 780,000

Mehmet Doğan
Atay

390,000

Hüseyin Birazer

390,000

Şevket Akın
Kayacan

390,000

Hasan Bumin
Anal

390,000

Berkem Tekstil
Sanayi ve Dış
Ticaret Ltd. Şti.

390,000

Printsan
Emprime Sanayi
Ticaret Ltd. Şti.

390,000

Mehmet Nomal

206,206

Banu İnaç

24,247

Erkan İnaç

24,247

Halka Açık
TOPLAM

39,000,000

5.00% 487,500
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
2.00% 195,000
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
1.00% 97,500
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
1.00% 97,500
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
1.00% 97,500
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
1.00% 97,500
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
1.00% 97,500
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
1.00% 97,500
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
0.53% 51,551
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
0.06% 6,062
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
0.06% 6,062
(Hamiline
Yazılı - B
Grubu)
0.00%
100.00% 9,750,000

1.25% 1,462,500

3.75%

0.50% 585,000

1.50%

0.25% 292,500

0.75%

0.25% 292,500

0.75%

0.25% 292,500

0.75%

0.25% 292,500

0.75%

0.25% 292,500

0.75%

0.25% 292,500

0.75%

0.13% 154,655

0.40%

0.02% 18,185

0.05%

0.02% 18,185

0.05%

9,750,000
25.00% 39,000,000

2.C.2. Sermaye piyasası aracının ihraç edileceği para birimi
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
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25.00%
100.00%

2.C.3. İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı ile varsa bedeli tam
ödenmemiş pay sayısı / Her bir payın nominal değeri
Ortaklık’ın mevcut çıkarılmış sermayesi 39.000.000,00 TL olup, her bir payın nominal değeri
1,00 TL’dir ve sermayenin tamamı ödenmiştir.
2.C.4. Sermaye piyasası aracının sağladığı haklar hakkında bilgi
Satışı yapılacak paylar ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki haklar sağlamaktadır.
 Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn’ın 19. maddesi)
 Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn’ın 24. maddesi )
 Satma Hakkı (SPKn’ın 27. maddesi)
 Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK’nın 507. maddesi)
 Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn’nın 19. maddesi)
 Yeni Pay Alma Hakkı (TTK’nın 461. maddesi, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar
için SPKn’nın 18. maddesi)
 Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn’nın 29, 30, TTK. 414, 415, 419, 425,
1527. maddeleri)
 Oy Hakkı (SPKn’nın 30. maddesi, TTK’nın 434. maddesi)
 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn’nın 14. maddesi, TTK’nın 437. maddesi)
 İptal Davası Açma Hakkı (TTK’nın 445-451, SPKn’nın 18/6, 20/2. maddeleri)
 Azınlık Hakları (TTK’ın 411, 412, 439. maddeleri)
 Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK’nın 438. maddesi)
2.C.5. Sermaye piyasası aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hususlar hakkında bilgi
Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin
haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
2.C.6. Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için başvuru
yapılıp yapılmadığı veya yapılıp yapılmayacağı hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin
bilgi
Ortaklık payları henüz BİAŞ’ta işlem görmemektedir. Halka arz edilen payların satış
tamamlandıktan sonra BİAŞ'ta işlem görebilmesi BİAŞ Mevzuatı'nın ilgili hükümleri
çerçevesinde BİAŞ'ın vereceği olumlu karara bağlıdır.
2.C.7. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul
tarafından kararlaştırılır. Ortaklık’ın kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan esas
sözleşmenin “Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler” başlıklı 33. maddesi aşağıda yer almaktadır:
Madde 33
Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler
Ortaklık’ın karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören
muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Ortaklık’ın faaliyet dönemi sonunda tespit edilen
gelirlerden, Ortaklık’ın 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
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a) kalanın % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü
b) kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi
ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü
d) net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk
Ticaret Kanunu’nun 521. 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,
ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk
Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
2.D. RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLER
2.D.1. İhraççıya, faaliyetlerine ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin önemli risk faktörleri
hakkında bilgi
Gelir ve Maliyetlerin Makroekonomik Koşullara Bağlı Olması
 Gayrimenkullerin değerleri ve elde edilecek kira gelirleri sözleşmeler ile bağlayıcı
hükümler altına alınmış olsa da global ve yerel makroekonomik gelişmeler gayrimenkul
satış ve kira gelirleri üzerinde baskı yaratabilir, gider kalemlerinin yükselmesine sebep
olabilir.
 Ortaklık’ın faaliyetleri Türkiye emlak piyasasıyla bağlantılı riskler içermektedir.
İnşaatlara İlişkin Öngörülmeyen Gelişmeler
 İnşaat projelerinin geliştirilmesindeki ve tamamlanmasındaki gecikmeler Ortaklık
faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
 Çeşitli inşaat hizmetlerinin temin edilmesinde büyük ölçüde yüklenicilerden
faydalanılması nedeniyle Ortaklık yüklenici riski taşımaktadır.
 Ortaklık’ın yeni proje geliştirmesi halinde proje geliştirme sürecinde imar, belediye,
iskan ve çevre mevzuatındaki değişiklikler proje sürelerinin ve maliyetlerinin
değişmesine neden olabilir.
 Gerekli imar, inşaat, çevre ve diğer izinlerin veya ruhsatların alınamaması ya da tabi
olunan, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması, devam eden
projelerin tamamlanma ya da ileride yeni projeler geliştirme kabiliyetini olumsuz bir
şekilde etkileyebilir.
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Mevzuatsal Riskler
 Gayrimenkul geliştirme faaliyetleri, çok sayıda çevre mevzuatına tabidir.
 GYO’lar için geçerli olan vergi muafiyetleri/istisnaları kaldırılabilir veya değiştirebilir.
 Ortaklık’ın faaliyetleri ile ilgili olabilecek yasal mevzuattaki değişiklikler veya yeni bir
mevzuatın yürürlüğe girmesi sonucunda Ortaklık’ın faaliyeti ve gelir kaynaklarında
değişiklikler gözlenebilir.
Uygun Arsa Bulunamaması
 Proje geliştirilebilecek arsanın bulunamaması, Ortaklık’ın operasyonları açısından risk
teşkil edebilir.
Sınırlı Gayrimenkul ve Halka Açık Şirket Yönetimi Tecrübesi
 İhraç öncesinde payları halka açık olmayan GYO’nun halka açık şirket
yükümlülüklerine uyum konusunda sınırlı bir tecrübesi bulunmaktadır.
 Ortaklık 2012 yılında kurulmuş olup, 14 Mart 2016 tarihinde GYO’ya dönüşmüştür ve
göreceli olarak kısa bir süredir faaliyette bulunmaktadır.
 Ortaklık, portföydeki gayrimenkullerin yönetilmesi ile ilgili zorluk yaşayabilir.
Çok Ortaklı Yapı Riski
 Ortaklık çok ortaklı bir hissedarlık yapısına sahip olduğundan dolayı yönetimsel
kararların alınmasında zorluk çıkabilir.
Kiralama İmkanları, Kiracı ve Alıcı Riskleri
 Ortaklık’ın kiracılardan ödemeleri zamanında ve tam olarak tahsil edememesi, rekabetçi
bir kira piyasasının Ortaklık’ın kiralama ve doluluk oranlarını etkilemesi, kiralamaların
rayiç bedelin altında gerçekleşmesi, kiracı sayısında düşüş gerçekleşmesi ve düşük
kiralamalardan dolayı gelirlerin sabit giderleri karşılayamaması, kiracıların sözleşmeyi
sona erdirmeleri durumunda yeni kiracıların bulunması esnasında Ortaklık’ın nakit
akışında düşüşler yaşanması risk unsurları arasındadır.
 Yürürlükteki yasalara göre satış sözleşmeleri, gayrimenkulleri teslim edilmeden önce
alıcılar tarafından sona erdirilebilmektedir. Söz konusu durum Ortaklık’ın nakit akımını
olumsuz yönde etkileyebilir.
Profesyonel Kadronun Devamlılığı
 Profesyonel kadronun devamlılığı belirsizdir.
Hukuki Davalarla Karşılaşma Riski
 Ortaklık gelecekte faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli hukuki davalarla karşılaşabilir.
Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Genel Riskler
 Ortaklık, gayrimenkul piyasasındaki likidite azlığından olumsuz bir şekilde
etkilenebilir.
 Türkiye yüksek deprem riski altında bulunmaktadır.
 Ortaklık son derece rekabetçi bir sektörde faaliyet göstermektedir. Gelirleri ve karlılığı
bundan olumsuz yönde etkilenebilir.
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Gayrimenkul Değerlerinin Değişkenliği
 Gayrimenkul değerlemesi niteliği itibariyle öznel ve belirsizdir.
Sektöre İlişkin Riskler
 Ortaklık’ın SPK ve ilgili idareler tarafından belirlenen düzenlemelerde yer alan
koşulları yerine getirememesi durumunda GYO statüsünü kaybetme ve GYO’lar için
geçerli olan vergi muafiyetinden (izahname tarihi itibarıyla %20) faydalanamama riski
bulunmaktadır.
 Global ekonomide ve/veya iç piyasada oluşabilecek ekonomik ve politik riskler
gayrimenkul yatırımlarını doğrudan etkileyebilir ve piyasanın kötüye gitmesi
gayrimenkul sektöründeki talebi aşağı yönlü etkileyebilir.
 Gayrimenkul yatırımları, piyasadaki diğer yatırım araçlarına göre likit olmayan bir
doğaya sahiptir ve bir gayrimenkul portföyünün likidite olması daha zordur. Acil nakit
girişi gerektiren durumlarda, yatırımlarının likit olmamasından dolayı Ortaklık finansal
açıdan zor durumda kalabilir ve bu durum Ortaklık’ın operasyonlarını etkileyebilir.
 Ortaklık’ın mevcut yatırımları ve gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlarının depremden
etkilenmeyeceğine veya sigorta sözleşmeleri uyarınca tüm zararlarının karşılanacağına
dair bir kesinlik bulunmamaktadır.
 Ortaklık’ın porföyündeki varlıklar için periyodik olarak bağımsız gayrimenkul
değerleme firmalarına değerleme çalışması yaptırmak zorunda olup ekonomik ve
sektörel koşullar söz konusu varlıkların değerini değiştirebilmektedir.
 Gayrimenkul alım-satımı ve proje geliştirilmesi için gereken ruhsatlar için katlanılacak
masraflar, öngörülen tutarlardan daha fazla olabilir ve bu izinler beklenen sürelerde
edinilemeyebilir. Söz konusu riskler sonucunda Ortaklık’ın operasyonları olumsuz
yönde etkilenebilir.
 Gayrimenkul sektöründeki yoğun rekabet, birçok projenin geliştirilmesine neden
olmaktadır ve ülkemizdeki gayrimenkul stoku gün geçtikçe daha da artmaktadır.
Piyasadaki arzın artması, talep dengesi yaratmak için Ortaklık’ın fiyatlarında bir
azalmaya sebep olabilir ve bu durum Ortaklık’ın gelirlerinde azalmaya sebep olabilir.
2.D.2. Sermaye piyasası aracına ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi
Halka Arz Fiyatına İlişkin Riskler
 Halka arz edilecek payların, halka arz fiyatı Ortaklık tarafından belirlenecek olup, bu
fiyat halka arz sonrası Borsa'da oluşacak fiyat ile farklı olabilir.
 Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki, sermaye piyasasındaki ve/veya
Ortaklık’ın mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak payların fiyatı piyasada
belirlenecektir. Ortaklık’ın finansal performansının beklentilerin altında oluşması
ve/veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Ortaklık paylarının fiyatı
düşebilir.
 Ortaklık’ın finansal performansının beklentilerin altında oluşması durumunda Ortaklık
paylarının fiyatı düşebilir.
Kar Payı Ödemesine İlişkin Riskler
 Ortaklık kar etse bile, Ortaklık genel kurulu kar dağıtmamaya karar verilebilir,
Ortaklık’ın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karı olmayabilir.
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Diğer Riskler
 Ortaklık faaliyetleri nedeniyle kredi riskine maruz kalabilir.
 Ortaklık likidite riski adı altında, finansal yükümlülüklerini vadesi geldiğinde
karşılayamama riskini taşımaktadır.
 Ortaklık’ın faaliyetleri öncelikle, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile
ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
 Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Ortaklık, başlıca Amerikan Doları ve Avro cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini,
TL’ye çevirirken döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle kur riskine maruz
kalmaktadır.
2.E. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER
2.E.1. Halka arza ilişkin ihraççının / halka arz edenin elde edeceği net gelir ile katlanacağı
tahmini toplam maliyet ve talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini
maliyetler hakkında bilgi
Halka arz, mevcut ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı şeklinde
gerçekleştirilecek olup Ortaklık’a nakit girişi olmayacaktır. Halka Arz Eden Pay Sahipleri halka
arzdan […] milyon TL ile […] milyon TL aralığında gelir elde edeceklerdir.
Halka arza ilişkin toplam maliyetin […] milyon TL ile […] milyon TL aralığında olacağı
tahmin edilmektedir. Mistral GYO tarafından karşılanacak toplam maliyetin ise […] milyon
TL ile […] milyon TL arasında olacağı tahmin edilmektedir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 28.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler […] milyon TL ile […]
milyon TL aralığındadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.3.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.E.2. Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek
tahmini net gelir hakkında bilgi
Halka arz, mevcut pay sahiplerinin paylarının bir kısmını devretmesi sureti ile
gerçekleştirilecektir. Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımı tamamen paylarını halka arz
eden pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır. Halka arzın tamamı ortak satışı yöntemi ile
gerçekleşeceği için, Ortaklık’ın elde edeceği net gelir bulunmamaktadır.
Halka arz ile kurumsallaşma, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap
verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.
2.E.3. Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları
Halka arzın başlamasından önce Kurul’un yanı sıra, BİST’in payların Borsa’da işlem
görebileceğine ilişkin uygun görüşünün alınması gerekmektedir. BİST’in görüşüne İşbu
Izahname’nin I nolu bölümünde yer verilmiştir.
Halka arz edilen payların nominal değeri 9.750.000 TL olup, Ortaklık’ın çıkarılmış
sermayesine oranı %25'dir.
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Halka arz edilecek payların tamamı nama yazılı B Grubu paylar olup, bu payların üçüncü
kişilere devrine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Grubu

B

Nama/ İmtiyazlar
Hamiline
Olduğu

Hamiline

Yoktur

Pay
Bir Payın
Toplam Sermayeye
Sayısının Nominal
(TL)
Oranı
Grup Pay Değeri (TL)
(%)
Sayısına
Oranı (%)
9.750.000
1,00
9.750.000
25
Pay
Sayısı

TOPLAM

9.750.000

25

Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu sürenin başlangıç
ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.
Paylar sabit fiyat ile talep toplama yöntemi ile satılacak olup, talepte bulunacak yatırımcılar
yurt içi bireysel yatırımcılar, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar
olarak tanımlanmıştır.
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında
kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden 2 (iki) iş günü
içerisinde Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca
kamuya duyurulur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.E.4. Çatışan menfaatler de dahil olmak üzere halka arza ilişkin ilgili kişilerin önemli
menfaatleri
Ortaklık paylarının halka arzından hissedarlar; pay satışı geliri, halka arza aracılık eden yatırım
kuruluşları ise halka arza aracılık komisyonu elde edeceklerdir.
TSKB’nin, halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği komisyon hariç, doğrudan ya da dolaylı
olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. TSKB’nin,
Mistral GYO’nun %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza aracılık ve
konsorsiyum sözleşmesi dışında, herhangi bir anlaşma yoktur.
Mistral GYO hukukçu görüşünü oluşturan Günalçın Hukuk Bürosu arasında herhangi bir çıkar
veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Günalçın Hukuk Bürosu ve Mistral GYO arasında
herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Günalçın Hukuk Bürosu’nun doğrudan ya da dolaylı olarak
halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Günalçın Hukuk
Bürosu’nun Mistral GYO’nun %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza
ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri haricinde, herhangi bir anlaşma yoktur. Günalçın
Hukuk Bürosu halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti
elde etmektedir.
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Mistral GYO ve halka arzda danışmanlığını yapan ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak
Avukat Bürosu arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. ELİG
Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu ve Mistral GYO arasında herhangi bir sermaye
ilişkisi yoktur. ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu’nun doğrudan ya da
dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. ELİG
Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu’nun Mistral GYO’nun %5 ve daha fazlasına
sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri
haricinde, herhangi bir anlaşma yoktur. ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu
halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti elde
etmektedir.
Mistral GYO ve finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat
çatışması bulunmamaktadır. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş. ve Mistral GYO arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın
başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Mistral GYO ile DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında, Mistral GYO’nun bağımsız
denetim çalışmalarının yürütülmesine ilişkin yapmış olduğu anlaşma haricinde, herhangi bir
anlaşma bulunmamaktadır. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş., Mistral GYO’ya sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmektedir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.5 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.E.5. Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişinin/ihraççının ismi/unvanı / Kim
tarafından ve ne kadar süre ile taahhüt verildiği hususlarını içerecek şekilde dolaşımdaki
pay miktarının artırılmamasına ilişkin verilen taahhütler hakkında bilgi
Halka Arz Eden Ortağın Adı / Ticaret Unvanı aşağıdaki gibidir:
 Önder Türkkanı
 Haydar İnaç
 Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş
 Miray İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.
 Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş
 Lucien Arkas
 Tufan Ünal
 Ayşe Gaye Ünsal
 Mehmet Doğan Atay
 Hüseyin Birazer
 Şevket Akın Kayacan
 Hasan Bumin Anal
 Berkem Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
 Printsan Emprime Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
 Mehmet Nomal
 Banu İnaç
 Erkan İnaç
Diğer bilgiler halka arz sürecinde sağlanacaktır.
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2.E.6. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi / Yeni pay alma
hakkı kullanımının söz konusu olması durumunda, mevcut hissedarların halka arzdan
pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi
Halka arz işlemi mevcut payların satışı şeklinde gerçekleşeceği için sulanma etkisi
olmayacaktır.
2.E.7. Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi
Talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler, talepte bulundukları yatırım
kuruluşlarından azami olarak hesap açma ücreti, sermaye piyasası aracının MKK’ya virman
ücreti, yatırımcının başka yatırım kuruluşundaki hesabına virman ücreti, EFT ücreti, damga
vergisi ve yatırım kuruluşu tarafından yasal durumlar dâhilinde alınabilecek diğer ücretlerden
oluşacaktır.
Söz konusu maliyetlerin satışa aracılık eden kurumlar bazında dağılımı izahnamenin 25.3.1
no’lu bölümünde yer almaktadır.
3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER
3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız denetim
kuruluşlarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları profesyonel meslek
kuruluşları ile birlikte):
DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
LIMITED) sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlardan olup, izahname
dokümanı içerisinde ve ekinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan 31 Aralık 2013, 31
Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ve dipnotlara ilişkin
bağımsız denetim raporlarından sorumludur.
Mistral GYO’nun 2013, 2014 ve 2015 dönemlerine ilişkin finansal tabloları;
Ünvanı
Adresi
Tel
Faks
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
tarafından denetlenmiştir.

: DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
: Punta Plaza, 1456 Sk. No: 10/1 K:12, D:14-17
Alsancak, İzmir, Türkiye
: +90 (232) 464 7064
:+90 (232) 464 7194
: Gülin Günce, SMMM

3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması,
görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
Yoktur.
4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
BİLANÇO - TL
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar

31.12.2013
45.396.446
26.280.840
76.747
16.386.994
2.601.598
-
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31.12.2014
59.597.631
8.821.181
14.239
43.092.798
7.586.439
-

31.12.2015
127.517.980
1.299.441
10.177.732
76.586.943
23.820.787
15.353.943

Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Diğer Duran Varlıklar

25.797.091
192.522
23.511.000
2.075.910

53.203.764
179.932
43.165.000
9.842.952

99.656.542
143.308
99.500.000
-

TOPLAM VARLIKLAR

71.193.537

112.801.395

227.174.522

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
Ertelenmiş Gelirler

31.12.2013
18.936.155
143.912
18.695.626

31.12.2014
55.984.264
722.832
55.100.825

31.12.2015
156.713.897
15.139.278
215.196
141.143.815

3.611.932
3.610.965

4.391.810
4.387.768

8.583.439
3.645.491
4.924.457

48.645.450
33.980.000
(198.439)
14.863.327
71.193.537

52.425.321
33.980.000
222.151
14.442.737
3.779.801
112.801.395

61.877.186
39.000.000
894.552
17.550.137
4.415.139
17.436
227.174.522

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
Azınlık Payları
TOPLAM KAYNAKLAR

GELİR TABLOSU - TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar/Zarar
Faaliyet Karı/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı
Dönem Karının/Zararının Dağılımı
-Azınlık Payları
-Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç/Kayıp

1 Ocak - 31
Aralık 2013
(492.781)
14.863.327

1 Ocak - 31
Aralık 2014
217.458
3.779.801

1 Ocak – 31
Aralık 2015
1.045.767
4.413.825

14.863.327
0,4374

3.779.801
0,1112

(1.314)
4.415.139
0,1210

Şirket’in 31 Aralık 2015 tarihli portföy sınırlamalarına uyumun kontrolü tablosu aşağıda yer
almaktadır:

A
B
C

Tebliğdeki
Konsolide Olmayan/Bireysel Finansal
İlgili
Tablo Ana Hesap Kalemleri
Düzenleme
Para ve Sermaye Piyasası Araçları
Md.24/(b)
Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı
Projeler ve Gayrimenkule Dayalı Haklar
Md.24/(a)
İştirakler
Md.24/(b)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari
Olmayan)
Md.23/(f)
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Cari Dönem Önceki Dönem
(TL)
(TL)
1.299.441
8.821.181
176.086.943
-

86.257.798
-

-

-

D
E
F
G
H
İ
D

Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı)
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama Borçları
İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan)
Özkaynaklar
Diğer Kaynaklar
Toplam Kaynaklar

Md.3/(k)
Md.31
Md.31
Md.31
Md.23/(f)
Md.31
Md.3/(k)

Tebliğdeki
Konsolide Olmayan/Bireysel Diğer
İlgili
Finansal Bilgiler
Düzenleme
Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının 3
yıllık Gayrimenkul Ödemeleri İçin Tutulan
Kısmı
Md.24/(b)
TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz
Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı
Md.24/(b)
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları
Md.24/(d)
Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule
Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı
Haklar
Md.24/(d)

49.788.138
227.174.522
17.498.299
1.286.470
61.877.186
146.512.567
227.174.522

17.722.416
112.801.395
52.425.321
60.376.074
112.801.395

Cari Dönem Önceki Dönem
(TL)
(TL)

-

-

1.298.780
-

8.821.151
-

-

-

Md.24/(c)

13.760.000

-

Md.24/(d)
C1 Yabancı İştirakler
Md.28/1 (a)
C2 İşletmeci Şirkete İştirak
Md.31
J Gayrinakdi Krediler
Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti
Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların
Md.22/(e)
K İpotek Bedelleri

-

-

-

-

A1
A2
A3

B1

B2 Atıl Tutulan Arsa/Araziler

1

2
3

4

Portföy Sınırlamaları
Üzerinde
Proje
Geliştirilecek
Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan
İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri
(K/D)
Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı
Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar
((B+A1)/D)
Para ve Sermaye Piyasası Araçları ile
İştirakler ((A+C-A1)/D)
Yabancı
Gayrimenkuller,
Gayrimenkule
Dayalı
Projeler,
Gayrimenkule
Dayalı
Haklar,

Tebliğdeki
İlgili
Düzenleme

Cari
Dönem
(TL)

Md.22/(e)

%0

%0

≤ %10

Md.24/(a),(b)

%78

%76

≥ %51

Md.24/(b)

%1

%8

≤ %49

Md.24/(d)

%0

%0

≤ %49
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Önceki Asgari
Dönem Azami
(TL) Oran

5
6
7

8

9

İştirakler, Sermaye Piyasası Araçları
((A3+B1+C1)/D)
Atıl Tutulan Arsa/Araziler (B2/D)
İşletmeci Şirkete İştirak (C2/D)
Borçlanma Sınırı ((E+F+G+H+J)/İ)
TL ve Döviz Cinsinden VadeliVadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma
Hesabı ((A2-A1)/D)
Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye
Piyasası
Araçları
Yatırımlarının
Toplamı

%0 ≤ %20
%0 ≤ %10
%0 ≤ %500

Md.24/(c)
Md.28
Md.31

%6
%0
%30

Md.24/(b)

%1

%8

≤ %10

Md.22/(1)

%0

%0

≤ %10

31 Aralık 2015 (cari dönem) ve 31 Aralık 2014 (önceki dönem) tarihli finansal tablolarına göre
her iki dönem portföy sınırlamalarına uyum sağlamaktadır.
Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına
ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu izahnamenin 10 ve 23 no’lu bölümlerini de dikkate
almalıdır.
5. RİSK FAKTÖRLERİ
5.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:
5.1.1 Gelir ve Maliyetlerin Makroekonomik Koşullara Bağlı Olması
Makroekonomik koşullara bağlı olarak gayrimenkul fiyatlarında yaşanacak oynaklık ve
değişken piyasa koşulları, piyasadaki arz ve talep dengesini bozabilir ve Mistral GYO’nun
geliştireceği projelerde öngörülen satışların ve kiralamaların gerçekleşmemesine; operasyonel
maliyet kalemlerinde ise öngörülmeyen artışlara yol açabilir.
Gayrimenkullerin değerleri ve elde edilecek kira gelirleri sözleşmeler ile bağlayıcı hükümler
altına alınmış olsa dahi global ve/veya yerel ekonomik etkenlerin kira gelirleri üzerinde baskı
yaratması durumunda Ortaklık karlılığın sürekliliği konusunda garanti veremeyebilir.
5.1.2 İnşaatlara İlişkin Öngörülmeyen Gelişmeler
Ortaklık’ın gerçekleştirmeyi planladığı projelere ilişkin olarak alınacak imar izni, yapı ruhsatı
ve yapı kullanma ruhsatlarının öngörülen zamanda edinilmesi büyük önem taşırken, uygun iş
gücünün bulunması, hammadde tedariği, mimari projenin hazırlanması ve taşeronların
operasyonel etkinliği gibi konular da projelerin zamanında tamamlanması için kritik önem arz
eden konulardır. Söz konusu faktörlerin herhangi birinde oluşacak aksama, projelerin bitiş
tarihini etkileyebilir ve Mistral GYO’nun projeler ile ilgili olarak öngördüğü satışlar ve karlılık
beklendiği gibi gerçekleşmeyebilir.
Öte yandan Ortaklık’ın yeni proje geliştirmesi halinde proje geliştirme sürecinde imar,
belediye, iskan ve çevre mevzuatındaki değişiklikler proje sürelerini uzatabileceği gibi söz
konusu mevzuatsal değişiklikler maliyetlerin değişmesine de neden olabilir.
5.1.3 Mevzuatsal Riskler
Ortaklık’ın faaliyetleri ile ilgili olabilecek yasal mevzuattaki değişiklikler veya yeni bir
mevzuatın yürürlüğe girmesi sonucunda Ortaklık’ın faaliyeti ve gelir kaynaklarında
değişiklikler gözlenebilir.
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Ek olarak gayrimenkul geliştirme faaliyetleri çok sayıda çevre mevzuatına tabii olup, mevzuata
uyum operasyonlar açısından önem arz etmektedir.
5.1.4 Uygun Arsa Bulunamaması
Ortaklık’ın proje geliştirebileceği uygun arsalar, mali ve imar koşullarından dolayı
bulunamayabilir veya bu arsaların satın alımı, mülkiyet ve piyasa rekabeti gibi koşullar
yüzünden kabul edilemeyebilir. Üzerinde proje geliştirilebilecek arsa bulunamaması,
Ortaklık’ın operasyonları açısında bir risk teşkil edebilecektir.
5.1.5 Sınırlı Gayrimenkul Tecrübesi
Ortaklık, Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile 2012 yılında kurulmuş
olup halen devam eden bir projesi ve üzerinde proje geliştirilmek için iktisap edilmiş arsaları
ile beraber 14 Mart 2016 tarihinde GYO’ya dönüşmüştür. Ortaklık gayrimenkul sektöründeki
sınırlı tecrübesinden dolayı, proje yönetimi ve gayrimenkul portföy yönetimi konusunda
zorluklar yaşayabilir.
5.1.6 Sınırlı Halka Açık Şirket Yönetimi Tecrübesi
İhraç öncesinde Mistral GYO halka açık olmayan bir şirket olup, bazı Yönetim Kurulu
üyelerinin halka açık şirket yönetimi ya da halka açık şirketlerin uyması gereken yasa ve
yönetmelikler konularında sınırlı tecrübesi bulunmaktadır. Mistral GYO yönetiminin ilgili
yükümlülüklere uyamaması, bu yükümlülüklere uyum sürecinde yönetimin finans ve
operasyona daha az yoğunlaşması muhtemeldir. Bu gibi yetersizliklerin faaliyetler, beklentiler,
finansal durum ve faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz etkileri olabilir.
5.1.7 Çok Ortaklı Yapı
Ortaklık halka arz öncesinde 17 ortaklı bir yapıya sahip olup, halka arz sonrasında bu rakam
daha da artacaktır. Çok ortaklı bir yapıda oluşabilecek muhtemel fikir ayrılıkları gelecek
dönemde portföyün genişletilmesi ve yeni projelere başlanması gibi konularda yönetimsel
kararların alınması hususunda risk unsuru oluşturabilir.
5.1.8 Kiralama İmkanları, Kiracı ve Alıcı Riskleri
Ortaklık’ın mali durumu ve faaliyet sonuçları mevcut ve gelecekteki kiracıların ödeme
kabiliyetine ve likiditesine bağlıdır. Bu bağlamda Ortaklık’ın kiracılardan ödemeleri zamanında
ve tam olarak tahsis edememesi, rekabetçi bir kira piyasasının Ortaklık’ın kiralama ve doluluk
oranlarını etkilemesi, kiralamaların rayiç bedelin altında gerçekleşmesi, kiracı sayısında düşüş
gerçekleşmesi ve düşük kiralamalardan dolayı gelirlerin sabit giderleri karşılayamaması,
kiracıların sözleşmeyi sona erdirmeleri durumunda yeni kiracıların bulunması esnasında
Ortaklık’ın nakit akışında düşüşler yaşanması risk unsurları arasındadır.
Ek olarak yürürlükteki yasalara göre alıcılar gayrimenkulleri teslim edilinceye kadar geçen süre
zarfında satış sözleşmelerini sona erdirebilir, bu da Ortaklık’ın nakit akımında sıkıntı
yaratabilir.
5.1.9 Profesyonel Kadronun Devamlılığı
Ortaklık profesyonel bir kadro tarafından yönetilmekte olup, mevcut kadronun değişmesi
durumunda operasyonel sıkıntılar yaşanabilir.
5.1.10 Hukuki Davalarla Karşılaşma Riski
Ortaklık gelecekteki faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli hukuki davalarla karşılaşabilir.
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5.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:
5.2.1. GYO’ların Tabi Olduğu SPK Düzenlemeleri
14 Mart 2016 tarihinde GYO’ya dönüşmüş olan Ortaklık, SPK ve ilgili idareler tarafından
belirlenen yasal düzenlemelere tabi olup, GYO statüsünü koruyabilmek için söz konusu idareler
tarafından belirlenen koşullara uymak zorundadır. Bu koşullar, Ortaklık’ın gayrimenkul
yatırımları, gayrimenkule ilişkin olmayan yatırımlarını ve finansal borçları ile ilgili
sınırlamaları, kurumsal yönetim ile ilgili olan gereklilikleri ve SPK’ya sunulacak raporlama
yükümlülüklerini içermekle beraber, SPK tarafından belirlenen koşullara da uyulmasını
zorunlu kılmaktadır. Söz konusu kurallardan dolayı Ortaklık’ın faaliyetlerini çeşitlendirmesi
sınırlı bir kapsamda mümkündür ve bu koşul Ortaklık’ın riski dağıtmasını engelleyebilir.
Ayrıca Ortaklık, bu düzenlemeler çerçevesinde, sermaye piyasaları mevzuatına uygunluğu
sağlamakla yükümlüdür ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı para cezası
alabilir ya da faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.
Ortaklık, söz konusu düzenlemelerde yer alan koşulları yerine getirememesi durumunda GYO
statüsünü kaybedecek ve GYO’lar için geçerli olan vergi muafiyetinden (izahname tarihi
itibarıyla %20) faydalanamayacaktır. Bunun dışında, ilgili vergi mevzuatında yapılacak
herhangi bir değişiklik, Ortaklık’ın mali durumunu etkileyebilir ve faaliyet sonuçları ile ilgili
değişikliğe neden olabilir.
5.2.2. GYO’lara Tanınan Vergi Muafiyetleri/İstisnaları
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına Kurumlar Vergisi dahil olmak üzere, çeşitli vergi
muafiyetleri/istisnaları ve vergi avantajları uygulanmaktadır. Vergisel muafiyet/istisnalar
zaman içerisinde değişikliğe uğrayabilir veya kaldırılabilir; bu durum Ortaklık’ın mali
durumunu, dağıtılabilir karını ve hissedarlarına sağladığı kazançları etkileyebilir.
5.2.3 Gayrimenkul Yatırımlarına İlişkin Genel Riskler
Global ekonomide ve/veya iç piyasada oluşabilecek ekonomik ve politik riskler gayrimenkul
yatırımlarını doğrudan etkileyebilir, ve piyasanın kötüye gitmesi gayrimenkul sektöründeki
talebi aşağı yönlü etkileyebilir. Böyle bir durum Ortaklık’ın satış ve kira gelirlerine, aynı
zamanda da maliyetlerine doğrudan negatif yönde etki edebilir.
5.2.4 Yatırımların Likit Olmaması
Gayrimenkul yatırımları, piyasadaki diğer yatırım araçlarına göre likit olmayan bir doğaya
sahiptir ve bir gayrimenkul portföyünün likidite olması daha zordur. Acil nakit girişi gerektiren
durumlarda, yatırımlarının likit olmamasından dolayı Ortaklık finansal açıdan zor durumda
kalabilir ve bu durum Ortaklık’ın operasyonlarını etkileyebilir.
5.2.5 Deprem Riski
Mistral GYO’nun portföyünde bulunan Mistral İzmir ve diğer arsalar birinci derece deprem
bölgesi olan İzmir şehrinde yer almaktadır. Her ne kadar yeni inşa edilen bütün yapılar
yürürlükteki depreme dayanıklı inşaat mevzuatlarına uygun olarak inşa edilmekte ise de, olası
bir deprem sonucunda Ortaklık’ın mevcut yatırımları ve gerçekleştirmeyi planladığı
yatırımlarının depremden etkilenmeyeceğine veya sigorta sözleşmeleri uyarınca tüm
zararlarının karşılanacağına dair bir kesinlik bulunmamaktadır.
5.2.6 Gayrimenkul Değerlerinin Değişkenliği
Gayrimenkuller ve gayrimenkul projelerinin değerlemeleri varsayımlar üzerine
kurgulanmaktadır ve bu çalışmalar subjektif bir yapıya sahip olduğundan, bulunan değerler
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kesinlik arz etmemektedir. Bu bağlamda, gayrimenkulun devri sırasında değerler değişkenlik
gösterebilmektedir.
Ortaklık, porföyündeki varlıklar için periyodik olarak bağımsız gayrimenkul değerleme
firmalarına değerleme çalışması yaptırmak zorunda olup ekonomik ve sektörel koşullar söz
konusu varlıkların değerini değiştirebilmektedir.
5.2.7 İzinler
Gayrimenkul alım-satımı ve proje geliştirilmesi için gereken ruhsatlar için katlanılacak
masraflar, öngörülen tutarlardan daha fazla olabilir ve bu izinler beklenen sürelerde
edinilemeyebilir. Bu olaylar sonucunda Ortaklık’ın operasyonları olumsuz yönde etkilenebilir
5.2.8 Sektörel Rekabet
Gayrimenkul sektöründeki yoğun rekabet, birçok projenin geliştirilmesine neden olmaktadır ve
ülkemizdeki gayrimenkul stoku gün geçtikçe daha da artmaktadır. Piyasadaki arzın artması,
talep dengesi yaratmak için Ortaklık’ın fiyatlarında bir azalmaya sebep olabilir ve bu durum
Ortaklık’ın gelirlerinde azalmaya neden olabilir.
5.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler:
5.3.1 İhraç edilen payların fiyat ve hacim dalgalanmalarına ilişkin riskler:
Ortaklık paylarının halka arzı akabinde halka arz edilen ve borsada/ikincil piyasada işlem
görecek Paylar’a yönelik likit bir piyasa oluşacağına veya böyle bir piyasa gelişmesi halinde,
bu piyasanın devam edeceğine dair güvence bulunmamaktadır.
İkincil piyasada işlem görecek paylar için aktif bir piyasanın oluşmaması halinde, yatırımcıların
halka arzdan satın aldıkları payları alıp satma kabiliyetleri sınırlanabilir, pay sahipleri
ellerindeki payları istedikleri fiyattan, tutarda ve zamanda satamayabilir ve bu durum ikincil
piyasada işlem görecek payların fiyatındaki dalgalanmaları artırabilir.
Ortaklık faaliyet sonuçlarındaki dalgalanmalar, kar beklentilerinin karşılanamaması,
Ortaklık’ın veya rakiplerinin finansal performansındaki değişimler, global ve/veya yerel
makroekonomik koşullar, rakiplerin faaliyetleri, izahnamenin risk faktörleri bölümünde
belirtilen sebepler, analist ve/veya yatırımcı beklentilerinin karşılanmaması ve halka arz edilen
payların piyasa işlem fiyatının düşmesine sebep olabilir. Bu durum yatırımcıların Halka Arz’da
satın aldıkları payları halka arz fiyatından veya üzerinde bir fiyattan satamamalarına veya hiç
satamamalarına sebep olabilir. Sonuç olarak, halka arz edilen payları satın almış olan
yatırımcılar halka arz edilen paylardaki yatırımlarının tamamını veya bir kısmını kaybedebilir.
Payların ikincil piyasadaki fiyatı Ortaklık’ın finansal performansından bağımsız olarak
piyasadaki genel bir düşüşten veya benzer menkul kıymet piyasalarındaki düşüşten
etkilenebilir. Bu bağlamda, piyasada işlem gören paylara ilişkin alım satım piyasasının ve bu
payların likiditesinin olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.
5.3.2 İhraç edilen payların kar payı ödemesine ilişkin riskler:
Payları borsada işlem gören halka açık şirketler, pay sahiplerinin vereceği karara bağlı olarak
nakit ve/veya bedelsiz pay olarak kar payı dağıtabilmekte veya dağıtılabilir kar payını şirket
bünyesinde bırakabilmektedir.
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Kar payı ödemesinin tutarı yeterli kar elde edilmesi, dağıtılabilir kar ve yedeklerin tutarı,
işletme sermayesi ihtiyacı, yatırım harcamaları ve planları, operasyonel karlılığı, fon ihtiyacı,
pay sahiplerinin kar payı hedef ve beklentileri gibi çeşitli etkenlere bağlıdır.
Söz konusu dağıtılabilir kar payının hesaplanması konusunda esneklik bulunmakla birlikte,
hesaplamada kullanılan meblağlar ve formüller SPK tarafından değiştirilebilir.
Diğer taraftan, Ortaklık önemli ölçüde kar elde etse dahi, Şirket değerinin daha etkin biçimde
artırılabileceği düşüncesi ile Ortaklık genel kurulunda temettü dağıtmama kararı alınabilir.
Sonuç olarak, Mistral GYO’nun gelecekte kar payı ödeyebilme gücü değişebilir ve
kısıtlanabilir.
5.4. Diğer Riskler
5.4.1 Kredi Riski
Finansal yükümlülük taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine
getirememesi nedeniyle Ortaklık’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak
tanımlanmaktadır. Ortaklık, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla
gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini
azaltmaya çalışsa da faaliyetleri nedeniyle kredi riskine maruz kalabilir.
5.4.2 Likidite Riski
Likidite riski, Ortaklık’ın finansal yükümlülüklerini vadesi geldiğinde karşılayamama riskini
ifade eder. Diğer bir deyişle, likidite riski, varlıkları uygun vade ve faiz oranlarıyla finanse
edememe ve bir varlığı makul bir fiyat üzerinden ve uygun bir zaman zarfında paraya
çevirememe risklerini içermektedir.
Aşağıdaki tablo, Ortaklık’ın türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade
dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Ortaklık’ın yükümlülükleri iskonto edilmeden
ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler
üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
31 Aralık 2015
Defter
Sözleşme
3 aydan
3-12 ay
1-5 yıl
Değeri uyarınca nakit
kısa (I) arası (II) arası (III)
çıkışlar
toplamı
(I+II+III)
Banka kredileri
17.498.299
17.610.200 5.627.370 8.329.005 3.653.825
Finansal kiralama yükümlülükleri 1.286.470
1.308.794
513.421
795.373
Ticari borçlar
215.196
215.196
215.196
Toplam Yükümlülük
18.999.965
19.134.190 6.355.987 9.124.378 3.653.825

Ticari borçlar

31 Aralık 2014
Defter
Sözleşme
Değeri uyarınca nakit
çıkışlar
toplamı
(I+II+III)
722.832
722.832
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3 aydan
3-12 ay
kısa (I) arası (II)

722.832

-

1-5 yıl
arası
(III)

-

Toplam Yükümlülük

722.832

Ticari borçlar
Toplam Yükümlülük

31 Aralık 2013
Defter
Sözleşme
Değeri uyarınca nakit
çıkışlar
toplamı
(I+II+III)
143.912
143.912
143.912
143.912

722.832

722.832

-

-

3 aydan
3-12 ay
kısa (I) arası (II)

1-5 yıl
arası
(III)

143.912
143.912

-

-

5.4.3 Piyasa Riski
Ortaklık’ın faaliyetleri, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal
risklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında
tutabilmek için Grup, türev niteliğinde olan çeşitli finansal araçlar kullanmaktadır.
5.4.3.1 Kur Riski
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Ortaklık,
başlıca Amerikan Doları ve Avro cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini, TL’ye çevirirken
döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal
olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

Parasal Finansal Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR

31 Aralık 2015
TL Karşılığı
(Fonksiyonel para
birimi)
530.462
530.462

Amerikan Doları

Avro

171.756
171.756

9.776
9.776

Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler

10.693
13.751.898

4 .729.639

3.365
-

Kısa Vadeli Parasal Olan Diğer
Yükümlülükler
KISA VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler

1.286.470

-

404.856

15.049.061

4 .729.639

408.221

3.634.500

1.250.000

-

3.634.500

1.250.000

-

18.683.561

5.979.639

408.221

(18.153.099)

(5.807.883)

(398.445)

UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu

Aşağıdaki tablo Grup’un Amerikan Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan
duyarlılığını göstermektedir. Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para
cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur
değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki
artışı ifade eder.
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31 Aralık 2015
Kar / Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
Amerikan Doları'nın TL karşısında %10
değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1 +2)
Avro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi
halinde
4 - Avro net varlık / yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
TOPLAM

(1.688.700)

1.688.700

(1.688.700)
(1.688.700)

1.688.700
1.688.700

(1.688.700)
(1.815.310)

1.688.700
1.815.310

5.4.3.2 Faiz Oranı Riski
Grup değişken faizli finansal aracı olmadığı için faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.
6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER
6.1. İhraççı hakkında genel bilgi:
6.1.1. İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı:
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
6.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:
Merkez Adresi
:283/1
Sokak
No:2
Kat:5
Daire:602
Bornova/İzmir
Bağlı bulunulan Ticaret
Sicil Müdürlüğü
: T.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası
: MERKEZ – 158601
6.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:
Süreli Olarak Kuruldu ise
Süresi
: Süresiz
Kuruluş Tarihi
: 18.01.2012
6.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı
merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax
numaraları:
Hukuki Statüsü
Tabi Olduğu Mevzuat
İhraççının Kurulduğu Ülke
Kayıtlı Merkezinin Adresi
Fiili Yönetim Adresi
İnternet Adresi
Telefon Numarası
Faks Numarası

Anonim Şirket
T.C. Kanunları
Türkiye
283/1 Sokak No:2 Kat:5 Daire:602 Bornova / İzmir
Atatürk Cad. No: 290 Meltem Apt. D:2 Alsancak / İzmir
www.mistralgyo.com
+90 232 421 50 80
+90 232 421 50 79
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6.1.5. İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar:
Ortaklık, Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile İzmir Ticaret
Sicil Memurluğu’nda Merkez - 158601 sicil numarası ile 18 Ocak 2012 tarihinde süresiz olarak
kurulmuştur.
Ortaklık kuruluş sermayesinin tamamı, İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’na 136533 K-11410 sicil
numarası ile ve Bornova Dairesi’nin 6220528023 mükellef numarası ile kayıtlı bulunan Mistral
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait, tapuda İzmir İli, Konak ilçesi, Mersinli
Mahallesi, 296 pafta, 3324 ada, 118 parselde kayıtlı taşınmazın Mistral İnşaat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin 18 Ocak 2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında oybirliği ile kabul
edilip onaylanan “Bölünme Planı” gereğince 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20.
maddesinin 3. Fıkrasının (b) bendi ile 20. Maddesinin 3. Fıkrası ile 16 Eylül 2003 tarih ve 25231
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme
İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca kısmi
bölünme suretiyle Ortaklığa ayni sermaye olarak konulmuştur. Bölünmeye konu iştirak
paylarının mukayyet değeri İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/703 Esas sayılı dosyası
kapsamında 30 Aralık 2011 tarihli karar ile saptanmıştır.
Ortaklık’ın 24 Ocak 2012 tarihli ve 7990 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan
kuruluş esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 7. maddesinde de yer alan kurucu
ortaklar ve pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir:
Kurucu Ortak
Önder Türkkanı
Haydar İnaç
Erkan İnaç
Banu İnaç
Güner Menendi
TOPLAM

Pay Adedi
4.489.992
4.478.776
5.162
5.162
8
8.980.000

Ayni Sermaye Tutarı (TL)
4.489.992
4.478.776
5.162
5.162
8
8.980.000

16 Ocak 2013 tarihli ve 8237 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen Ortaklık’ın
27 Aralık 2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararı uyarınca Ortaklık’ın sermayesi 25.000.000
TL artırılarak 8.980.000 TL’den 33.980.000 TL’ye çıkartılmıştır. İşbu sermaye artırımı ile
Ortaklık’ın sermayesi her biri 1 TL itibari değerde ve nama yazılı olan 33.980.000 adet paya
bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 8.980.000 TL tamamen ödenmiştir. Artırılmasına
karar verilen 25.000.000 TL tutarındaki sermayenin ¼’ü olan 6.250.000 TL nakden ve
muvazaadan ari şekilde sermaye artırımı öncesinde ödenmiş olup, bakiye 18.750.000 TL'nin 31
Mart 2013 tarihine kadar 5.000.000 TL, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar 5.000.000 TL, 31
Temmuz 2013 tarihine kadar 5.000.000 TL ve 30 Eylül 2013 tarihine kadar da 3.750.000 TL
bunu taahhüt eden şirket ortaklarınca muvazaadan ari olarak ödeneceği taahhüt edilmiştir.
14 Temmuz 2015 tarihli ve 8862 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen 24
Haziran 2015 tarihli genel kurul kararı uyarınca Ortaklık’ın sermayesi 5.020.000 TL artırılarak
33.980.000 TL’den 39.000.000 TL’ye çıkartılmıştır. İşbu sermaye artırımı ile Ortaklık’ın
sermayesi her biri 1 TL itibari değerde ve nama yazılı olan 39.000.000 adet paya bölünmüştür.
Önceki sermayeyi teşkil eden 33.980.000 TL tamamen ödenmiştir. Arttırılmasına karar verilen
5.020.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde Ortaklık’ın hissedarları
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tarafından tescilden önce ödenmiştir. Ortaklık’ın sermayesinin tamamının ödendiği 17.08.2015
tarihli ve Y.M.M.3355 / 15 – 126 sayılı mali müşavir raporu ile sabittir.
25 Haziran 2015 tarihli genel kurul uyarınca Ortaklık pay sahiplerinin pay oranlarına göre
taahhüt ettikleri sermaye tutarlarını da gösteren tablo aşağıdaki gibidir:
Ortağın Adı / Ticaret Unvanı
Önder Türkkanı
Haydar İnaç
Lucien Arkas
Tufan Ünal
Erdoğan Atay Yatırım Holding
Anonim Şirketi
Novart Gayrimenkul Yatırım
İnşaat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
Miray İnşaat - Taahhüt Ticaret
ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayşe Gaye Ünsal
Mehmet Doğan Atay
Hüseyin Birazer
Şevket Akın Kayacan
Hasan Bumin Anal
Berkem Tekstil Sanayi ve Dış
Ticaret Limited Şirketi
Banu İnaç
Erkan İnaç
Printsan Emprime Sanayi
Ticaret Limited Şirketi
Mehmet Nomal
TOPLAM

Ortağın A
Ortağın Toplam
Grubu Nama
Pay Adedi
Yazılı Payları
12.572.148
6.286.074
8.623.152
4.311.576
1.950.000
975.000
1.950.000
975.000
2.730.000

1.365.000

3.900.000

1.950.000

Ortağın B Grubu
Hamiline Yazılı
Payları
6.286.074
4.311.576
975.000
975.000
1.365.000

1.950.000
3.900.000

1.950.000

780.000
390.000
390.000
390.000
390.000

390.000
195.000
195.000
195.000
195.000

390.000

195.000

24.247
24.247

12.124
12.124

390.000

195.000

206.206
39.000.000

103.103
19.500.001

1.950.000
390.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
12.123
12.123
195.000
103.103
19.499.999

Ortaklık, 20 Ağustos 2015 tarihinde, Ortaklık’ın gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne
ilişkin esas sözleşme değişikliğine onay verilmesi talebiyle SPK’ya başvurmuştur. SPK, 19
Şubat 2016 tarihli ve 12233903-325.01-E.2078 sayılı yazısı ile Ortaklık’ın gayrimenkul yatırım
ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliğine onay verilmesi talebinin olumlu
karşılanmasına SPK’nın 15.02.2016 tarih ve 5/169 sayılı toplantısında karar verildiğini
bildirmiştir.
Ortaklık’ın merkez adresi 283/1 Sokak No:2 Kat:5 Daire:602 Bornova / İzmir olup, fiili
yönetim adresi Atatürk Cad. No: 290 Meltem Apt. D:2 Alsancak / İzmir’dir.
Mistral İzmir, […] tarafından işletilmektedir. İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 24NII.c-D pafta, 8625 ada, 7 parsel olan ana taşınmazı tapuda “Arsa” niteliğindeki gayrimenkul
üzerinde bulunan 273 adet bağımsız bölümden oluşan gayrimenkul üzerinde Mistral İzmir
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Projesinin inşaatı devam etmektedir. Mistral İzmir Projesinin konut, ofis, alışveriş merkezi ve
otelden mejdana gelmesi ve Temmuz 2016 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
İhraççının ana faaliyeti kendi mülkiyetinde bulunan Mistral İzmir’in satış ve kiralanmasından
gelir elde etmektir.
6.1.6. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler:
Yoktur.
6.2. Yatırımlar:
6.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının
önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:
İşbu İzahname tarihi itibarıyla, Mistral GYO tarafından 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılmış
yatırım tutarlarına ilişkin bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Yatırım / Proje Adı
Mistral İzmir Projesi (Stoklar kaleminde yer
alan)
Mistral İzmir Projesi (Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller kaleminde yer alan AVM)
Mersinli Mahallesi 8654 ada 6 parsel
Mersinli Mahallesi, 8623 ada 8 ve 12 no.’lu
parseller
TOPLAM

2013

2014

2015

(Yatırımların
toplam değer
artışları)

76.586.943
23.670.433
-

55.970.000
- 29.770.000
13.760.000

163.520.3
3.134.346.8

6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi,
coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:
İşbu İzahname tarihi itibarıyla, Mistral GYO tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği,
tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi aşağıda
sunulmaktadır.
Toplam
Yapılmakta Olan Yatırımın
Tamamlan- Coğrafi
Yatırım
Finansman
Yatırımlar
Niteliği
ma Derecesi Dağılımı
Tutarı (TL) Şekli
76.586.943
Konut, ofis,
%58 (SPK
(Stoklar
tarafından
alışveriş
kaleminde yer Özkaynak,
lisanslı, bağımsız
merkezi ve
alan Mistral
Banka
bir gayrimenkul İzmir Mistral İzmir
otel yapılarını değerleme
İzmir projesi - Kredileri ve
Projesi
Bayraklı
içeren karma kuruluşunun
AVM hariç)
önsatışlardan
öngürdüğü proje
gayrimenkul tamamlanma
gelen gelirler
proje
55.970.000
oranıdır)
(AVM Projesi)
Mersinli Mahallesi
8654 ada 6 parsel

Arsa

İzmir Bayraklı

-
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29.770.000

Özkaynak

Mersinli Mahallesi,
8623 ada 8 ve 12
no.’lu parseller

Arsa

-

İzmir Bayraklı

13.760.000

TOPLAM

176.086.943

Özkaynak

6.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında
ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler
hakkında bilgi:
Yelken A.Ş. ile Ortaklık arasında 27 Kasım 2015 tarihinde bir çatılı işyeri kira sözleşmesi
akdedilmiştir. Çatılı işyeri kira sözleşmesi uyarınca Ortaklık’ın mülkiyetinde bulunan 5.954,27
m2 yüzölçümüne sahip İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8554 ada, 6 parsele kayıtlı
arsa üzerinde inşaa edilecek özel sağlık tesisinin Yelken A.Ş.’ye kiralanması öngörülmektedir.
Çatılı işyeri kira sözleşmesi uyarınca Ortaklık’ın Özel Sağlık Tesisi’nin inşasına ilişkin
yükümlülüklerinin Miray İnşaat - Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerine
getirilmesine ilişkin inşaat sözleşmesinin imzalanması planlanmaktadır.
Ortaklık, belirtilen sözleşme kapsamındaki özel sağlık tesisinin inşasına ilişkin
yükümlülüklerini Miray İnşaat - Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne devretmek ve
bu kapsamda Miray İnşaat - Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile inşaat sözleşmesi
akdetmek üzere 28.03.2016 tarih 2016/12 sayılı yönetim kurulu kararı almıştır. Bahsi geçen
inşaat sözleşmesinin imzalı hali beklenmektedir.
Ortaklık, İzmir ili, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi. 294 pafta, 8623 ada 8,12 parsellerde kayıtlı
bulunan taşınmazlarda, kat karşılığı yapı inşa edilmesine ilişkin Triyap İnşaat ve Turizm Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Belirtilen inşa işine ilişkin
taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme henüz akdedilmemiştir.
6.2.4. İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi:
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca İhraççının kazançları kurumlar vergisinden
istisnadır. Belirtilen İzahname tarihi itibari ile İhraççının yararlandığı teşvik, sübvansiyon veya
benzeri nitelikte aldığı destek ve yardım bulunmamaktadır.
7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
7.1. Ana faaliyet alanları:
Ortaklık’ın faaliyet alanları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile esas olarak gayrimenkullere,
gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve
gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır.
7.1.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet
kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:
Ortaklık, 2012 tarihinde “Mistral Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanı ile kurulmuş
olup, SPK’nın 19 Şubat 2016 tarih ve 12233903-325.01-E.2078 sayılı izni, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın Şirket Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 29 Şubat 2016 tarih ve 50035491 –
431.02 sayılı onay yazısı ve İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’nun 14 Mart 2016 tarihindeki kararı
ile “Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olarak tescil edilmiştir.
Ortaklık’ın kuruluş amacı, İzmir’de orta-üst ve üst segmente yönelik gayrimenkul projeleri
geliştirmek ve bu projelerden satış ve kira geliri kazanmaktır. İzahnamede yer alan finansal
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tablo dönemleri itibarıyla, Ortaklık 2012’de başladığı Mistral İzmir projesini geliştirmekte ve
İzmir Bayraklı Bölgesi, Mersinli Mahallesi’nde aldığı 3 adet arsanın projelendirmesini
gerçekleştirmektedir.
Ortaklık’ın son 3 yıla ilişkin satış gelirleri ve gelir kalemlerinin toplam gelirlerden aldığı paylar
aşağıda gösterilmektedir:

Gayrimenkul Satış
Gelirleri
Gayrimenkul
Kiralama Gelirleri
TOPLAM

31
Aralık
%
2013

31
Aralık
%
2014

31
Aralık
%
2015

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Sektör yapısı gereği faturalar ancak teslimde gerçekleştirilmektedir. O nedenle satış
sonuçlarının gelir tablosuna yansıması zaman alabilmektedir. Teslimat yapılana kadar geçen
süre zarfında satışlar bilançoda Ertelenmiş Gelirler olarak takip edilmekte olup, proje
tesliminde faturalaşma gerçekleştiği zaman faaliyet sonucu gelir tablosuna yansıtılacaktır.
2013-2015 yıl sonu bilançolarda 12 aylık ertelenmiş gelirler kaleminin gelişimi aşağıda
gösterilmiştir. Söz konusu ertelenmiş gelirler, rezidans ve ofis satışları için alınan avansları
içermektedir.
TL
Ertelenmiş Gelirler

31 Aralık 2013
18.695.626

31 Aralık 2014
55.100.825

31 Aralık 2015
141.143.815

MISTRAL İZMIR PROJESI
Mistral İzmir Karma Gayrimenkul Projesi, Konak ilçesi sınırları içinde, kent merkezine,
Bayraklı, Bornova ilçe merkezlerine ve şehir merkezine yakın konumda yer almaktadır. Proje,
‘Yeni Kent Merkezi’ olarak belirlenen “Alsancak Liman arkası Halkapınar” bölgesinde olup,
projenin bulunduğu mevki, son yıllarda hızlı bir gelişim göstererek konut ve ticaret konusunda
ön plana çıkmaktadır. Mevcut durumda projenin bulunduğu Yeni Kent Merkezi bölgesinde,
Adliye sarayı, prestijli ve büyük firmalara ait iş merkezleri, devam eden inşaatlar ve mevcut
depolama alanları yer almaktadır. Proje, ulaşılabilirliği ve görülebilirliği yüksek bir noktada
konumlu olup, projenin bulunduğu bölgeye metro, dolmuş, otobüs ve özel araçlar ile ulaşım
sağlanabilmektedir. Projenin çeşitli merkezlere olan uzaklıkları aşağıda belirtilmiştir:
Yer
Bornova İlçe Merkezi
Alsancak Limanı
Konak

Mesafe (km.)
~4,7
~1,8
~5

Projenin kuzey cephesinde yer alan Manda çayına yaklaşık 300 m.; güney cephesinde yer alan
Ankara Caddesi’ne yaklaşık 130 m.; doğu cephesinde yer alan 1583/4 sokağa yaklaşık 280 m.
cephesi bulunmaktadır. Söz konusu projenin üzerinde bulunduğu parselin çevresi yer yer 1,5
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m. yüksekliğinde galvaniz saç levhalar ile çevrelenmiş durumda olup, proje 13.922,01 m²
yüzölçümüne sahip parsel, çokgen şekilli, düz bir topoğrafyaya sahiptir.
Söz konusu projede Yeni Kent Merkezi'nde tercih edilen “rezidanslar”, “otel”, “ofis katları”,
“alışveriş merkezi alanları” belirlenmiştir. Konu proje kapsamında toplamda 38 adet dükkan, 1
adet SPA, 153 adet ofis, 110 adet rezidans ve 96 odalı otel bulunmakta olup, proje iki farklı
kule şeklinde planlanmıştır. Belirlenen fonksiyonlar ile birlikte İzmir ilinin ihtiyacı olan ofis,
toplantı salonları, lüks konaklama alanı ve alışveriş merkezi alanlarının karşılanması
planlanmaktadır.
Mistral İzmir Projesi’nin fonksiyon bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Fonksiyon
Ofis
AVM (Dükkan)
Rezidans
Otel Odası
SPA

Mistral İzmir Projesinin Fonksiyon Bazında Dağılımı
Adet
153
38
110
96
1

Projenin toplam brüt kapalı alanı 110.996,21 m2 olup, ofis kulesinde yer alan çift cephe alanları
dahil edildiğinde toplam brüt kapalı alan 117.404,21 m2 ’dir. Mistral İzmir Projesi’nin alan
bazında dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Mistral İzmir Projesinin Alan Bazında Dağılımı
Alansal Dağılım
Alan (m2)
Ofis
34,570
AVM
9,080
Rezidans
21,455
Otel
6,700
SPA
1,270
Tesisat Katı
7,145
Otopark+ Sığınak (Bodrum Kat)
30,777
Ofis Çift cephe alanı Alanı
6,408
TOPLAM
117,404

%
29%
8%
18%
6%
2%
6%
26%
5%
100%

Mistral İzmir Projesi’nde:
 153,92 m. yüksekliğinde çatı katı dahil 38 kattan oluşan:
o 2. ve 9 katlar arası otel kullanımlı,
o 9-37. katları arası konut kullanımlı ‘Otel-Konut Kulesi’;
 215,79 m. yüksekliğinde çatı katı dahil 48 kattan oluşan:
o ‘Ofis Kulesi’ bulunmaktadır.
Kulelerin bodrum katları otopark, sığınak, konut ortak deposu; zemin ve 1. katı AVM alanı, 2.
katı ise SPA olarak planlanmıştır.
08 Ocak 2016 tarihli TSKB Gayrimenkul Değerleme raporuna göre;
 Projenin bodrum katlarındaki kaba inşaat yaklaşık %100 oranında tamamlanmıştır.
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Konut kulesinde:
o Tüm katların inşaatı ve dış cephe kaplaması tamamlanmıştır.
o Konut bloğu içindeki merdiven mermerleri, korkulukları tamamlanmış, tesisatı
bitmiş, otel katlarında banyo seramik döşemesine başlanmıştır.
o 27. kata kadar kaba sıva, 38. kata kadar asansör kulesi, 32. kata kadar iç kaba
sıva ve şap; 30. kata kadar ince sıva, 24. kata kadar havalandırma tesisatı
tamamlanmış durumdadır.
Ofis bloğunda;
o 48 katlı yapının 45. katında olup, 10. kata kadar cam cephe giydirmesi
tamamlanmıştır.
o 29. kata kadar dış ve iç duvarlar tamamlanmış olup, bundan sonraki katlarda
sadece çekirdek örülmüştür.
o Çelik balkon giydirme imalatı 35. kattadır.
o Bloğun 22. katına kadar havalandırma ve tavanlar döşenmiş durumdadır.
o Blok içerisinde 19. kata kadar havalandırma şaftları, 14. kata kadar dış cephe
sıvası, 29. kata kadar elektrik tesisatı (borulama) tamamlanmıştır.
AVM’nin inşaat tamamlanma oranı %80 olarak hesaplanmıştır.
Projenin tamamı için öngörülen inşaat tamamlanma oranı ise %58 olarak belirlenmiştir.

İnşaatın 2016 yılı Temmuz ayı sonunda bitmesi hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması
akabinde ofis, otel ve rezidans kullanımlarının tamamının satılacağı; otopark alanlarının mevcut
kullanıma hizmet edeceği; AVM açılışının 2016 yılı Ekim ayı başında olacağı, AVM’nin,
konusunda uzman olan prestijli bir yönetici firma tarafından işletileceği ve kiralanacağı ve brüt
kullanım alanı 9.079,73 m² olan AVM’nin 7,077 m² kiralanabilir alana sahip olacağı
öngörülmektedir.
Halihazırda 8,480 m2 rezidans satışı tamamlanmış olup, tapu devri yapılmış ve tapu devri
yapılmamış ancak satış sözleşmeleri tamamlanmış alanlar dışında kalan 12,975 m2’lik rezidans
satışlarının 2017 yıl sonu itibarıyla tamamlanacağı hedeflenmektedir.
Halihazırda 16,461 m2 ofis satışı tamamlanmış olup, tapu devri yapılmış ve tapu devri
yapılmamış ancak satış sözleşmeleri tamamlanmış alanlar dışında kalan 18,109 m2’lik ofis
satışlarının 2017 yıl sonu itibarıyla tamamlanacağı hedeflenmektedir.
Mistral İzmir Projesi Kat ve Fonksiyon Bilgileri
Projeye göre kat alanları ve fonksiyonları aşağıda detaylandırılmıştır.
3. Bodrum Kat: 141 araçlık kapalı otopark, kazan dairesi, sığınak, konut ortak depoları
bulunmakta olup; 3. bodrum kat 7.860,10 m2 kapalı kullanım alanlıdır. Her iki kulenin de ortak
kullanım alanıdır.
2. Bodrum Kat: 316 araçlık kapalı otopark, konut ortak depoları bulunmakta olup; 2. bodrum
kat 11.458,33 m2 kapalı kullanım alanlıdır. Her iki kulenin de ortak kullanım alanıdır.
1. Bodrum Kat: 170 araçlık kapalı otopark, ofis ortak depoları, mekanik oda, pano odaları
bulunmakta olup; 2. bodrum kat 11.458,33 m2 kapalı kullanım alanlıdır. Her iki kulenin de
ortak kullanım alanıdır.
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Zemin Kat: Otel girişi, lobi, ön büro, bagaj odası, kasa odası, vestiyer, pub, mutfak, konut
kulesi girişi, lobi, ofis kulesi girişi, lobi, açık AVM bölmümünde 27 adet mağaza, 5 adet trafo
odası, 2 adet pano odası bulunmakta olup; zemin kat 5.774,74 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Zemin kat açık teraslar ile birbirine bağlanmaktadır. 09 Temmuz 2014 tarihinde onaylanan kat
irtifakına esas mimari projesine göre konu taşınmazın zemin katında 28 adet bağımsız bölüm
bulunmaktadır. 265-291 ve 304 no’lu bağımsız bölümlerin bulunduğu katta, otel bloğu olan
111 no’lu bağımsız bölümün lobisi ve girişi bulunmaktadır.
1. Normal Kat: SPA, çocuk oyun alanı, yüzme havuzu, açık AVM bölmümünde 11 adet
mağaza bulunmakta olup; 1. normal kat 5.645,56 m2 kapalı kullanım alanlıdır. 1. normal kat
açık teraslar ile birbirine bağlanmaktadır. 09.07.2014 tarihinde onaylanan kat irtifakına esas
mimari projesine göre konu taşınmazın 1. normal katında 11 adet bağımsız bölüm
bulunmaktadır. 292-302 no’lu bağımsız bölümlerin bulunduğu katta 11 adet bağımsız bölüm
hariç 1. ve 2. katta bulunan 303 no’lu bağımsız bölüm bulunmaktadır.
2. Normal Kat: Otel-Konut kulesinde, yüzme havuzu, spa, 5 adet otel odası, Ofis kulesinde 7
adet ofis bulunmakta olup; 2. normal kat ofis Kulesi kullanımında 1.062,77 m2, 627,36 m2
Konut-Otel Kulesi kullanımında olmak üzere toplam 1.690,13 m2 kapalı kullanım alanlıdır. 2.
normal kat açık teraslar ile birbirine bağlanmaktadır. 09 Temmuz 2014 tarihinde onaylanan kat
irtifakına esas mimari projesine göre konu taşınmazın 1. normal katında 7 adet bağımsız bölüm
bulunmaktadır. 112-118 no’lu bağımsız bölümlerin bulunduğu katta 7 adet bağımsız bölüm
hariç 1. ve 2. katta bulunan 303 no’lu bağımsız bölüm bulunmaktadır.
Otel-Konut Kulesi, 3.-9. Normal Katlar: 13’er adet konaklama ünitesi bulunmakta olup; her
kat 857,49 m2 kapalı kullanım alanlıdır. 09.07.2014 tarihinde onaylanan kat irtifakına esas
mimari projesine göre konu otel taşınmazın 111 no’lu bağımsız bölümüdür.
Otel-Konut Kulesi, 10., 19., 34. Normal Katlar: Otel konut kulesinin teknik katlarıdır. Teknik
katlarda elektrik odaları ve mekanik alanlar bulunmakta olup; her kat 857,49 m2 kapalı kullanım
alanlıdır.
Otel-Konut Kulesi, 11.-18. Normal Katlar: Her katta yaklaşık 96 m2 brüt kullanım alanlı 2
adet 1+1 daire, yaklaşık 166-168 m2 kullanım alanlı 4 adet 2+1 daire bulunmakta olup; her kat
857,49 m2 kapalı kullanım alanlıdır. 09.07.2014 tarihinde onaylanan kat irtifakına esas mimari
projesine göre konu bloğun 11. katından başlamak üzere 6 adet bağımsız bölümü
bulunmaktadır. 11.-18. normal katlarda; 1-48 no’lu bağımsız bölümler yer almaktadır.
Otel-Konut Kulesi, 20.-33. Normal Katlar: Her katta yaklaşık 194 m2 brüt kullanım alanlı 2
adet 3+1 daire, yaklaşık 234 m2 kullanım alanlı 2 adet 3+1 daire bulunmakta olup; her kat
857,49 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Otel-Konut Kulesi, 35.-37. Normal Katlar: 35. normal katta 417.67 m2 brüt kullanım alanlı
2 adet 4+1 daire bulunmakta olup; 35. normal kat 835,33 m2 kapalı kullanım alanlıdır. 36.
normal katta 396,53 m2 kullanım alanlı 2 adet 4+1 daire bulunmakta olup; 36. normal kat 793,05
m2 kapalı kullanım alanlıdır. 37. normal katta 375,08 m2 brüt kullanım alanlı 2 adet 4+1 daire
bulunmakta olup; 37. normal kat 750,15 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Otel-Konut Kulesi, Çatı Katı: Otel konut kulesinin teknik katıdır. Çatı katında elektrik odaları
ve mekanik alanlar bulunmakta olup; çatı katı 700,28 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
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Ofis Kulesi, 2. Normal Kat: 72,81 m2 kullanım alanlı 2 adet; 143,82 m2 kullanım alanlı 1 adet;
187,74 m2 kullanım alanlı 1 adet; 195,20 m2 kullanım alanlı 3 adet ofis olmak üzere toplam 7
adet ofis ünitesi bulunmaktadır. 2. normal katta bulunan ofis birimleri toplamda brüt 1.062,77
m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Ofis Kulesi, 3.-8. Normal Katlar: Her katta 56,54 m2 brüt kullanım alanlı 2 adet ofis; 111,28
m2 brüt kullanım alanlı 1 adet ofis; 140,13 m2 brüt kullanım alanlı 1 adet ofis; 147,59 m2 brüt
kullanım alanlı 3 adet ofis olmak üzere her katta 7’şer adet ofis ünitesi bulunmaktadır. Kat
alanları 807,25 – 793,01 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Ofis Kulesi, 9., 19., 29. ve 39. Normal Katlar: Ofis kulesinin teknik katlarıdır. Teknik katlarda
elektrik odaları ve mekanik alanlar bulunmakta olup; 9. normal kat 803,74 m2; 19. normal kat
789,50 m2; 29. normal kat 789,53 m2; 39. normal kat 803,76 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Ofis Kulesi, 10.-15. Normal Katlar: 10. normal katta 782,32 m2; 11. ve 12. normal katlarda
793,00’er m2; 13. normal katta 800,12 m2 ; 14. ve 15. normal katlarda 807,24’er m2 tam kat brüt
kullanım alanlı 1’er adet ofis ünitesi bulunmaktadır.
Ofis Kulesi, 16-18. Normal Katlar: Her katta 403,62’şer m2 kullanım alanlı 2 adet ofis ünitesi
bulunmaktadır. 16.-18. normal katlarda bulunan ofis birimleri toplamda brüt 807,23 m2 kapalı
kullanım alanlıdır.
Ofis Kulesi, 20.-26. Normal Katlar: Her katta 196,17 m2 brüt kullanım alanlı 2’şer adet ofis;
200,34 m2 brüt kullanım alanlı 2’şer adet ofis olmak üzere her katta 4’er adet ofis ünitesi
bulunmaktadır. Kat alanları brüt 782,37 – 793,02 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Ofis Kulesi, 27.-,28. Normal Katlar: Her katta yaklaşık 197,95-199,73 m2 brüt kullanım alanlı
2 adet ofis; yaklaşık 202,12-203,90 m2 brüt kullanım alanlı 2 adet ofis olmak üzere her katta
4’er adet ofis ünitesi bulunmakta olup, 27. kat brüt 800,14 m2, 28. kat 807,26 m2 kapalı kullanım
alanlıdır.
Ofis Kulesi, 30.-35. Normal Katlar: Her katta 199,65 m2 brüt kullanım alanlı 2 adet ofis;
203,95 m2 brüt kullanım alanlı 2 adet ofis olmak üzere her katta 4’er adet ofis ünitesi
bulunmaktadır. Kat alanları brüt 793,01 – 807,25 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Ofis Kulesi, 36. ve 38. Normal Katlar: 391,17 m2 kullanım alanlı 2’şer adet ofis ünitesi
bulunmaktadır. Her katta bulunan ofis birimleri toplamda brüt 782,33 m2 kapalı kullanım
alanlıdır.
Ofis Kulesi, 40.-44. Normal Katlar: Her katta 196,12-199,68 m2 brüt kullanım alanlı 2 adet
ofis; 200,39-203,95 m2 brüt kullanım alanlı 2 adet ofis olmak üzere her katta 4’er adet ofis
ünitesi bulunmaktadır. Kat alanları brüt 793,01 – 807,25 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Ofis Kulesi, 45. Normal Kat: 477,03 m2 kullanım alanlı 2 adet ofis ünitesi bulunmaktadır. 45.
Normal katta bulunan ofis birimleri toplamda brüt 954,05 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Ofis Kulesi, 46. Normal Kat: 384,94 m2 kullanım alanlı 2 adet ofis ünitesi bulunmaktadır. 46.
Normal katta bulunan ofis birimleri toplamda brüt 769,87 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
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Ofis Kulesi, 47. Normal Kat: 362,80 m2 kullanım alanlı 2 adet ofis ünitesi bulunmaktadır. 47.
Normal katta bulunan ofis birimleri toplamda brüt 725,59 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Ofis Kulesi, Çatı Katı: Ofis Kulesinin teknik katıdır. Çatı katında elektrik odaları ve mekanik
alanlar bulunmakta olup; çatı katı 685,26 m2 kapalı kullanım alanlıdır.
Mistral İzmir Projesi’nin Değerine Etken Faktörler
GÜÇLÜ YANLAR
√ Proje alanı, Ankara Caddesi üzerinde yer
almaktadır.
√ Ankara Caddesi üzerinde, taşınmaza emsal
olabilecek boş parsel sayısı oldukça
kısıtlıdır.

ZAYIF YANLAR
- Taşınmazın bulunduğu bölge henüz
gelişimini tamamlamamış, eski sanayi
yapılarının konumlu olduğu bölgeye
yakındır.

√ Proje alanının görülebilirliği, reklam
kabiliyeti ve ulaşılabilirliği çok yüksektir.
√ Proje yeni kent merkezinde konumludur.
√ Konut,Ticaret ve turizm kullanımı açısından
tercih edilen bir bölgede konumludur.
√ Değerleme konusu projeye ait Yapı Ruhsatı
bulunmaktadır.
√ Sosyal donatı alanlarına yakın konumdadır.
√ Proje alanı İzban Salhane Metro İstasyonu
ve toplu taşıma araçları duraklarına yakın
konumlu olup, ulaşabilirliği yüksektir.
TEHDİTLER
x Uygulama imar planı kapsamında MİA
lejandında yer alan parsellerin yapılaşma
koşulunun, KAKS:3.50 olması sebebi ile
bölgenin tamamen yapılaşması halinde,
ihtiyaçtan fazla yapı stoğunun oluşacağı
düşünülmektedir.

FIRSATLAR
√ Taşınmaz Yeni Kent Merkezi olarak
belirlenmiş olan Alsancak Liman arkasıSalhane- Turan bölgesinin ortasında
konumlanmıştır.

√ Taşınmazın bulunduğu bölge gelişim
potansiyeli yüksek olan ve prestijli
firmaların yatırımlarını gerçekleştireceği
cazibeli bir bölge niteliğindedir.
√
x Taşınmazın yakın çevresinde nitelikli ofis
Taşınmazın yakın çevresinde nitelikli ofis ve
ve konut projelerinin inşaatı devam
konut projelerinin inşaatı devam etmektedir.
etmekte olup, bölgesel rekabette her
geçen gün artış yaşanmaktadır.
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MERSINLI MAHALLESINDE 2 ADET ARSA
Ortaklık’ın mevcut portföyünde, 2015 yılı içinde alınan, İzmir/Konak Mersinli Mahallesinde
bulunan 8623 ada 8 parsel numaralı 2.268 m2’li “Arsa” vasıflı taşınmazın 6667/10000 hissesi
ve 8623 ada 12 parsel numaralı 2.128,74 m2 ’li “Arsa” vasıflı taşınmazın 2/3 hissesi
bulunmaktadır. Söz konusu arsalarda mevcut durumda bir yapı olmamakla beraber,
gayrimenkul piyasası ve oluşacak talebe göre yeni bir proje geliştirilebilecektir. Geliştirilecek
projenin, Mistral İzmir projesi gibi orta ve üst segment tüketiciye yönelik olması ve hem konut
hem de ofis yapılarını barındırması planlanmaktadır.
2 parselden oluşan arsalar, ulaşılabilirliği ve görülebilirliği yüksek bir noktada konumlu olup
yeni kent merkezi içerisinde bulunmaktadır. Bununla birlikte, arsaların yakın çevresinde birçok
prestijli gayrimenkul şirketine, yapımı devam eden, ait tasarı halinde ya da başlama aşamasında
olan yatırım projeleri yer almaktadır. Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi, Özel Çınarlı Hastanesi,
Ege Perla Projesi, Mistral İzmir Projesi arsaların yakın çevresinde konumlanmaktadır.
Düz bir topağrafyaya sahip 2 adet arsa, İzmir Limanı’na yaklaşık 2,0 km. Alsancak Gar’a
yaklaşık 3,0 km., İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yaklaşık 19,3 km. mesafede
bulunmaktadır.
Yer
İzmir Limanı
Alsancak Gar
İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Mesafe (km.)
~2,0
~3,0
~19,3

Mersinli Mahallesinde 2 Adet Arsanın Değerine Etken Faktörler
GÜÇLÜ YANLAR
√ Taşınmaz yeni kent merkezi olarak
belirlenmiş olan Alsancak Liman
Arkası(Halkapınar-Salhane Kesimi)
bölgesi içerisinde konumlanmıştır.

ZAYIF YANLAR
- Taşınmazın bulunduğu bölge henüz
gelişimini tamamlamamıştır.

√ Taşınmaz MİA(Merkezi İş Alanı) alanında - Taşınmazın Ankara Caddesi ile doğrudan
kalmaktadır.
bağlantısı bulunmamaktadır.
√ 8623 ada 12 no.’lu parsel net imar
parselidir.

- 8623 Ada 8 No.’lu parselin yaklaşık 249
m2 yola terki bulunmaktadır.
- Parseller 3.000 m2 altında olduğundan
dolayı plan notuna göre 8 kat imarlıdır.
1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan
Notları içerisinde bulunan ‘’MİA’’
lejantına ait plan notunun değişiklik
sürecinde olması, konu taşınmazlar
üzerinde yapılacak yatırımların süresini
olumsuz etkilemektedir.
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TEHDİTLER
x Taşınmazın bulunduğu bölgede bazı
parsellerde imar uygulamaları
tamamlanmaması ve yasal süreçler,
bölgedeki gelişimin süresini erteleyici
faktör olmaktadır.

FIRSATLAR
√ Taşınmazın bulunduğu bölge gelişim
potansiyeli yüksek olan ve prestijli
firmaların yatırımlarını gerçekleştireceği
cazibeli bir bölge niteliğindedir.

MERSINLI MAHALLESINDE 1 ADET ARSA
Ortaklık 2015 yılı içinde Mersinli Mahallesi’nde bulunan 8554 ada 6 parsel numaralı 5.954,27
m2’li “Arsa” vasıflı taşınmazın tamamını satın almıştır. Söz konusu taşınmazın üzerinde
herhangi bir inşai yapı bulunmamaktadır. Söz konusu arsa mevcutta tır parkı olarak
kullanılmakta olup, gayrimenkul piyasası ve oluşacak talebe göre yeni bir proje
geliştirilebilecektir. Arsa üzerinde hastane projesi geliştirilmesi düşünülmektedir.
Taşınmaz, ulaşılabilirliği ve görülebilirliği yüksek bir noktada konumlu olup yeni kent merkezi
içerisinde bulunmaktadır. Bununla birlikte, değerlemesi yapılan taşınmazların yakın çevresinde
birçok prestijli gayrimenkul şirketine ait tasarı halinde ya da başlama aşamasında olan yatırım
projeleri yer almaktadır. Söz konusu arsanın yakın çevresinde; Aytemiz akaryakıt istasyonu,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkapınar hizmet binası, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi, Özel
Çınarlı Hastanesi, Ege Perla Projesi, Mistral İzmir Projesi bulunmaktadır.
Taşınmaz İzmir Limanı’na yaklaşık 2,0 km. Alsancak Gar’a yaklaşık 3,0 km., İzmir Adnan
Menderes Havalimanı’na yaklaşık 19,3 km. mesafede bulunmaktadır.
Yer
İzmir Limanı
Alsancak Gar
İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Mesafe (km.)
~2,0
~3,0
~19,3

Mersinli Mahallesi’nde 1 Adet Arsanın Değerine Etken Faktörler
GÜÇLÜ YANLAR
√ Taşınmaz yeni kent merkezi olarak
belirlenmiş olan Alsancak Liman Arkası
(Halkapınar-Salhane Kesimi) bölgesi
içerisinde konumlanmıştır.

ZAYIF YANLAR
- Taşınmazın bulunduğu bölge henüz
gelişimini tamamlamamıştır.

√ Taşınmaz MİA(Merkezi İş Alanı) alanında
kalmaktadır.

- 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan
Notları içerisinde bulunan ‘’MİA’’ lejantına
ait plan notunun değişiklik sürecinde olması,
konu taşınmazlar üzerinde yapılacak
yatırımların süresini olumsuz
etkilemektedir.

√ Taşınmaz imar uygulaması görmüş net
imar parselidir.
√ Taşınmaz plan notlarında yer alan
minimum parsel büyüklüğü koşulunu
sağladığı için Hmax serbest yapılaşma
hakkına sahiptir.
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TEHDİTLER
x Taşınmazın bulunduğu bölgede imar
uygulamaları tamamlanmadığı için
yatırımlarda gecikmeler olmakta ve bölge
gelişimi etkilenmektedir.

FIRSATLAR
√ Taşınmazın bulunduğu bölge gelişim
potansiyeli yüksek olan ve prestijli
firmaların yatırımlarını gerçekleştireceği
cazibeli bir bölge niteliğindedir.

7.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz
konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama
hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:
Yoktur.
7.2. Başlıca sektörler/pazarlar:
7.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki
yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
Aşağıda yer alan 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5, 7.2.1.6, 7.2.1.7 nolu bölümlerde TSKB Gayrimenkul
Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan Mistral İzmir Projesi – Gayrimenkul Değerleme
Raporu’nda yer alan sektör bilgilerinden faydalanılmıştır.
7.2.1.1 GYO Sektörü
Mevcut durumda BIST’de işlem gören 31 adet GYO bulunmaktadır. 13 Mart 2016 itibarıyla,
borsada işlem gören 31 adet GYO’nun toplam piyasa değeri 22,7 milyar TL, toplam Net Aktif
Değeri ise Mart 2016 tarihindeki raporlara göre 47,7 milyar TL ’dir.
Net Aktif Değer (NAD) Büyüklüklerine Göre GYO Bilgileri (Aralık 2015 itibarıyla)

6.533.784

20.874.930

Net Aktif
Değeri (NAD)
2015/12
33.986.936

2.655.976

7.984.573

10.891.107

926.850
10.116.160

2.201.424
31.060.927

2.811.468
47.689.512

Ödenmiş
Sermaye

(Bin TL)
Büyük ölçekliler (NAD > 1,5 milyar TL)
Orta ölçekliler (600 milyon TL < NAD < 1,5
milyar TL)
Küçük ölçekliler (NAD < 600 milyon TL)
TOPLAM

Özsermaye

Proje Türüne Göre GYO Bilgileri (Aralık 2015 itibarıyla)
(Bin TL)
Konut ağırlıklı çalışanlar
Ticari gayrimenkul ağırlıklı çalışanlar
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Ödenmiş
Sermaye

Özsermaye

4.785.767
5.330.844

11.555.889
19.505.038

Net aktif değeri
(NAD)
2015/12
22.387.577
25.301.934

Halka Açık GYO Listesi
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ünvan
Emlak Konut GYO
Torunlar GYO
Sinpaş GYO
Özak GYO
İş GYO
Yeni Gimat GYO
Halk GYO
Saf GYO
Akmerkez GYO
Akfen GYO
Kiler GYO
Akiş GYO
Vakıf GYO
Panora GYO
Yeşil GYO
Doğuş GE GYO

#
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ünvan
Reysaş GYO
Alarko GYO
Özderici GYO
Martı GYO
Atakule GYO
TSKB GYO
Servet GYO
Deniz GYO
Pera GYO
Yapı Kredi Koray GYO
Avrasya GYO
Körfez GYO
Nurol GYO
Ata GYO
İdealist GYO

GYO’ların toplam sayısı ve piyasa değerleri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Yıllara Göre Türkiye’deki GYO Sayısı ve Piyasa Değerleri
Yıl
2011/2012
2012/09
2012/12
2013/03
2013/06
2013/09
2013/12
2014/12
2015/12

GYO Sayısı

Piyasa Değeri
Bin TL
11.708.492
13.409.850
15.781.822
16.877.359
16.299.683
17.084.711
18.632.452
20.671.981
22.754.262

23
24
25
27
28
30
30
31
31

Mn $
6.224
7.482
8.857
9.317
8.480
8.395
8.730
9.722
7.825

Alışveriş Merkezi, ofis, turizm tesisleri ve hastane gibi belli alt sektörlere yönelik GYO’ların
kurulması ile de GYO sektörünün ciddi bir gelişme göstermesi beklenmektedir. Hükümet ve
Belediye projelerinin finasmanına yönelik altyapı yatırım fonlarının kurulmasının ve kentsel
dönüşüm projelerinin sektöre ilave bir ivme kazandırması beklenmektedir.
GYO'lar, kurumsal sermayenin gayrimenkul sektörüne girebilmesine, büyük kapsamlı
projelerin gerçekleştirilebilmesine ve bireysel küçük yatırımcıların katma değeri yüksek
projelere doğrudan yatırım yapabilmesine fırsat sağlayan önemli yatırım araçlarıdır. GYO'lar,
gayrimenkul yatırımlarının genel dezavantajı olan likidite problemini de ortadan
kaldırmaktadırlar. GYO'lar sayesinde, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, fonlarını birleştirerek
getiri potansiyeli yüksek olan projeleri hayata geçirebilmektedirler.
Önümüzdeki dönemde kurumsal kimlikleri ile planlı gayrimenkul yatırımlarını teşvik edecek
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile hem sektördeki likidite, güvenlik, şeffaflık ve
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performansın artacağı, hem de finansman problemi yaşayan gayrimenkul sektörüne kaynak
yaratılacağı düşünülmektedir.
7.2.1.2 İnşaat ve Gayrimenkul Sektörleri
2004-2014 döneminde GSYH gelişim hızı yıllık ortalama %4,8 olurken, inşaat sektörü yıllık
ortalama %5,7 büyümüştür. Kriz duyarlılığı yüksek olduğu için 2008-2009 yıllarında inşaat
sektöründe yüksek oranlı daralmalar görülmüştür. İnşaat büyümesinin niteliği ve
kompozisyonu özel olarak araştırılmayı ve tartışılmayı hak etmekle birlikte yıllık ortalama
büyüme hızının Türkiye’deki hızlı kentleşme, demografik yapı, diğer ekonomik faaliyetlerin
gelişimi, tüketim-tasarruf tercihleri, ev sahipliği eğiliminin güçlü olması gibi faktörler göz
önüne alındığında yüksek olmadığı söylenebilir. İnşaat sektörü toplam istihdamda %7,5 pay ile
istihdam katkısı yüksek sektörler arasında yer almaktadır.
2014 yılı sonu itibarıyla sektörün istihdamı 2 milyon kişi civarındadır. 200 binden fazla şirketin
faaliyet gösterdiği inşaat sektöründe mimarlar, mühendisler, yapı malzemesi üreticileri,
dağıtıcıları ve satıcıları eklendiğinde 3 milyon kişi çalışan sayısına ulaşılmaktadır.

2009

2012

GSYH

2013

2.5

3.2

4.1

1.8

3.4

1

2.9

2.9

7.7

4.2

2011

2.2

2008

0.7

11.5

8.8

17.1
8.9
2010

0.7

5.7

4.7

2007

-4.7

2006

2014 2015/9 2015T 2016T

İnşaat

-16.3

2005

6.9

9.3

18.5

GSYH ve İnşaat Sektörü Gelişim Hızları %

-8.1

2004

8.4

14.1

9.4

İnşaat sektörünün GSYH içindeki payı 2012 yılında %5,7 iken, sektör GSYH’den daha hızlı
büyüme göstermiş ve payı 2013 yılında %5,9, 2014 yılında ise %5,8 olmuştur. Gayrimenkul
faaliyetleri dahil edildiğinde inşaat-gayrimenkul payı %10,4’e ulaşmaktadır. Konut sahipliği,
yapı malzemeleri, lojistik, ticaret gibi gibi güçlü ileri ve geri bağlantılara sahip olduğu sektörler
dahil edildiğinde inşaat sektörü ve etrafındaki faaliyetlerin GSYH içindeki payının %20-25
aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

İnşaat sektörü, 2012 yılında önceki yılın baz etkisi ve ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak
zayıf bir performans göstermiştir. 2013 yılının ilk yarısında kamu harcamalarına dayalı bir
büyüme sergileyen sektöre, yılın ikinci yarısında konut yapımındaki canlanmadan da olumlu
katkı gelmiş, sektör yılı GSYH gelişim hızına göre iyi bir performansla, %7 büyüme ile
kapatmıştır. 2014 yılında ise kentsel dönüşüm projelerindeki canlanmanın katkısı ile inşaat
sektörü önceki yıla göre %2,9 büyümüştür. 2015/9 aylık dönemde bina üretiminde artış
yaşanmasına karşın altyapı yatırımlarında görülen daralmanın etkisiyle %1 büyüme
görülmüştür. Etkinin son çeyrekte de devam etmesi ve 2015 büyümesinin %1 civarı olacağı
beklenmektedir. 2015 yılının ilk çeyreğinde sert hava koşulları inşaat faaliyetlerinde
yavaşlamaya neden olmuş, yılın tamamındaki zayıf seyirde bu gelişme de etkili olmuştur.
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Türkiye’de yıllar içinde değişkenlik göstermekle birlikte son 10 yılın ortalamasına bakıldığında
inşaat üretiminin %80’inin bina yapımından (%75’i konut, %25’i konut dışı bina olmak üzere),
%20’sinin ise altyapı yatırımlarından kaynaklandığı görülmektedir. 2014 yılında sabit sermaye
yatırımlarının %42’si inşaat yatırımlarından oluşurken, 2007-2012 döneminde de söz konusu
oran %39-45 aralığında seyretmiştir. Kamu inşaat harcamaları ulaştırma projeleri başta olmak
üzere altyapı yatırımlarından oluşurken, özel sektör inşaat harcamalarında bina inşaatlarının
payı ağırlık taşımaktadır. Toplam inşaat yatırımlarının yaklaşık üçte biri kamu kaynaklıdır.
2014 yılında 3. Köprü, metro inşaatları vb altyapı inşaatlarındaki hızlı gelişime bağlı olarak
kamunun payı %35 civarında gerçekleşmiştir. TÜİK İnşaat Ciro ve Üretim Endeksi’ne göre
2015 yılının ilk 9 ayında bina üretimi %1,8 artarken, bina dışı üretim %4,6 azalmıştır. Bina dışı
üretimin seyrinde, yılın ilk yarısında sert kış koşullarının yanı sıra seçim belirsizliğinin de
etkisiyle azalan altyapı yatırımları etkili olmuştur.
Diğer taraftan turizm, sağlık ve eğitim sektörlerinin gelişim potansiyeline bağlı olarak ticari
bina üretimindeki artış, kentsel dönüşüm kapsamında 7 milyon binanın 2020 yılına kadar
yenilenme ihtiyacı sektördeki fırsat potansiyelini artırmaktadır.
Gayrimenkul aracılık, kiralama ve işletme faaliyetlerini kapsayan “gayrimenkul faaliyetleri”
GSYH’nin %4,6’sını oluşturmaktadır. AVM ve iş merkezi işletmeciliği, proje geliştirme, GYO
faaliyetleri gibi modern ve konsolide faaliyetlerin yanısıra geleneksel biçimleri ve her tür
gayrimenkul sahipliğiyle ilişkilendirilebilecek faaliyetleri de içeren bir GSYH kalemi olduğu
için özellikle gelişim hızı, inşaat sektörüyle ilgili doğrudan bir gösterge olarak
düşünülmemelidir. Ancak sektörün konsolidasyonu hızlı bir gelişim sergilemekte ve organize
yapıya doğru bir dönüşüm yaşanmaktadır. GYO’ların faaliyet alanlarının ve iş hacimlerinin
artmasına paralel olarak inşaat sektörünün üretim tarafıyla bağlantının doğrudanlaşması ve
korelasyonun artması beklenmelidir.
2008-2014 döneminde gayrimenkul faaliyetleri cari fiyatlarla yıllık ortalama %9 artış
gösterirken, 2015’in ilk iki çeyreğinde %12, üçüncü çeyrekte ise %9,7 büyümüştür.
2016 yılını kentsel dönüşüm ve özel yatırımların sürükleyeceği düşünülmektedir. 2015 yılında
yapılan iki seçime bağlı olarak yavaşlayan özel yatırımların 2016 yılında olumlu bir gelişim
göstermesi beklenmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinde ise 2015 yılı ilk çeyreğindeki
olumsuz hava koşullarından kaynaklı pozitif baz etkisi öngörülmektedir. Nitekim inşaat
malzemeleri üretim endeksleri yeni inşaat başlangıçlarında olumlu bir seyre işaret etmektedir.
Kamu yatırımlarında ise mega projeler başta olmak üzere 2015 seyrinin devam edeceği
düşünülmektedir.
7.2.1.3 Ofis Sektörü
Uluslararası standartlar çerçevesinde ofis bölgelerini incelerken Merkezi İş Alanı ("MİA") ve
Merkezi İş Alanı dışı ("MİA dışı") olmak üzere sınıflandırmaya gidilmektedir. Merkezi İş
Alanı, profesyonel ofis binalarının yoğunlaştığı ve talebin en yüksek olduğu ofis bölgelerini
kapsamaktadır.
JLL’in verilerine göre MİA ofis sektörü, özellikle İstanbul İlinde son dönemde hızla
yoğunlaşmakta olup, 2014 yıl sonu itibariyle, İstanbul’daki mevcut A sınıfı ofis stoku 2013 yıl
sonu ile kıyaslandığında, 680 bin metrekarelik bir artış göstererek, 4.1 milyon metrekareye
ulaşmıştır. İnşaat halindeki arzın tamamlanması ile toplam A sınıfı ofis arzının 2017 yıl sonunda
6,5 milyon metrekare olması tahmin edilmektedir.
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Bu bağlamda İstanbul ofis sektörü, Türkiye’ye gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen
yatırımcılar ve ofis kullanıcıları için listenin başında yer almakta ve pazar büyümeye devam
etmektedir.
Ülkemizde gelişmeye en açık gayrimenkul alt sektörlerinden biri ofis sektörü olup, İstanbul
dışındaki illerde genellikle Çarşı, İş Merkezi ve İşhanı binaları MİA fonksiyonu görmektedir.
Ankara ve İzmir illerinde plaza ve rezidans binalarına ihtiyaç bulunmakta ve hem son
kullanıcılar hem de yatırımcılar tarafından rağbet görmektedir.
7.2.1.3.1 İzmir Ofis Sektörü
Ofis pazarı olarak bakıldığında, İzmir, İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü gelişmiş pazar
olarak öne çıkmaktadır. Bölgesel olarak bakıldığında; Karşıyaka, Bornova-Bayraklı Bölgesi
civarında bireysel kullanımlar (muayenehane, hukuk bürosu, diş hekimi, mali müşavir ve
muhasebe) ağırlıklı olduğu için küçük ofisler daha yaygın olarak görülmektedir. Bununla
birlikte, bu bölgelerde yapılan A sınıfı projelere şirket merkezlerinin ve ofislerinin taşınması
beklenmektedir.
İl geneline bakıldığında, özellikle Bayraklı Bölgesi içerisinde bulunan adliye binası çevresinde
ve Alsancak Bölgesi’nde ofis kullanımlarının yoğun olduğu ve bu bölgelerde yeni yatırımların
bulunduğu görülmektedir. Çekim noktası oluşturabilecek yeni yatırımların bir kısmı inşaat
aşamasında iken bir kısmı ise proje aşamasındadır. Bu bağlamda, yapılan projeler A sınıfı
ofisler içermekte olup, projeler bilinirliği yüksek şirketler tarafından tasarlanmakta ve inşa
edilmektedir.
Modern ofis gelişiminin en yoğun olduğu alt bölge ise Salhane-Turan Bölgesi olarak ortaya
çıkmaktadır. A tipi ofis projelerinin henüz yeni gelişmeye başladığı bu bölgede yer alan İzmir
Adliye Sarayı ve İstinaf Mahkemeleri, bölgenin kullanıcı profilini etkileyen kurumlar olarak
öne çıkmaktadır. Bu bölgede yer alan ofislerin ana kullanıcıları ağırlıklı olarak finans
kuruluşları ile hukuk bürolarıdır. Salhane-Turan alt ofis pazarındaki başlıca A tipi ofis projeleri
arasında Tepe Kule İş Merkezi, Salhane İş Merkezi ve Sunucu Plaza yer almaktadır.
İzmir ilinde, genel yönetim tarafından işletilen iş merkezlerine az rastlanmaktadır. İş
merkezlerinde ofisler alım-satım yoluyla el değiştirmekte olup, çoğunlukla mal sahipleri
tarafından kiralanmaktadır. Bu nedenle ofislerdeki doluluk oranları işletme merkezli değil, iş
merkezindeki kullanım yoğunluğunu yansıtmaktadır.
İstanbul ve Ankara ile kıyaslandığında İzmir ilinde daha az sayıda prestijli ve nitelikli inşai
kalitede iş merkezi bulunmaktadır. İş merkezi amaçlı kullanım daha çok kent merkezinde
yoğunlaşmış olup, mesken vasıflı taşınmazların kullanım fonksiyonunun değiştirilmesi yoluyla
iş yeri kullanımına dönüştürülmüştür. Bu nedenle güvenlik ve otopark sorununun kendi içinde
çözülmüş olması ve prestijleriyle ön plana çıkmış olmaları, nitelikli iş merkezlerinin tercih
edilirliğini artırmaktadır. Bu bağlamda kent merkezindeki yerleşik dokuda konumlanmış iş yeri
kullanımlarına göre nitelikli ofislerin m² birim satış rakamları daha yüksek fiyatlardan el
değiştirmektedir.
İzmir ofis pazarı halen gelişim sürecinde olduğundan, pazar hızla değişmekte ve yeni imar planı
uygulamalarına bağlı olarak, yeni projeler ile birlikte pazara güçlü ve nitelikli bir arz
girmektedir.
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7.2.1.4 Alışveriş Merkezi Sektörü
Türkiye’de alışveriş merkezleri son yıllarda yükselen bir ivme göstererek, Türkiye
ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye’deki ilk AVM, 27 yıl önce
Ataköy Turizm Kompleksi içinde yer alan Galleria’dır. Galleria’nın ardından Karum (1991),
Akmerkez (1993), Capitol (1993), Carousel (1995), CarrefourSA (1996), Grandhouse (1997),
Migros (1998), Profilo (1998) ve Mayadrom (1997) alışveriş merkezleri açılmıştır. 2015
yılsonu itibariyle kiralanabilir AVM alanı 10,5 milyon m² olup ve AVM sayısı ise 358’e
ulaşmıştır.
Yıllar İçinde Toplam Kiralanabilir Alan ve AVM Sayısı (2006-2015)
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Kaynak: GYODER (Tahmini veriler içermektedir) ve AYD
Türkiye’de, özellikle İstanbul’da sayıları giderek artan alışveriş merkezlerine olan ilgi
ekonomideki gelişmeler ile yakından ilgilidir. Ekonomik iyileşme, güçlü demografik yapı,
değişen hayat standartları ve bünyesinde birçok alternatifi barındırmaya başlayan farklı AVM
konseptleri gibi gelişmeler yabancı yatırımcının da ilgisini Türkiye’ye yönelten etkenler
arasında yer almaktadır.
1988 yılında ilk alışveriş merkezinin açılmasından bu yana alışveriş merkezi sayısı her geçen
gün artmış ve 1980’lerde Türkiye genelinde alışveriş merkezi sayısı 3 iken, 1990’larda 32, 2015
itibarıyla ise 358’e ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde alışveriş merkezi yatırımında öncelikli
bölgelerin Batı Anadolu ve İç Anadolu olacağı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda nüfus ve
harcamalardaki payı ile Türkiye'nin ticaret merkezi olan İstanbul'da da yatırımların devam
etmesi beklenmektedir.
Kiralanabilir Alana Göre İller Bazında AVM Dağılımı
İstanbul;
42%

Diğer;
40%

Ankara;
12%

İzmir; 6%

Kaynak: EVA Araştırma Departmanı ve Akademetre- Mayıs 2015
Bugün için Türkiye, alışveriş merkezi yatırımları açısından incelendiğinde özellikle satın alma
gücü, eğitim düzeyi, okuryazarlık oranı görece daha yüksek olan Marmara Bölgesi’nde
yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Bunu Ege ve Akdeniz Bölgeleri takip etmektedir.
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İl bazında incelendiğinde 2015 Mayıs verilerine göre İstanbul 4,144,386 m2 ile %42, Ankara
1,292,993 m2 ile %12, İzmir 456,848 m2 ile %6 pay ile toplam kiralabilir alanın %60’ına ev
sahipliği yapmaktadır. Diğer taraftan Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 yılına ilişkin
verilerinden yapılan derlemeye göre, 1.000 kişi başına düşen AVM alanında 284 m2 Ankara ilk
sırada yer almakta olup, Ankara'yı 277 m2 ‘yle İstanbul takip etmektedir.
Kiralanabilir alan ve toplam AVM sayısı ile ilk sırada yer alan İstanbul’da Anadolu yakasında
30, Avrupa yakasında 82 olmak üzere toplam 112 AVM faaliyet göstermektedir.
Bununla birlikte önümüzdeki dönemde Anadolu bölgesinde gelişmenin devam edeceği, il
bazında Eskişehir, Isparta, Zonguldak, Ordu gibi illerin yatırım açısından cazip olacağı
beklenmektedir. Diğer taraftan Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bingöl,
Burdur, Çorum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Niğde, Rize,
Sinop, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Yozgat’ta henüz AVM açılmamış olup, bu illerden Burdur,
Çorum, Sivas ve Yozgat’ta 2017’e kadar AVM açılması planlanmaktadır. Öte yandan Türkiye
genelinde inşaat halinde 74 AVM yatırımı devam etmekte olup, bu alışveriş merkezlerinin
toplam 22 tanesinin İstanbul’da, 7’sinin Ankara ve 5’inin Bursa’da açılması öngörülmektedir.
Sektördeki bu yükselen ivmeye rağmen Türkiye, Avrupa’daki ülkelere göre oldukça geride
kalmaktadır. Türkiye’de her bin kişiye 115 m² kiralanabilir alan düşerken, bu rakam AB-27
ortalamasında 261,6 m²’dir. Türkiye’de önümüzdeki 2 yıl içinde, yeni yapılacak yaklaşık 74
alışveriş merkeziyle birlikte mevcut kiralanabilir alanın 13,9 milyon m²’ye ulaşması
beklenmektedir.
7.2.1.4.1 İzmir Alışveriş Merkezi Sektörü
İzmir ili, 4 milyondan fazla nüfusu ile önemli bir pazar potansiyeli barındırmaktadır. Yerel
nüfusun kültürü, şehrin ulaşım yapısı, sanayileşme ve gelir düzeyi göz önüne alındığında,
barındırdığı perakende sektörü potansiyeli açısından Türkiye’nin sayılı illeri arasında yer
almaktadır.
İzmir ilinde perakende sektörüne yönelik yapılan yatırımlar 2000’li yıllarda hızlanmıştır. EGS
Park Bornova ve Mavişehir ile başlayan alışveriş merkezleri, ekonomideki hareketlilik ile
birlikte kentin önemli akslarında hayat bulmaya başlamıştır.
2015 Haziran ayı itibarıyla, İzmir ilinde mevcutta toplam 20 adet alışveriş merkezi
bulunmaktadır. Balçova ilçesinde 7 adet, Bornova ilçesinde 4 adet, Mavişehir bölgesinde 2 adet
alışveriş merkezi, Konak ilçesinde ise mevcutta toplam 3 adet alışveriş merkezi bulunmaktadır.
Konak ilçesinde yer alan Passtel AVM içerisinde yer alan mağazalar yıkım kararı nedeniyle
boşaltılmıştır. Ancak zemin katta yer alan Migros hala faaliyettedir. Mavişehir bölgesinde temel
aşamasında olan 1 adet alışveriş merkezi ve otel projesi bulunmaktadır. Gaziemir ilçesinde
mevcutta toplam 2 adet alışveriş merkezi ve 1 adet Outlet Park bulunmaktadır. Çiğli ilçesinde
mevcutta toplam 2 adet alışveriş merkezi bulunmaktadır.
Nüfusa göre Balçova, Bornova ve Çiğli ilçelerinde AVM kiralama oranının İzmir ortalamasının
üzerinde, Konak, Gaziemir ve Karşıyaka ilçelerinde AVM kiralama oranının İzmir
ortalamasının altında olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte Bayraklı semtinde AVM
projelerinin hızlı gelişim potansiyeline sahip olması dikkat çekmektedir.
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İzmir’de Mevcut Alışveriş Merkezlerinin Kategorik Dağılımı
Birim
TKA m2
%
1
10.000
2,4
Yaşam Tarzı Merkezi
10
213.873
51,1
Mahalle Merkezi
4
94.632
22,6
Outlet Merkez
3
100.440
23,9
Bölgesel Merkez
TOPLAM
18
418.945
100.0
Kaynak: TSKB GMD – Mistral İzmir Değerleme Raporu, Aralık 2014
İzmir’de mevcut alışveriş merkezlerinin kategorik dağılımı yukarıda verilmektedir. Buna göre
İzmir’de 10 adet mahalle merkezi kategorisindeki AVM’ler 213.873 m² ile en çok kiralanabilir
alana sahip kategoriyi oluşturmaktadır. İzmir’de perakendeci talebinin de kuvvetli olduğu
görülmektedir. İzmir’de AVM kiraları, metrekare başına ortalama 25-40 ABD doları ve birincil
kira oranları ise 50-60 ABD doları ile İstanbul ve Ankara’nın göreceli altında kalmaktadır.
Diğer taraftan 1.000 kişi başına düşen AVM alanında yaklaşık 110 m2 ile İzmir, İstanbul ve
Ankara’nın gerisinde kalırken, bu veri İzmir AVM sektörünün gelecekte büyüme potansiyeli
taşındığının sinyalini vermektedir. Bu bağlamda İzmir’de özellikle Karşıyaka ve Alsancak
modern perakende; Kemeraltı ise geleneksel perakende için cadde olanakları sunmaktadır.
7.2.1.5 Konut Sektörü
Günümüzde gayrimenkul yatırımları Türkiye’nin en önemli yatırım araçlarından biri olarak ön
planda olmayı sürdürmektedir. Türkiye’deki ortalama hane halkı geliri düşünüldüğünde, konut
sektörü birçok kesimin yatırım yapabileceği ve özellikle son zamanlarda en fazla kar getiren
yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’nin gelişen bir ekonomiye sahip olması sebebiyle
finansal tabloda zaman zaman inişler çıkışlar yaşansa da orta-uzun vadede konut talebinin
artarak devam edeceği öngörülmektedir. Nüfusun büyümesi, kentleşmenin artması, kentlerdeki
hane halkı sayısının azalması ve yaşanan göçler Türkiye’de konut ihtiyacının artacağını
destekler niteliktedir. Nüfusun artması bugün yavaşlasa bile demografinin değişimi; evlenme,
boşanma, yalnız yaşama, çalışma alışkanlıklarının değişimi nedeni ile daha fazla erişilebilir
konuta ihtiyaç duyulacaktır. Diğer taraftan kentsel dönüşüm ve alt yapı çalışmalarının devam
etmesi ve gayrimenkul sektörü oyuncularının Türkiye’nin konut alanındaki ihtiyaçlarını tespit
etmesi sektörü daha da hareketlendirmiştir.
2015 yılında Türkiye’de en fazla konut satılan illere bakıldığında 239.767 adet, %18,6’lık pay
ile İstanbul’un ilk sırada yer aldığı, İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir’in takip ettiği
görülmekte olup, m2 başına konut fiyatında ise yine ilk sırada 3.684 TL/m2 ile İstanbul yer
almaktadır.
2015 Yılında En Fazla Konut Satılan İller
2015 Yılında En Fazla Konut Satılan İller
Satılan Konut Sayısı
239.767
İstanbul
146.537
Ankara
77.796
İzmir
TOPLAM
1.289.320
Kaynak: TUİK
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2015 Yılında Büyük İllerde Ortalama Konut Fiyatları
2015 Yılında En Yüksek Kira Değerine Sahip İller Konut Fiyatı (TL/m2)
3.684
İstanbul
2.167
İzmir
1.627
Ankara
Ortalama
2.441
Kaynak: Hurriyetemlak.com
7.2.1.5.1 İzmir Konut Sektörü
Türkiye’de İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de rezidans projeleri hızla artmaktadır.
Ancak İzmir’de projelendirilen rezidanslara bakıldığında lüks ve yüksek katlı nitelikli binaların
rezidans olarak adlandırıldığı dikkat çekmektedir.
İstanbul’daki projelere paralel olarak, son yıllarda İzmir’de de rezidans, AVM ve ofis
yapılarından oluşan karma projelerin hayata geçirildiği gözlemlenmektedir. TSKB GMD’nin
Mistral İzmir için hazırladığı değerleme raporunda belirttiği gibi; rezidanslarda ortalama olarak
toplam alanın %5 ile %10 arasında değişen kısmı penthouse olarak tabir edilen geniş
dairelerden, geriye kalan alan ise daha çok 1 oda 1 salon ya da 2 oda, 1 salon ve toplam alanı
80-100 m2’yi geçmeyen dairelerden oluşmaktadır. Genel olarak İzmir ilindeki rezidansların
şehrin merkezine inşa edildiği görülürken, şehir merkezinin yaşanan göçler sonucunda
kalabalıklaştığı ve bunun sonucu olarak yolların ve otoparkların yetersiz kaldığı bilinmektedir.
İzmir Limanı’nın özelleştirilmesi ve buna bağlı olarak gelişen turizm potansiyeli ve ticaretteki
hareketlilik; İzmirlilerin şehir merkezinde, işyerlerine, bankalara, ticari ve sosyal alanlara yakın
konumlanmış nitelikli lüks konutlara olan ihtiyacını artırmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için son
beş yılda İzmir’de rezidans projeleri hız kazanmıştır. Buna paralel olarak özellikle şehir
merkezinde yüksek katlı, nitelikli, ofis ve rezidans açığını karşılayacak arazinin bulunamaması,
Çankaya-Pasaport-Alsancak-Bayraklı-Karşıyaka aksında yeni alanlara ihtiyaç duyulmasına
sebep olmaktadır. Alsancak Limanı ile Karşıyaka-Turan arasında kalan 550 hektarlık alan
gökdelenler bölgesi olarak imara açılmış olup, bölgede yapılaşma bazında önemli yatırımlar
yapılacağına dair öngörüler bulunmaktadır. Planlanan yeni kent merkezi iş alanının söz konusu
açığı kapatması beklenmektedir. Bu durum İzmir ilini prestiji, yenilenen imajı, modern
görünümü ve gelişimi ile ön plana taşıyacak adımlardan biridir.
7.2.1.6 Turizm ve Otel Sektörü
Turizm, Türkiye’nin rekabet gücü en yüksek sektörlerinden biri olarak tanımlanmaktadır.
Sektör, Türkiye’yi ödemeler dengesi içinde ihracattan sonra ikinci büyük döviz geliri sağlayan
faaliyet konumuna yükseltmiş olup, endüstri içinde 40’a yakın sektörü doğrudan
etkilemektedir.
2015 yılında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 36.244.632, 35.592.160 adedi
yabancı turistlerden olmak üzere toplam 41.617.530 seviyesindedir. Aynı dönem içinde, toplam
turizm geliri 31,5 milyar ABD Doları olup, ziyaretçi başına düşen ortalama harcama tutarı ise
756 ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
2015 yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin %12’si Alman, %10’u
Gürcistan ve %9’u Bulgar vatandaşı olup, Avrupa ülkelerinin bu toplamdaki payı %45 olarak
gerçekleşmiştir.
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2015 yıl sonu turizm verilerinde yaşanan düşüşün temelinde Rusya’da yaşanan ekonomik ve
politik gerginliğin olduğu düşünülmekte birlikte, son dönemde daralan Rus turist sayısıyla
birlikte orta segment otelleri barındıran bölgelerin olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.
Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı
YILLAR
DEĞİŞİM
Aylar
2013
2014
2015
2014/2013 2015/2014
1.104.754
1.146.815
1.250.941
%3,8
%9,1
Ocak
1.268.440
1.352.184
1.383.343
%6,6
%2,3
Şubat
1.841.154
1.851.980
1.895.940
%0,6
%2,4
Mart
2.451.031
2.652.071
2.437.263
%8,2
-%8,1
Nisan
3.810.236
3.900.096
3.804.158
%2,4
-%2,5
Mayıs
4.073.906
4.335.075
4.123.109
%6,4
-%4,9
Haziran
4.593.511
5.214.519
5.480.502
%13,5
%5,1
Temmuz
4.945.999
5.283.333
5.130.967
%6,8
-%2,9
Ağustos
4.266.133
4.352.429
4.251.870
%2,0
-%2,3
Eylül
3.402.460
3.439.554
3.301.194
%1,1
-%4,0
Ekim
1.709.479
1.729.803
1.720.554
%1,2
-%0.5
Kasım
1.442.995
1.580.041
1.464.791
%9,5
-%7.3
Aralık
TOPLAM
34.910.098
36.837.900 36.244.632 %5,5
-%1.6
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü – Sınır
Giriş/Çıkış İstatistikleri
7.2.1.6.1 İzmir Turizm ve Otel Sektörü
Marmara Bölgesi’nden sonra turizm geliri en yüksek olan bölge Ege Bölgesi’dir. İzmir’in
şehirlerarası ve şehir içi ulaşım kolaylıkları, iklim avantajları, 9 adet üniversitesi, uluslararası
sanayi fuarı (İzmir Enternasyonal Fuarı), zengin tarihsel mirası, coğrafi güzellikleri ve kongresergi merkezi olanakları, İzmir’i tercih edilen şehirlerden biri haline getirmiş olup, artan talep
karşısında şehirdeki konaklama kapasitesi artmıştır.
Şehirdeki otellerin resmi dairelere, bankalara ve özel firmaların müdürlüklerine yakınlığı
nedeniyle Konak ilçesi ve çevresinde konumlandığı gözlenmektedir. Ayrıca, İzmir’de otel
sektörü Çankaya ve Basmane ilçelerinde gelişimini sürdürmektedir.
Türkiye’nin önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerleyen İzmir’de 4 ve 5 yıldızlı oteller
ve özel tasarlanmış butik oteller, turizm yatırımcıları tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca,
kruvaziyer turizmi ve kongre turizmi ile artan talep, yeni otel yatırımlarının önünü açmaktadır.
Bu bağlamda otel yatırımları genellikle kent merkezinde yer almakta ve talebin karşılanması
adına bu yatırımların devam etmesi öngörülmektedir.
7.2.1.7 Şirket’in Sektördeki Konumu, Avantajları ve Dezavantajları
Portföy çeşitliliği
AVM, otel, konut, ofis alanlarından oluşan Mistral İzmir ile Ortaklık tek bir proje ile karma bir
yapı oluşturarak riskin dağıtılmasını; yeni arsa satın alımları ile de farklı projeler geliştirerek
portföy çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir. Mevcut taşınmazlar ve geliştirilecek projeler ile
Ortaklık’ın birincil amacı büyüme hikayesini güçlendirerek nakit akışını kuvvetlendirmektir.
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Gelecekteki yatırımlar için ek arsalara erişim
Son yıllarda, Ortaklık gelecekteki yatırımları için arsa satın almaktadır. İstanbul ve Ankara’ya
nazaran büyük arsa parsellerinin görece fazla olduğu ve proje gelişimine daha müsait olan
İzmir’de Şirket’in nitelikli arsalara sahip olması önemli bir avantajdır.
Güçlü itibar ve deneyime sahip Ortaklık ortakları ile yönetim kadrosu
Mistral GYO, İzmir ve Türkiye iş hayatında önde gelen kişilerin katılımları ile kurulmuştur.
Ortaklık ortakları farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yönetimlerinde görev almakta
olup, deneyimli ortakların ve tecrübeli profesyonellerin başarılı yönetim yetenekleri ile Mistral
GYO’nun başarılı proje ve yatırımlara imza atması hedeflenmektedir.
Türkiye’deki piyasa dinamiklerinden yararlanmak
Ortaklık, Türkiye’nin büyük şehirlerinde üst orta ve orta gelir seviyesindeki alıcılara yönelik
proje üretimine odaklanmıştır. Ortaklık, bu sayede avantajlı demografik akımlardan (örneğin
artan harcanabilir gelire sahip genç nüfusun artan bir biçimde büyük şehirlere taşınması)
yararlanmak için iyi bir pozisyondadır.
Ortaklık projelerinde bölgesel odaklılık
Ortaklık, halihazırda İzmir odaklı yatırımlar yapmış olup, yatırımların tek bir bölgede
yoğunlaşması dezavantaj olarak yorumlanabilir.
7.2.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının net
satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:
Ortaklık’ın satış ve kiralama olmak üzere iki ayrı faaliyet alanı bulunmaktadır. Tüm faaliyetler
İzmir, Türkiye’dedir.
31
Aralık
%
2013
Gayrimenkul
Satış
0
Gelirleri
Gayrimenkul
0
Kiralama Gelirleri
TOPLAM

0

31
Aralık
%
2014

31
Aralık
%
2015

0%

0

0%

0

0%

0%

0

0%

0

0%

0%

0

0%

0

0%

Sektör yapısı gereği faturalar ancak teslimde gerçekleştirilmektedir. O nedenle satış
sonuçlarının gelir tablosuna yansıması zaman alabilmektedir. Teslimat yapılana kadar geçen
süre zarfında satışlar bilançoda Ertelenmiş Gelirler olarak takip edilmekte olup, proje
tesliminde faturalaşma gerçekleştiği zaman faaliyet sonucu gelir tablosuna yansıtılacaktır.
2013-2015 yıl sonu bilançolarda 12 aylık ertelenmiş gelirler kaleminin gelişimi aşağıda
gösterilmiştir. Söz konusu ertelenmiş gelirler, rezidans ve ofis satışları için alınan avansları
içermektedir.
TL
Ertelenmiş Gelirler

31 Aralık 2013
18.695.626
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31 Aralık 2014
55.100.825

31 Aralık 2015
141.143.815

7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu
hakkında bilgi:
Yoktur.
7.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne
ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:
Ortaklık’ın Türk Patent Enstitüsü’ne tescil edilmiş ve aşağıdaki tabloda yer alan beş adet
markası bulunmaktadır. Aşağıda belirtilenlerin haricinde Ortaklık’ın Türk Patent Enstitüsü’ne
tescil edilmiş patent, marka, logo hakları veya royalty hakları bulunmamaktadır.
Başvuru
Numarası
2012/72848

Tescil
Numarası
2012 72848

Tescil
Tarihi
14.11.2013

2015/02007

2015 02007

2015/01998

Görsel

Marka

Sınıflar

mistral
yapı

36
37

24.11.2015

mistral
izmir
ofis

19

2015 01998

26.11.2015

mistral
izmir

19

2015/01996

2015 01996

11.01.2016

mistral
yapı

36
37

2015/02003

2015 02003

11.01.2016

mistral
izmir
çarşı

19

7.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:
Sektörel Bilgilerin Kaynağı
:TÜİK, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
GYODER, EVA, Reidin, TSKB GMD, JLL,
Hurriyetemlak.com
7.6. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında
bilgi:
Yoktur.
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7.7. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara
verme haline ilişkin bilgiler:
Yoktur.
8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
8.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları,
ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:
İhraççının bağlı olduğu bir grup şirket bulunmamaktadır.
8.2. İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü:
İhraççının, İzmir Ticaret Sicili nezdinde 181487 sicil numarası ile kayıtlı Meltem Bina
Yönetimi Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı (“Meltem Bina”) bir adet iştiraki
bulunmaktadır. Meltem Bina’nın 250.000 TL (iki yüz elli bin Türk Lirası) tutarındaki
sermayesinin 175.000 (yüz yetmiş beş bin) adet paya karşılık 175.000 TL’si (yüz yetmiş beş
bin Türk Lirası) İhraççıya aittir.
9. MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
9.1. İzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle ihraççının finansal
kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve yönetim kurulu
kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklara
ilişkin bilgi:
31 Aralık 2015 mali tablolar itibarıyla Ortaklık’ın sahip olduğu Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sahip Olunan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Bilgiler
Cinsi

Edinildiğ
i Yıl

Mistral
İzmir
Projesi – 2012
AVM
Projesi

Mersinli
Arsa
(2 adet)

Çınarlı
Arsa

2

m

3.488 m2
AVM
Projesi)
(

Mevkii

Net Defter
Kullanım
Değeri
Amacı
(TL)

Ankara
Caddesi No:15,
17, 24N-II.c-D
pafta, 8625 ada, 55.970.000
7 no’lu parsel
MersinliKonak/İZMİR

Kiraya
Yıllık
Verildi ise
Kira
Kira
Kiralayan Dönemi Tutarı
Kişi/Kurum
(TL)

Karma
Mistral
İzmir
projesi –
AVM
bölümü

-

-

-

2.268 m2’li
taşınmazın
6667/10000 Mersinli
hissesi
Mahallesi,

2015

2015

2.128,74
m2’li
“Arsa”
vasıflı
taşınmazın
2/3 hissesi

5.954,27
m2

8623 ada 8 ve
13.760.000
12
no.’lu
parseller,
Konak/İZMİR
Mersinli
Mahallesi,
1561
Sokak,
29.770.000
8554 ada 6
no.’lu parsel,
Konak/İZMİR

56

Arsa

-

-

-

Arsa

-

-

-

Son finansal tablo itibarıyla Ortaklık bilançosundaki stoklar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sahip Olunan Stoklara İlişkin Bilgiler
Cinsi

Edinildiği
Yıl

Mistral
İzmir
Projesi – 2012
Konut,
ofis, otel

m2

Mevkii

Net Defter
Kullanım
Değeri
Amacı
(TL)

Ankara
Caddesi No:15,
17, 24N-II.c-D
13.922,01
pafta, 8625 ada, 76.586.943
m2
7 no’lu parsel
MersinliKonak/İZMİR

Kiraya
Yıllık
Verildi ise
Kira
Kira
Kiralayan Dönemi Tutarı
Kişi/Kurum
(TL)

Rezidans,
otel, ofis

-

-

Mistral GYO tarafından edinilmesi planlanan maddi duran varlıklar aşağıda sınıflandırılarak
listelenmektedir.

Cinsi

Edinilmesi Planlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Edinileceği
Yapılan
Yapılacak
m2
Mevkii
Yıl
Ödemeler (TL) Ödemeler (TL)

Kullanım Amacı

Mistral GYO tarafından edinilmesi planlanan maddi duran varlık mevcut durumda
bulunmamaktadır. Finansal ya da faaliyet kiralaması yoluyla edinilen maddi duran varlık
bulunmamaktadır.
9.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm
hususlar hakkında bilgi:
Madde 23.7’de belirtilmektedir.
9.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları
hakkında bilgi:
Ortaklık ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. arasında 11.02.2016 tarihinde Ortaklığa 10.000.000
ABD Doları’na kadar kredi limiti sağlanmasına ilişkin olarak akdedilen genel kredi sözleşmesi
kapsamında kullanılan kredinin teminatı olarak, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. lehine aşağıda
listelenen ipotekler tesis edilmiştir:
Maddi Duran Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar, Ayni Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi
Kısıtlamanın/
Maddi Duran Varlık Ayni Hakkın
Kimin Lehine
Veriliş
Cinsi
Türü
Verildiği
Nedeni
Tarihi
Ortaklık ile Türkiye
Garanti Bankası A.Ş.
İzmir İli, Konak İlçesi,
arasında
11.02.2016
24N-IIC-2D Pafta,
tarihinde
Ortaklığa
8625 Ada, 7 Numaralı
10.000.000
ABD
parselde yer alan 298
Doları’na kadar kredi
numaralı bağımsız
limiti
sağlanmasına
Türkiye Garanti
bölüm
İpotek
Bankası A.Ş.
ilişkin olarak akdedilen 16.02.2016
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Tutarı

1.400.000
ABD
Doları

genel
kredi
sözleşmesi (“11.02.2016
tarihli
GKS”)
kapsamında kullanılan
kredinin teminatı olarak
İzmir İli, Konak İlçesi,
24N-IIC-2D Pafta,
8625 Ada, 7 Numaralı
parselde yer alan 297
numaralı bağımsız
bölüm
İzmir İli, Konak İlçesi,
24N-IIC-2D Pafta,
8625 Ada, 7 Numaralı
parselde yer alan 274
numaralı bağımsız
bölüm
İzmir İli, Konak İlçesi,
24N-IIC-2D Pafta,
8625 Ada, 7 Numaralı
parselde yer alan 300
numaralı bağımsız
bölüm
İzmir İli, Konak İlçesi,
24N-IIC-2D Pafta,
8625 Ada, 7 Numaralı
parselde yer alan 272
numaralı bağımsız
bölüm
İzmir İli, Konak İlçesi,
24N-IIC-2D Pafta,
8625 Ada, 7 Numaralı
parselde yer alan 299
numaralı bağımsız
bölüm
İzmir İli, Konak İlçesi,
24N-IIC-2D Pafta,
8625 Ada, 7 Numaralı
parselde yer alan 292
numaralı bağımsız
bölüm

Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.

11.02.2016 tarihli GKS
kapsamında kullanılan
kredinin teminatı olarak

İpotek

Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.

11.02.2016 tarihli GKS
kapsamında kullanılan
kredinin teminatı olarak

İpotek

Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.

11.02.2016 tarihli GKS
kapsamında kullanılan
kredinin teminatı olarak

İpotek

Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.

11.02.2016 tarihli GKS
kapsamında kullanılan
kredinin teminatı olarak

Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.

11.02.2016 tarihli GKS
kapsamında kullanılan
kredinin teminatı olarak

Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.

11.02.2016 tarihli GKS
kapsamında kullanılan
kredinin teminatı olarak

İpotek

İpotek

İpotek

16.02.2016

1.650.000
ABD
Doları

16.02.2016

3.750.000
ABD
Doları

16.02.2016

5.000.000
ABD
Doları

16.02.2016

175.000
ABD
Doları

16.02.2016

175.000
ABD
Doları

16.02.2016

1.750.000
ABD
Doları

9.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer
ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:
Ortaklık portföyünde bulunan ve Ortaklık’ın finansal durum tablosunda stoklarda ve yatırım
amaçlı gayrimenkullerde takip edilen “Mistral İzmir projesi”, “Mersinli Mahallesinde 2 adet
Arsa” ve “Mersinli Mahallesinde 1 adet Arsa”’ya ilişkin EK-4’te yer alan TSKB Gayrimenkul
Değerleme A.Ş.’ye yaptırılan 08.01.2016 tarihli ve sırayla 2016REVC22, 2016REVC17,
2016REVC21 rapor numaralı değerleme raporlarında:


Mistral İzmir projesi için, 31.12.2015 tarihi itibarıyla, taşınmazın mevcut durumu ile piyasa
değeri (KDV hariç) 225.860.000 TL; toplam proje değeri (KDV hariç) 366.110.000 TL,
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Mersinli Mahallesinde 2 adet Arsa için, 31.12.2015 tarihi itibarıyla, Ortaklık hissesine ait
piyasa değeri (KDV hariç) 13.760.000 TL,
Mersinli Mahallesinde 1 adet Arsa için, 31.12.2015 tarihi itibarıyla, taşınmazın piyasa
değeri (KDV hariç) 29.770.000 TL olarak takdir edilmiştir.
Maddi Duran Varlıkların Rayiç Değeri Hakkında Bilgi

Maddi Duran Edinme Ekspertiz
Varlık Cinsi
Tarihi Değeri

Mistral İzmir
Projesi

2012

Mersinli
Mahallesinde 2
adet Arsa
2015
Mersinli
Mahallesinde 1
adet Arsa
2015
(1)

Mevcut
durum
değeri:
225.860.000.TL + KDV
Proje
Değeri:
366.110.000.TL + KDV
Piyasa
Değeri:
13.760.000.–
TL + KDV
Piyasa
Değeri:
29.770.000.TL +KDV

Ekspertiz
Raporu
Tarihi ve
Nosu

MDV
Değerleme
Sınıflandırılması
Fon
(Yatırım amaçlı
Tutarı/Değer
olup olmadığı)
Düşüklüğü
Tutarı (TL)
Ofis, Konut,
Otel: Stok

Alışveriş
Merkezi:
Yatırım Amaçlı
AVM Mevcut
08.01.2016 – Durum Değeri:
2016REVC22 55.970.000-TL

2013 Yılı Değer
Artışı:

18.048.669 TL
2014 Yılı Değer
Artışı:

3.879.208 TL
2015 Yılı Değer
Artışı:

5.041.351 TL

08.01.2016 –
2016REVC17 Yatırım Amaçlı
08.01.2016 –
2016REVC21 Yatırım Amaçlı

2013, 2014 ve 2015 dönemlerinde gerçekleşen söz konusu değer artışları ilgili dönem
gelir tablolarına aktarılmıştır.

10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
10.1. Finansal durum:
10.1.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler ve bu
değişikliklerin nedenleri:
BİLANÇO (TL)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari
Alacaklar
Diğer Alacaklar
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31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

45.396.446
26.280.840
76.747

59.597.631
8.821.181
14.239

127.517.980
1.299.441
10.177.732

76.747
50.267

14.239
82.974

10.177.732
18.748

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer
Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş
Giderler
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin
Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer
Alacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari
Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kapsamında Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş
Gelirler
İlişkili Olmayan Taraflardan
Ertelenmiş Gelirler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer
Borçlar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
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50.267
16.386.994
2.601.598

82.974
43.092.798
7.586.439

18.748
76.586.943
23.820.787

1.945.942

3.995.056

21.579.477

655.656
-

3.591.383
-

2.241.310
260.386
15.353.943

25.797.091
2.610

53.203.764
2.610

99.656.542
2.610

2.610
23.511.000
192.522
14.677
372
2.075.910
71.193.537

2.610
43.165.000
179.932
12.780
490
9.842.952
112.801.395

2.610
99.500.000
143.308
9.387
1.237
227.174.522

18.936.155
143.912

55.984.264
722.832

156.713.897
15.139.278
215.196

143.912

722.832

215.196

5.608
18.695.626

14.080
55.100.825

8.243
141.143.815

2.703.903

14.515.823

33.931.924

15.991.723
91.009
-

40.585.002
146.527
-

107.211.891
202.341
5.024

-

-

5.024

3.611.932
-

4.391.810
-

8.583.439
3.645.491

967
3.610.965

4.042
4.387.768

13.491
4.924.457

48.645.450

52.425.321

61.877.186

Ödenmiş Sermaye
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
-Tanımlanmış Fayda Planlarının
Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları
Net Dönem Kârı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE
ÖZKAYNAKLAR

33.980.000
-

33.980.000
222.151

39.000.000
894.552

562
-198.439
14.863.327
-

632
14.442.737
3.779.801
-

-78
17.550.137
4.415.139
17.436

71.193.537

112.801.395

227.174.522

Önemli Muhasebe Politikaları
Önemli muhasebe politikaları farklı varsayımlar ve koşullar altında farklı sonuçlar yaratabilir.
Ortaklık’ın finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan bazı temel muhasebe
politikalarının açıklaması, İşbu İzahname’nin EK-3’ünde yer alan finansal tabloların 2.4 nolu
dipnotunda yer almaktadır.
Önemli bilanço kalemlerine ilişkin muhasebe politikaları bilgisi aşağıda yer almaktadır.
 Stoklar
“Geliştirilmekte olan ve inşaatı devam eden rezidans, ofis ve otel inşaat projeleri”, direkt
maliyetler, projeye konu işle ilişkisi kurulabilen ve projeye yüklenilebilecek olan dolaylı
maliyetleri, ham maddeleri ve proje ile ilgili borçlanma maliyetlerini içermektedir.
Konut inşaat projelerinde değerlendirilmek üzere satın alınan araziler “Üzerinde projesi
geliştirilecek arsalar” altında gösterilmektedir.
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Net
gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini
tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin
toplamının indirilmesiyle elde edilir.
Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir
değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır.
Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların
geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde
artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen
tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır.
 Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde
tutulan gayrimenkuller olup, bilanço tarihi itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun
değer ile değerlenirler. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki
değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde kar veya zarar
tablosuna dahil edilirler.
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır.
Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi
durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar “Maddi Duran
Varlıklar”a uygulanan muhasebe politikasını uygular.
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Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından
gelecekte herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço
dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkulun kullanım süresini doldurmasından veya
satışından kaynaklanan kar/zarar, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
Transfer sonrası devam eden gayrimenkul inşaat harcamaları yatırım amaçlı gayrimenkuller
üzerinde ve maliyet değeri üzerinden aktifleştirilmektedir.
Önemli Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar
 Nakit ve Nakit Benzerleri
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013 itibarıyla 26,3 milyon TL olan nakit ve nakit benzerleri tutarı, 31
Aralık 2014 itibarıyla 8,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kalem, 31 Aralık 2015 itibarıyla
7,5 milyon TL azalarak 1,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ortaklık’ın nakit ve nakit
benzerleri kalemi tutarında izlenen düşüşün en temel sebebi geliştirilen gayrimenkullere ilişkin
nakit çıkışlarından kaynaklanmaktadır.
 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2014 yılı kısa vadeli ticari alacaklar kalemini gelir
tahakkukları oluşturmaktadır. Ortaklık’ın 31 Aralık 2015 itibarıyla kısa vadeli ticari alacaklar
kalemini alacak senetleri oluşturmakta olup, alacak senetleri 10,2 milyon TL’dir. Alacak
senetleri için ortalama vade 121 gündür.
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 yılı kısa vadeli ticari alacaklarının
tamamı “ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardan” oluşmaktadır.
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (TL)
Alacak Senetleri
Gelir Tahakkukları
TOPLAM

31.12.2013
76.747
76.747

31.12.2014
14.239
14.239

31.12.2015
10.177.732
10.177.732

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013 itibarıyla kısa vadeli diğer alacaklar kalemini vergi dairesinden
alacakları oluşturmaktadır. 31 Aralık 2015 yılı itibarıyla ise vergi dairesinden alacakları
bulunmamaktadır.
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar kaleminin diğer parçasını bloke mevduatlar oluşturmaktadır.
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 yılı kısa vadeli diğer alacakların
tamamı “ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardan” oluşmaktadır.
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar (TL)
Bloke mevduat
Vergi dairesinden alacaklar
TOPLAM

31.12.2013
50.267
50.267
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31.12.2014
16.800
66.174
82.974

31.12.2015
18.748
18.748

 Stoklar
Stoklar kalemini yatırım harcamaları oluşturmaktadır. Yatırım harcamaları finansal tablolarda
“Stoklar” üzerinde aktifleştirilen rezidans, otel ve ofis inşaatı için yapılan toplam harcamaları
içermektedir.
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013 itibarıyla 16,4 milyon TL olan stoklar kalemi, rezidans, otel ve ofis
inşaatına yönelik yatırım harcamalarının artmasıyla 31 Aralık 2014’de 43,1 milyon TL, 31
Aralık 2015 itibarıyla ise 76,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 yılı kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
kaleminin ağırlıklı kısmını ilişkili taraflara verilen avanslar oluşturmakta olup, geri kalan
kısmını verilen sipariş avansları, iş avansları ve gelecek aylara ait giderler oluşturmaktadır.
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler (TL) 31.12.2013
İlişkili taraflara verilen avanslar
1.945.942
Verilen sipariş avansları
653.355
İş avansları
2.301
Gelecek aylara ait giderler
TOPLAM
2.601.598

31.12.2014
3.995.056
3.582.090
9.293
7.586.439

31.12.2015
21.579.477
2.227.082
13.497
731
23.820.787

İlişkili taraflara verilen avanslar, ticari işlemler için verilen avanslardan kaynaklanmaktadır.
Grup’un hisselerine sahip olan ya da üst düzey yönetim personeli ve birinci dereceden
akrabaları ilişkili taraf olarak kabul edilmektedir.
 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 Aralık 2015 yılı cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar kalemi 260,4 bin TL olup, bu kalem
peşin ödenen vergi ve fonlarının, cari kurumlar vergisi karşılığından fazla olan tutarını
göstermektedir.
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Kısa Vadeli
Varlıklar (TL)
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar
TOPLAM

31.12.2013
108.305
-108.305
-

31.12.2014
177.928
-177.928
-

31.12.2015
1.313
-261.699
-260.386

 Diğer Dönen Varlıklar
31 Aralık 2015 yılı diğer dönen varlıklar kalemi 15,4 milyon TL olup, bu tutarın tamamını
devreden KDV oluşturmaktadır.
 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Ortaklık’ın yatırım amaçlı gayrimenkulleri mevcut durumda inşaası devam eden AVM projesi
ile AVM’nin üstünde bulunduğu Bayraklı arsasının AVM’ye düşen payı, Mersinli arsa ve
Çınarlı arsadan oluşmaktadır. Bayraklı arsası 2012 yılında, Mersinli ve Çınarlı arsaları ise 2015
yılında satın alınmıştır.
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde yatırım amaçlı
gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Lisansı’na sahip
63

bir bağımsız değerleme şirketi tarafından belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Uluslararası
Değerleme Standartlarına uygun olarak yapılan değerleme, adil piyasa değeri ve emsal
karşılaştırma yöntemlerine göre belirlenmiştir.
Proje Geliştirilecek Yatırım Amaçlı Arsalar (TL)
AVM’nin üzerinde bulunduğu Bayraklı arsası ve AVM
Mersinli arsa (2 adet arsa)
Çınarlı arsa (1 adet arsa)
TOPLAM

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
23.511.000 43.165.000 55.970.000
- 13.760.000
- 29.770.000
23.511.000 43.165.000 99.500.000

 Maddi Duran Varlıklar
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde maddi duran varlıklar
kalemini demirbaşlar ve özel maliyetler oluşturmaktadır. Demirbaşlar 4-15 yıl ekonomik
ömüre, özel maliyetler 10 yıl ekonomik ömüre sahiptir.
Maddi Duran Varlıklar - Net Defter Değeri (TL) 31.12.2013
Demirbaşlar
61.487
Özel Maliyetler
131.035
TOPLAM
192.522

31.12.2014
64.597
115.335
179.932

31.12.2015
43.673
99.635
143.308

Ortaklık’ın maddi duran varlıkları yıllar içerisinde düşüş sergilemekte olup, düşüş yıllar
itibarıyla biriken amortisman tutarlarından kaynaklanmaktadır.
 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ortaklık’ın maddi olmayan duran varlıklar kalemini bilgisayar yazılımı oluşturmaktadır. 31
Aralık 2015 itibarıyla bu kalem 9,4 bin TL’dir.
 Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde uzun vadeli peşin
ödenmiş giderler kalemini gelecek yıllara ait giderler oluşturmaktadır.
 Diğer Duran Varlıklar
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde diğer duran varlıklar kalemini
devreden KDV oluşturmaktadır. 31 Aralık 2015 yılı itibarıyla diğer duran varlıklar
bulunmamaktadır.
 Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2014 itibarıyla kısa vadeli borçlanması bulunmayan Ortaklık, 2015
yılı içerisinde dolar cinsinden banka kredisi kullanmıştır. 2015 yılı için 15.139.278 TL
tutarındaki toplam kısa vadeli borçlanmaların 13,9 milyon TL’si 1 yıl içerisinde ödenecek
banka kredileri olup, toplam tutarı 1,3 milyon TL olan finansal kiralama borcunun tamamı 1 yıl
içerisinde ödenecektir.
Kısa Vadeli Borçlanmalar, Ortaklık’ın portföyünde yer alan gayrimenkul projeleri için
kullanılmıştır.
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Kısa Vadeli Borçlanmalar (TL)
1yıl içerisinde ödenecek banka kredileri
1 yılda içerisinde ödenecek finansal kiralama
işlemlerinden borçlar
TOPLAM

31.12.2013
-

31.12.2014
-

31.12.2015
13.852.808

-

-

1.286.470
15.139.278

 Ticari Borçlar
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde kısa vadeli ticari
borçlar kalemini başlıca ticari satın alımlardan kaynaklanan ödenmemiş tutarlar kapsamaktadır.
Kısa vadeli ticari borçları oluşturan bir diğer kalem ise gider tahakkuklarıdır.
Ticari borçlar için ortalama ödeme vadesi 31 Aralık 2015 yılında 50 gün; 31 Aralık 2014 yılında
13 gün; 31 Aralık 2013 yılında 9 gündür.
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 yılı kısa vadeli ticari borçlarının
tamamı “ilişkili olmayan taraflardan ticari borçlardan” oluşmaktadır.
Kısa Vadeli Ticari Borçlar (TL)
Ticari borçlar
Gider tahakkukları
TOPLAM

31.12.2013
143.558
354
143.912

31.12.2014
722.213
619
722.832

31.12.2015
214.504
692
215.196

 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde çalışanlara sağlanan
faydalar kapsamında borçlar kalemini ödenecek sosyal güvenlik primleri kapsamaktadır.
31 Aralık 2013 yılında 5,6 bin TL olan çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar, 8,5
bin TL artış göstererek 31 Aralık 2014’te 14,1 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2015
yılı itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar tutarı 5,9 bin TL azalarak 8,2
bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar bulunmamaktadır.
 Ertelenmiş Gelirler
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2014 yılı kısa vadeli ertelenmiş gelirler kalemini alınan
sipariş avansları ve ilişkili taraflardan alınan sipariş avansları oluşturmaktadır. 31 Aralık 2015
tarihi itibarıyla kat irtifakı yapılması sebebiyle söz konusu kaleme ertelenmiş gelirler ve ilişkili
taraflardan ertelenmiş gelirler eklenmiştir.
Alınan sipariş avansları ve ilişkili taraflardan alınan sipariş avansları, rezidans ve ofis satışları
için alınan avansları içermektedir. Ertelenmiş gelirler ve ilişkili taraflardan olan ertelenmiş
gelirler ise, kat irtifakı yapılan fakat henüz teslim edilmeyen rezidans, otel ve ofis satışlarını
içermektedir.
Alınan sipariş avansları ile ilişkili taraflardan alınan sipariş avanlarının 31 Aralık 2013 ve 31
Aralık 2015 dönemlerinde artan bir seyir izlemesi, satışı tamamlanan rezidans ve ofis sayısının
artmasından kaynaklanmaktadır.
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2015 itibarıyla Mistral İzmir projesi için kat irtifakı tamamlanmıştır. Bu sebeple 31 Aralık 2015
itibarıyla kat irtifakı yapılan fakat henüz teslim edilmeyen rezidans, otel ve ofis satışları 12.2
milyon TL olarak ertelenmiş gelirler ve ilişkili taraflardan ertelenmiş gelirler kaleminde takip
edilmiştir.
Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler (TL)
Alınan sipariş avansları
İlişkili taraflardan alınan sipariş avansları
Ertelenmiş gelirler
İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler
TOPLAM

31.12.2013
15.991.723
2.703.903
18.695.626

31.12.2014
40.585.002
14.515.823
55.100.825

31.12.2015
95.934.550
32.979.805
11.277.341
952.119
141.143.815

 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde diğer kısa vadeli
yükümlülükler kalemini ödenecek vergi ve fonlar kapsamaktadır.
 Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2014 itibarıyla uzun vadeli borçlanması bulunmayan Ortaklık’ın,
31 Aralık 2015 itibarıyla uzun vadeli borcu 3,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Ortaklık 2015 yılı içerisinde dolar cinsinden 3,6 milyon TL tutarında banka kredisi kullanmış
olup, söz konusu kredi Ortaklık’ın portföyünde yer alan gayrimenkul projeleri için temin
edilmiştir.
 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Ortaklık’ın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde ertelenmiş vergi
yükümlülükleri kaleminin ağırlıklı kısmını yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili düzeltmeler
oluşturmaktadır. Maddi varlıkların amortisman / maddi olmayan varlıkların itfa farkları ve
kıdem tazminatı karşılığı, ertelenmiş vergi yükümlülüğü oluşturan diğer kalemlerdir.
Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri (TL)
Maddi varlıkların amortisman / maddi olmayan
varlıkların itfa farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı
TOPLAM

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

-1.283
-3.609.875
193
-3.610.965

-2.842
-4.385.734
808
-4.387.768

-3.647
-4.923.508
2.698
-4.924.457

10.2. Faaliyet sonuçları:
10.2.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla
faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi:
01.01.201331.12.2013
-870.659
-83.701

GELİR TABLOSU (TL)
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR/(ZARAR)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
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01.01.201431.12.2014
-697.776
-544.696

01.01.201531.12.2015
-1.150.122
-94.480

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI/ (ZARARI)
Finansman Giderleri (-)
VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR)
Vergi (Gideri)/Geliri
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri
DÖNEM KARI/(ZARARI)

1.399.264
-937.685
-492.781
19.076.377

1.558.007
-98.077
217.458
4.528.684

7.195.829
-4.905.460
1.045.767
5.169.289

18.583.596
18.583.596
-3.720.269
-108.305
-3.611.964
14.863.327

4.746.142
-11.628
4.734.514
-954.713
-177.928
-776.785
3.779.801

6.215.056
-1.263.051
4.952.005
-538.180
-1.313
-536.867
4.413.825

Önemli Muhasebe Politikaları
Önemli muhasebe politikaları farklı varsayımlar ve koşullar altında farklı sonuçlar yaratabilir.
Ortaklık’ın finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan bazı temel muhasebe
politikalarının açıklaması, İşbu İzahname’nin EK-3’ünde yer alan finansal tabloların 2.4 nolu
dipnotunda yer almaktadır.
Önemli gelir tablosu kalemlerine ilişkin muhasebe politikaları bilgisi aşağıda yer almaktadır.
 Hasılat
Rezidans, ofis, otel ve yatırım amaçlı gayrimenkul geliştirme projeleri
Gayrimenkul geliştirme projelerinden elde edilen hasılat, Grup’un sözleşme ile belirlenmiş tüm
görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi ve alıcının teslim tutanağını onaylamasının
ardından bir varlığa hukuken sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve yararların mülkiyeti satın
alana geçtiğinde gerçekleşir. Raporlama tarihleri itibarıyla tamamlanmış proje olmaması
nedeniyle; bu tip faaliyetlerden elde edilmiş gelir finansal tablolarda bulunmamaktadır.
Gayrimenkul kiralamalarından elde edilen kira gelirleri
Kiralanan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri tahakkuk esasına göre kaydedilmektedir.
Gelir; bu işlemle ilgili oluşan ekonomik faydaların Grup’a girişi mümkün görülüyorsa ve bu
gelirin miktarı güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa gerçekleşir. Raporlama tarihleri itibarıyla
tamamlanmış proje olmaması nedeniyle; bu tip faaliyetlerden elde edilmiş gelir finansal
tablolarda bulunmamaktadır.
Önemli Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar
 Satış Gelirleri
Önemli muhasebe politikalarında belirtildiği üzere, Ortaklık, proje tamamlanmadan herhangi
bir satışını gelir olarak yazamayacağından, 1 Ocak – 31 Aralık 2015, 1 Ocak – 31 Aralık 2014
ve 1 Ocak – 31 Aralık 2013 dönemlerinde satış geliri elde etmemiştir.
 Genel Yönetim Giderleri
Ortaklık’ın genel yönetim giderleri arasında başlıca vergi, resim ve harçlar, personel giderleri
ve danışmanlık giderleri bulunmaktadır.
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Genel Yönetim Giderleri (TL)
Vergi, resim ve harçlar
Personel giderleri
Danışmanlık giderleri
Kira giderleri
Amortisman giderleri
Ofis giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
İtfa ve tükenme payları
Seyahat giderleri
Diğer
TOPLAM

01.01.201331.12.2013
-47.637
-230.992
-289.430
-44.944
-30.700
-13.829
-48.881
-4.195
-106.374
-53.677
-870.659

01.01.201431.12.2014
-41.841
-235.067
-176.532
-51.485
-34.740
-20.567
-38.601
-6.759
-81.722
-10.462
-697.776

01.01.201531.12.2015
-362.492
-360.764
-194.586
-63.310
-36.624
-30.344
-6.671
-3.393
-1.800
-90.138
- 1.150.122

 Pazarlama Giderleri
Ortaklık’ın pazarlama giderleri reklam giderlerinden oluşmaktadır.

Pazarlama Giderleri (TL)
Reklam giderleri
TOPLAM

01.01.201331.12.2013
-83.701
-83.701

01.01.201431.12.2014
-544.696
-544.696

01.01.201531.12.2015
-94.480
-94.480

 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Ortaklık’ın esas faaliyetlerden diğer gelirleri, faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirinden
oluşmuştur.
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (TL)
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri
TOPLAM

01.01.201331.12.2013
1.399.264
1.399.264

01.01.201431.12.2014
1.558.007
1.558.007

01.01.201531.12.2015
7.195.829
7.195.829

 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Ortaklık’ın esas faaliyetlerden diğer giderlerini, faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri,
türev işlemleri, vergi gideri, bağış ve yardımlardan kaynaklanan kur farkı gideri ve sözleşme
fesih tazminat gideri oluşturmuştur.
01.01.2013- 01.01.2014Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (TL)
31.12.2013 31.12.2014
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri
- 118.590
- 96.076
Türev işlem zararı
Vergi gideri
Bağış ve yardımlardan kaynaklanan kur farkı gideri
- 150.000
- 2.001
Sözleşme fesih tazminat gideri
- 669.095
TOPLAM
- 937.685
- 98.077

01.01.201531.12.2015
- 3.905.438
- 606.379
- 393.643
- 4.905.460

 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Ortaklık’ın yatırım faaliyetlerinden gelirlerini vadeli mevduattan elde edilen faiz geliri ve
yatırım amaçlı gayrimenkul gerçeğe uygun değer artış kazancı oluşturmaktadır.
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Ortaklık, yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinden elde ettiği değer artış kazancını yatırım
faaliyetlerinden gelirler hesabında takip etmektedir. Söz konusu değer artış kazançları, Mistral
İzmir projesi dahilinde geliştirilen AVM projesine ait gerçeğe uygun değer artış kazançlarıdır.
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler (TL)
Faiz geliri (Vadeli Mevduat)
Yatırım amaçlı gayrimenkul gerçeğe
uygun değer artış kazancı
TOPLAM

01.01.201331.12.2013
1.027.708

01.01.201431.12.2014
649.476

01.01.201531.12.2015
127.938

18.048.669
19.076.377

3.879.208
4.528.684

5.041.351
5.169.289

 Finansman Giderleri
2013 ve 2014 yıllarında banka borcu bulunmayan Ortaklık’ın 2015 yılında dolar cinsinden
kullandığı toplam finansal borcun 2015 dönemindeki faiz gideri tutarı 247,8 bin TL’dir.
01.01.201331.12.2013
-

Finansman Gideri (TL)
Banka kredileri faiz giderleri
Net kur farkı gideri
Diğer finansman giderleri
TOPLAM

-

01.01.201431.12.2014
-11.628
-11.628

01.01.201531.12.2015
-247.806
- 1.015.245
- 1.263.051

 Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri
İzahname’nin EK-3’ünde yer alan raporun 2.5 nolu dipnotunda belirtildiği üzere, Ortaklık’a ait
yatırım amaçlı gayrimenkullerden kaynaklanan ertelenmiş vergi borcu ve ertelenmiş vergi
varlık hesaplamasında, yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilecek ekonomik faydaların
satış yolundan ziyade zaman içinde tümüyle kullanılması amacı güden bir işletme modeli
çerçevesinde elde bulundurulduğuna kanaat getirilmiştir.
Bu amaçla elde tutulan yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri ile vergiye esas
değeri arasındaki farktan %20 ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplanmıştır.
Ayrıca, Ortaklık’ın satış yolu ile ekonomik fayda sağlamayı amaçladığı bazı yatırım amaçlı
gayrimenkullerinin satış kazançları %5 vergiye tabii olduklarından, bu yatırım amaçlı
gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri ile vergiye esas değeri arasındaki farktan %5
ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplanmıştır.
 Net Dönem Karı/(Zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelir yaratan Ortaklık’ın, finansman gideri, dönem vergi gideri ve
ertelenmiş vergi gideri düşüldükten sonra 2013-2015 dönemleri arasında net dönem karı
bulunmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde 14,9 milyon TL net dönem karı olan
Ortaklık’ın 1 Ocak – 31 Aralık 2014 döneminde 3,8 milyon TL, 1 Ocak – 31 Aralık 2015
döneminde 4,4 milyon TL net dönem karı bulunmaktadır.
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10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu
değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama:
Önemli muhasebe politikalarında belirtildiği üzere, Ortaklık, proje tamamlanmadan herhangi
bir satışını gelir olarak yazamayacağından, 1 Ocak – 31 Aralık 2015, 1 Ocak – 31 Aralık 2014
ve 1 Ocak – 31 Aralık 2013 dönemlerinde satış geliri elde etmemiştir.
10.2.3. İhraççının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya
etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında bilgiler:
Türkiye’nin GSYİH düzeyi, harcama düzeyi, hane başına gelir seviyesi, nüfus artışı, kentleşme
ve göç eğilimlerini içeren demografik eğilimler, enflasyon oranları, faiz oranları, tüketici talebi
gibi faktörler Türkiye gayrimenkül sektörünü etkilemekte olup, Mistral GYO da bu
değişikliklerden etkilenmektedir.
10.3. İhraççının borçluluk durumu
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Ortaklık’ın borçluluk durumu aşağıdaki gibidir:
Borçluluk Durumu
(31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla)

Tutar (TL)

Kısa vadeli yükümlülükler
Garantili
Teminatlı
Garantisiz/Teminatsız

15.139.278
8.518.218,36
6.621.060,64

Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli
3.645.491
borçların kısa vadeli kısımları hariç)
Garantili
Teminatlı
Garantisiz/Teminatsız
Kısa ve Uzun Vadeli
Toplamı

3.645.491
Yükümlülükler

18.784.769

Özkaynaklar
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye
Yasal yedekler
Diğer yedekler
Dönem Net Karı
TOPLAM KAYNAKLAR

61.877.186
39.000.000
894.552
17.567.495
4.415.139
227.174.522

Net Borçluluk Durumu
A. Nakit
B. Nakit Benzerleri

Tutar (TL)
1.299.441
-

C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar

-

D. Likidite (A+B+C)

1.299.441

E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar

-

F. Kısa Vadeli Banka Kredileri

13.852.808
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G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa
Vadeli Kısmı
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar

1.286.470

I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)

15.139.278

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-ED)
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri
L. Tahviller
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk
(K+L+M)
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)

13.839.837
3.645.491
3.645.491
17.485.328

11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI
11.1. İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:
31 Aralık 2015 itibarıyla Ortaklık’ın fon kaynakları aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Fon Kaynakları (TL)
(31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla)

Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Kısa Vadeli Fon Kaynağı Toplamı

Tutar (TL)
15.139.278
215.196
5.024
202.341
8.243
141.143.815
156.713.897

Uzun Vadeli Fon Kaynakları (TL)
(31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla)

Tutar (TL)
3.645.491
4.924.457
13.491
8.583.439

Finansal Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Uzun Vadeli Ticari Borçlar
Uzun Vadeli Fon Kaynağı Toplamı
Oran Analizi
(31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla)

Tutar (TL)
156.713.897
8.583.439
61.877.186
%69
%4
%27
%2

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynak
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Pasif
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Pasif
Özkaynak/Pasif
Net Dönem Karı/Pasif
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11.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:
Nakit Akımı
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan
nakit)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit
Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net (Azalış)/Artış
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ

31.12.2013 31.12.2014
24.991 26.280.840
658.419 -2.959.523
-1.903.157 -15.152.328
25.000.000

31.12.2015
8.821.181
21.083.503
-51.147.021

0

22.541.718

2.500.587
652.192
26.255.849 -17.459.659

0
-7.521.800

26.280.840

8.821.181

1.299.441

 İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit 2013 yılı itibarıyla, 658,4 bin TL’yken, 2014 yılı
itibarıyla işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit 2,96 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 3,6
milyon TL tutarındaki bu farkın temel nedeni, stok kalemindeki artıştan kaynaklanmaktadır.
Stok kalemi, yatırım harcalamalarını kapsamaktadır. Rezidans, otel ve ofis inşaatına yönelik
toplam yatırım harcamalarının 2014 yılında artmış olması sebebiyle söz konusu yılda
Ortaklık’ta nakit çıkışı gerçekleşmiştir.
2014 yılı itibarıyla işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit 2,96 milyon TL’yken, 2015 yılı
itibarıyla işletme faaliyetlerinden 21,1 milyon TL nakit sağlanmıştır. 24 milyon TL tutarındaki
bu farkın temel nedeni ertelenmiş gelirlerdeki artıştır. Ortaklık’ın başlıca ertelenmiş gelirler
kalemini alınan sipariş avansları oluşturmaktadır. Kat irtifakı yapılan fakat henüz teslim
edilmeyen rezidans, otel ve ofis satışlarının yükselmesi neticesinde Ortaklık’a 2015 yılında
nakit girişi sağlanmıştır.
 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
1 Ocak-31 Aralık 2013, 1 Ocak-31 Aralık 2014 ve 1 Ocak-31 Aralık 2015 dönemlerindeki
yatırım kaynaklı nakit çıkışları, geliştirilen ve yatırım amaçlı gayrimenkul kapsamındaki arsa
ve arazilerin alımından kaynaklanmaktadır.
 Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan nakit)
Ortaklık, 1 Ocak-31 Aralık 2013 döneminde 25 milyon TL, 1 Ocak-31 Aralık 2015 döneminde
ise 5 milyon TL tutarında sermaye artırımı yaparak nakit girişi sağlamıştır. Ortaklık’ta 1 Ocak31 Aralık 2015 döneminde sermaye artırımına ek olarak, 26,9 milyon TL tutarında
borçlanmadan kaynaklı nakit girişi sağlanırken, borç ödemelerine ilişkin 9,4 milyon TL
tutarında nakit çıkışı yaşanmıştır.
 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
1 Ocak-31 Aralık 2013 döneminde ağırlıklı sermaye artırımından kaynaklı Ortaklık’a nakit
girişi sağlanmış olup, dönem sonu nakit ve nakit benzeri 26,3 milyon TL olarak gerçeklemiştir.
1 Ocak-31 Aralık 2014 döneminde yatırım faaliyetlerine yönelik 15,2 milyon TL’lik nakit çıkışı
olup, yatırım bir önceki dönemin nakit ve nakit benzeri ile karşılanmıştır. 2014 yılı dönem sonu
nakit ve nakit benzeri 8,8 milyon TL olarak gerçeklemiştir.
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1 Ocak-31 Aralık 2015 döneminde 21,1 milyon TL değerinde işletme faaliyetlerden, 22,5
milyon TL değerinde finansman faaliyetlerinden Ortaklık’a nakit girişi sağlanmış olup, dönem
içerisinde satın alınan arsalar için 51,1 milyon TL’lik nakit çıkışı akabinde dönem sonu nakit
ve nakit benzeri 1,3 milyon TL olarak gerçeklemiştir.
11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:
Mistral GYO’nun Kısa Vadeli Finansal Borçlar tutarı, 31 Aralık 2015 itibarıyla 15.139.278 TL,
Uzun Vadeli Finansal Borçlar tutarı ise 3.645.491 TL’dir.
Şirket’in aynı dönem nakit tutarı 1.299.441 TL’dir. Şirket, ihtiyaç doğması halinde, limitleri
dahilinde banka kredisi kullanabilecektir. Bununla beraber, Şirket’in gerçekleşen ve
gerçekleştireceği satış işlemleri ile beraber 2016 yılı içerisinde yeterli fonlamayı sağlaması
tahmin edilmektedir.
11.4. İşletme sermayesi beyanı:
Mistral GYO’nun 2015 yıl sonu Dönen Varlık toplamı 127.517.980 TL, Kısa Vadeli Yabancı
Kaynakları toplamı 156.713.897 TL olup, net işletme sermayesi - 29.195.917 TL
seviyesindedir. Ortaklık, 2015 yılsonu itibarıyla Mistral İzmir projesi kapsamında satış
sözleşmelerine ilişkin almış olduğu avansların tutarı yaklaşık 141.143.815 TL olup, söz konusu
avanslar ile projenin 2016 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanan teslimleri dahilinde herhangi
bir nakit çıkışı ile ilişkilenmeksizin kapanması beklenmektedir.
11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya
etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:
Yoktur. Ancak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 31. maddesi
uyarınca, Ortaklık fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetleri karşılamak amacıyla
hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları konsolide olmayan veya bireysel
finansal tablolarında yer alan öz sermayelerinin beş katı kadar kredi kullanabilirler. Söz konusu
kredilerin üst sınırının hesaplanmasında Ortaklık’ın finansal kiralama işlemlerinden doğan
borçları ve gayri nakdi kredileri de dikkate alınır. Ayrıca, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına
İlişkin Esaslar Tebliği’nin 30. maddesi uyarınca gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve
gayrimenkule dayalı hakların satın alınması sırasında yalnızca bu işlemlerin finansmanına
ilişkin olarak ya da yatırımlar için kredi temini amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde ipotek,
rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir. Portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar
dışında hiçbir suretle üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis
ettirilemez ve başka herhangi bir tasarrufta bulunulamaz.
11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal
kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan
önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:
Yoktur.
12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR
12.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının
araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme
etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan
ödemeler hakkında bilgi:
Yoktur.
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13. EĞİLİM BİLGİLERİ
13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler
hakkında bilgi:
Ortaklık performansını etkileyen başlıca etmenler içerisinde küresel ve Türkiye finansal
piyasalardaki koşullar, gayrimenkul sektöründeki yatırım eğilimleri, finansmana erişim ve
finansman maliyeti gibi konular bulunmaktadır. Diğer taraftan sektörün finansal piyasalar ve
ekonominin genel gidişatına yönelik eğilimi nedeniyle yaşanabilecek ekonomik kriz ve
dalgalanmalar; imar, inşaat, çevre ve diğer izinlerin veya ruhsatların alınmasında yaşanabilecek
zorluklar Ortaklık gelirlerini olumsuz yönde etkileyebilir, gelecekte planlanan yatırımların
ertelenmesine veya iptaline neden olabilir.
Bahsi geçen risk faktörlerinin yanı sıra, Ortaklık, sektör ve bölgedeki trendleri yakından takip
edip, yatırım kararlarını öngörülen talepler doğrultusunda şekillendirmektedir. Hali hazırda
portföyde yer alan taşınmazların bulunduğu bölgeler gelişim potansiyeli yüksek olan ve prestijli
firmaların yatırımlarını gerçekleştireceği cazibeli bir bölge niteliğindedir. İlerleyen
dönemlerde, 2015 yılında satın alınan arsalar üzerinde hastane, ticari ünite ve konut projelerinin
geliştirilmesi gündemde olup, projelerden elde edilecek kira geliri ve/veya satış geliri ile
Ortaklık portföyünü geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam edecektir.
13.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler,
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
İşbu izahnamenin 5 no’lu maddesinde belirtilen riskler dışında, finansal durumu ve
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya
olaylar bulunmamaktadır.
14. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ1
14.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine
ilişkin kar tahminleri:
Yoktur.
14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:
Yoktur.
14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek
şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:
Yoktur.
14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibariyle
hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:
Yoktur.
Kar tahmini: Cari ve/veya takip eden hesap dönemleri için muhtemel kar veya zarar seviyesine ilişkin bir
rakamın veya asgari veya azami bir rakamının açıkça ya da dolaylı olarak veya gelecekte elde edilebilecek kar
veya uğranabilecek zararların hesaplanabileceği verilerin belirtilmesidir.
Kar beklentisi: Sona ermiş, ancak sonuçları henüz yayınlanmamış olan bir hesap dönemi için kar ya da zarar
rakamının tahmin edilmesidir.
1
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15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
15.1. İhraççının genel organizasyon şeması:
YK Başkanı
Önder
Türkkanı

YK
Başkan
Vekili
Haydar
İnaç

Satış ve Pazarlama
Müdürü
Yurda Gül İnaç

YK
Üyesi
Tufan
Ünal

YK
Üyesi
Avram
Sevinti

YK Üyesi
Novart
Gayrimenkul
Yatırım İnş.
San. ve Tic.
A.Ş.
(temsilcisi
Deniz Barçın)

Kiralama Müdürü
Deniz Türkkanı

Genel
Müdür
Refael Dalva

15.2. İdari yapı:
15.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:
Adı Soyadı

Görevi

İş Adresi

Son 5 Yılda
İhraççıda
Üstlendiği
Görevler

Görev
Süresi /
Kalan
Görev

Sermaye Payı

(TL)

(%)

Süresi
Önder
Türkkanı

Yönetim
Kurulu
Başkanı

Talat Paşa
Yönetim
Bulvarı, No: Kurulu
17, Daire 13, Başkanı
Alsancak,
İzmir

36/18 ay

12.572.148 32,24

Haydar İnaç

Yönetim
Kurulu
Başkan
Vekili

Talat Paşa
Bulvarı, No:
17, Daire 13,
Alsancak,
İzmir

36/18 ay

8.623.152

Yönetim
Kurulu
Başkan
Vekili
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22,11

Tufan Ünal

Yönetim
Kurulu
Üyesi

Avram
Sevinti

Yönetim
Kurulu
Üyesi

Mehmet
Doğan Atay

Yönetim
Kurulu
Üyesi

Novart
Yönetim
Gayrimenkul Kurulu
Yatırım
Üyesi
İnşaat San.
ve Tic.
A.Ş.’yi
temsilen
Deniz Barçın
Muhittin
Bilget

Halil Eroğlu

36/18 ay
Talat Paşa
Yönetim
Bulvarı, No: Kurulu Üyesi
17, Daire 13,
Alsancak,
İzmir
36/18 ay
Talat Paşa
Yönetim

1.950.000

5

Yoktur.

Yoktur.

390.000

1

3.900.000

10

Bulvarı, No: Kurulu Üyesi
17, Daire 13,
Alsancak,
İzmir
36/18 ay
Talat Paşa
Yönetim
Bulvarı, No: Kurulu Üyesi
17, Daire 13,
Alsancak,
İzmir
36/18 ay
Talat Paşa
Yönetim
Bulvarı, No: Kurulu Üyesi
17, Daire 13,
Alsancak,
İzmir

Yönetim
Kurulu
Bağımsız
Üyesi

Talat Paşa
Bulvarı, No:
17, Daire 13,
Alsancak,
İzmir

Yönetim
Kurulu
Bağımsız
Üyesi

18/ 18 ay Yoktur.

Yoktur.

Yönetim
Kurulu
Bağımsız
Üyesi

Talat Paşa
Bulvarı, No:
17, Daire 13,
Alsancak,
İzmir

Yönetim
Kurulu
Bağımsız
Üyesi

18/ 18 ay Yoktur.

Yoktur.

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı Soyadı

Refael Dalva

Görevi

Genel
Müdür

İş Adresi

Talat Paşa
Bulvarı,
No: 17,
Daire 13,
Alsancak,
İzmir

Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler
Finans ve Muhasebe
Müdürü
(2012 ile 2016 yılları
arasında)
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Sermaye Payı
(TL)

(%)

Yoktur

Yoktur

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:
Adı Soyadı

Görevi

Önder
Türkkanı

Yönetim
Kurulu
Üyesi

İş Adresi

Son 5 Yılda İhraççı
dışında Sermaye Payı
İhraççıda
yürüttükleri önemli (Kuruluş
Üstlendiği
faaliyetler
Tarihindeki)
Görevler
(TL)
(%)
49
Talat
Paşa Yönetim
 Arkas
Holding 4.489.992
Bulvarı, No: Kurulu
A.Ş. genel müdürü
17, Daire 13, Başkanı
 Ticaret ve Sanayi
Alsancak,
Kontuvarı
Türk
İzmir
Anonim
Şirketi
ortağı
 Mistral
İnşaat
Sanayi ve Ticaret
Anonim
Şirketi
ortağı
 Tasfiye
halinde
Tatmahal
Gıda
İşletmeciliği Turizm
Sanayi ve Ticaret
Anonim
Şirketi
ortağı
 Novart
Gayrimenkul Yatırım
İnşaat Sanayi ve
Ticaret
Anonim
Şirketi ortağı
 Metropolis
Danışmanlık Turizm
İnşaat Sanayi ve
Ticaret
Anonim
Şirketi ortağı.
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Haydar İnaç

Yönetim
Kurulu
Üyesi

Talat
Paşa Yönetim
Bulvarı, No: Kurulu
17, Daire 13, Başkan Vekili
Alsancak,
İzmir

Erkan İnaç

Yönetim
Kurulu
Üyesi

-

49
 Miray
İnşaat 4.478.776
Taahhüt Ticaret ve
Sanayi
Anonim
Şirketi
yönetim
kurulu başkanı ve
ortağı.
 HBE Depoculuk
Nakliyat
Anonim
Şirketi ortağı
 Triyap
İnşaat
Sanayi
Ticaret
Anonim
Şirketi
ortağı
 La
Şarapçılık
Pazarlama Anonim
Şirketi ortağı.
 La
Organik
Bağcılık Şarapçılık
Hayvancılık İnşaat
Turizm Gıda Sanayi
Ticaret
Anonim
Şirketi ortağı.
 İzart Yapı Turizm
Sanayi
Ticaret
Anonim
Şirketi
ortağı.
 Novart
Gayrimenkul Yatırım
İnşaat Sanayi ve
Ticaret
Anonim
Şirketi ortağı.
 Mistral
İnşaat
Sanayi ve Ticaret
Anonim
Şirketi
ortağı.
 Tasfiye
halinde
Tatmahal
Gıda
İşletmeciliği Turizm
Sanayi ve Ticaret
Anonim
Şirketi
ortağı.

Yönetim
 Miray
İnşaat 5.612
Kurulu Üyesi Taahhüt Ticaret ve
Sanayi A.Ş. ortağı.
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1

Banu İnaç

Yönetim
Kurulu
Üyesi

-

Yönetim
 Miray
İnşaat 5.612
Kurulu Üyesi Taahhüt Ticaret ve
Sanayi A.Ş. yönetim
kurulu üyesi.

Güner
Menendi

Kurucu
Ortak

-

Yönetim
Yürüttüğü herhangi 8
Kurulu Üyesi bir faaliyet, yönetim
kurulu üyeliği veya
ortaklığı
bulunmamaktadır.

1

0,1

15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel
ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri
hakkında bilgi:
 Güner Menendi (Kurucu Ortak), Önder Türkkanı’nın (Ortak ve Yönetim Kurulu
Üyesi) kız kardeşidir.
 Banu İnaç (Ortak), Erkan İnaç’ın (Ortak) eşidir.
 Erkan İnaç (Ortak), Haydar İnaç’ın (Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi) erkek
kardeşidir.
15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim
ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
Önder Türkkanı
13.06.1958 İzmir doğumlu Önder Türkkanı, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi İktisat ve Maliye bölümü mezunudur. Önder Türkkanı, 1981–1987 yılları arasında
Egebank’ın genel müdürlük biriminde Kredi Pazarlama Müdürü, 1987–2001 yılları arasında
Türk Ekonomi Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı ve yine 1987–2001 yılları arasında aynı
zamanda TEB Sigorta, TEB Leasing ve TEB Factoring’de yönetim kurulu üyeliği görevlerinde
bulunmuştur. Uzun yıllar finans sektöründe çalışmış bulunan Önder Türkkanı’nın Ortaklık
dışındaki görev ve faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Halihazırda Arkas Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevini ve Ortaklık’ın
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.
Önder Türkkanı, 01.02.2008 yılında kurulmuş olan ve ikamet amaçlı binaların inşaatını
gerçekleştiren (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.
inşaatlar) (ahşap binaların inşaatı hariç) Ortaklık’ın,
17.09.2008 yılında kurulan ve gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Novart Gayrimenkul
Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
turizm ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Metropolis Danışmanlık Turizm İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortağı konumundadır.

Haydar İnaç
01.01.1968 Kırıkkale doğumlu Haydar İnaç, 1994 yılından bu yana antrepo sanayi tesisleri,
ticari ofisler, hastane ve konut inşaatları başta olmak üzere üstyapı ve altyapı konularında
faaliyet gösteren Miray İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, Haydar İnaç aşağıda belirtilen şirketlerin ortağı
bulunmaktadır:
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(i)

(ii)
(iii)

(iv)
(v)

24.05.2010 yılında kurulmuş olan ve ikamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar,
birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb. inşaatlar) (ahşap binaların inşaatı
hariç) alanında faaliyet gösteren Triyap İnşaat San. Tic. A.Ş.,
İnşaat malzemeleri ve nalburiye ürünleri tedarikçisi Izart Yapı Turz. San. Tic. A.Ş.,
1994 yılından bu yana antrepo sanayi tesisleri, ticari ofisler, hastane ve konut inşaatları
başta olmak üzere üstyapı ve altyapı konularında faaliyet gösteren Miray İnşaat Taahhüt
Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin,
17.09.2008 yılında kurulan ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Novart
Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve
inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Mistral İnşaat San. ve Tic. A.Ş..

Tufan Ünal
02.09.1949 İzmir doğumlu Tufan Ünal, 1968 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji
Mühendisliği’nden mezun olmuştur.
Tufan Ünal, TÜBİTAK ve BMC Sanayii ve Ticaret A.Ş.’de 6 yıl çalışmıştır. 1981 yılından bu
yana 1966 yılında kurulan ve bugün çimento sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan
Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Tufan
Ünal, aynı zamanda Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş., Batısöke Söke Çimento Sanayii
Türk Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Murahhas Üye,Ortaklık’ta Yönetim Kurulu Üyeliği
görevini; Batı Enerji A.Ş.’de ise Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Avram Sevinti:
31.01.1953 İzmir doğumlu Avram Sevinti aşağıda belirtilen görevlerde bulunmuştur:
(i) 1983’ten bu yana Selka Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
(ii) 1998 – 2009 yılları arasında Oluşum Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
(iii) 2000 – 2003 yılları arasında perakende sektöründe Türkiye’nin birçok şehrinde faaliyet
gösteren Kipa A.Ş.’nin Denetim Kurulu Üyeliği
(iv) Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeliği
görevlerinde bulunmuştur.
Avram Sevinti, aynı zamanda Kipa A.Ş.’nin kurucu ortaklarındandır.
Mehmet Doğan Atay:
08.06.1968 İzmir doğumlu Mehmet Doğan Atay;
1996 – 1998 yılları arasında sanayi ve ısınma amaçlı kömür istihracı alanında faaliyet
gösteren Aydın Linyit Ltd. Şti.’nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır,
(ii) 1998 – 1999 yılları arasında sanayi ve ısınma amaçlı kömür istihracı alanlarında faaliyet
gösteren Aydın Linyit San. Tic. A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır,
(iii) 1999’dan bu yana -Atay Holding A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini
yürütmektedir.
(i)

Ayrıca Mehmet Doğan Atay ithal kömür zenginleştirme ve satış pazarlama alanlarında faaliyet
gösteren Detay Ltd. Şti., zeytin ve üzüm işleme alanlarında faaliyet gösteren Gıdatay A.Ş. ve
Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş. şirketlerinde ortak konumundadır.
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Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen Deniz Barçın
1956 doğumlu Deniz Barçın Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Mesleki Yüksek Okulu
mezunudur. Halihazırda Barçın Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Muhittin Bilget
16.10.1957 İzmir doğumlu ve Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Mezunu olan
Muhittin Bilget, Amerika Birleşik Devletlerinde Vanderbilt University Ekonomi Ana Bilim
dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1979-1993 yılları arasında Başbakanlık Bankalar
Yeminli Murakıbı ve Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkan Vekili olarak görev
yapmıştır. 1993-1995 yılları arasında ise Kanada’nın Ottowa şehrindeki Türk Büyükelçiliğinde
Ekonomi ve Ticaret Müşavirliği görevinde bulunmuştur. 1996 yılından bu yana özel sektörde
üst düzey yöneticilik yapmaktadır. Yeminli Mali Müşavir ve Bagımsız Denetçi Lisansı sahibi
olan Bilget, halen AKG Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışma hayatını sürdürmektedir.
Halil Eroğlu
1952 İzmir doğumlu olan Halil Eroğlu, üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasi
Bilimler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına Türkiye İş
Bankası A.Ş.’de başlamıştır. 1976-1996 yılları arasında bu kurumda çeşitli görevlerde
bulunmuştur. 1996-1998 yıllarında Dışbank A.Ş. ve 1998-2001 yıllarında İş Finansal Kiralama
A.Ş. Genel Müdürlüğünü yürüten Halil Eroğlu 2001-2002 yılları arasında da Sınai Yatırım
Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2002- 2011 yılları arasında ise TSKB A.Ş. Genel Müdürlüğü
ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır.
Refael Dalva
1958 İzmir doğumlu Refael Dalva, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden
mezun olmuştur. 2012 ile 2016 yılları arasında Ortaklık’ta finans ve muhasebe müdürü olarak
çalışmıştır. Şubat 2016’dan itibaren Ortaklık’ın genel müdürü olarak atanmıştır. 2006 ile 2012
yılları arasında Luxottica Gözlük ve Ticaret A.Ş.’nde finans ve muhasebe müdürü olarak
çalışmıştır. 1983 ile 2006 yılları arasında Standard Gözlük ve Ticaret A.Ş.’nde finans ve
muhasebe müdürü olarak çalışmıştır.
15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da
dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya
ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu
yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip
etmediğine dair bilgi:
Önder Türkkanı
 Arkas Holding A.Ş. genel müdürü: Halen devam etmektedir.
 Ticaret ve Sanayi Kontuvarı Türk Anonim Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki
sermaye payı 122.800 TL’dir.
 Ortaklık’ın ortağı: Halen devam etmektedir. Ortaklıktaki sermaye payı 12.572.148 TL’dir.
 Mistral İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki
sermaye payı 1.710.000 TL’dir.
 Tasfiye halinde Tatmahal Gıda İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki sermaye payı 229.000 TL’dir.
 Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortağı: Halen devam
etmektedir. Şirketteki sermaye payı 714.286 TL’dir.
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 Metropolis Danışmanlık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortağı: Halen
devam etmektedir. Şirketteki sermaye payı 50.000 TL’dir.
Haydar İnaç
 Miray İnşaat – Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı ve ortağı:
Halen devam etmektedir. Şirketteki sermaye payı 1.280.000 TL’dir.
 HBE Depoculuk Nakliyat Anonim Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki
sermaye payı 46.000 TL’dir.
 Triyap İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki
sermaye payı 485.000 TL’dir.
 La Şarapçılık Pazarlama Anonim Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki sermaye
payı 40.000 TL’dir.
 La Organik Bağcılık Şarapçılık Hayvancılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi Ticaret Anonim
Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki sermaye payı 500.000 TL’dir.
 İzart Yapı Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki
sermaye payı 25.000 TL’dir.
 Ortaklık’ın ortağı: Halen devam etmektedir. Ortaklıktaki sermaye payı 8.623.152 TL’dir.
 Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortağı: Halen devam
etmektedir. Şirketteki sermaye payı 285.715 TL’dir.
 Mistral İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki
sermaye payı 3.125 TL’dir.
 Tasfiye halinde Tatmahal Gıda İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki sermaye payı 224.000 TL’dir.
Tufan Ünal
 Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu üyesidir.
Şirketteki sermaye payı 200.183,93 TL’dir.
 Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi: Halen devam
etmektedir.
 Batı Enerji Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı: Halen devam etmektedir.
 Ortaklık’ın ortağı: Halen devam etmektedir. Ortaklıktaki sermaye payı 1.950.000 TL’dir.
 Egenda Ege Enerji Üretim Anonim Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki
sermaye payı 412.945 TL’dir.
 Enda Enerji Holding Anonim Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki sermaye
payı 1.914.466 TL’dir.
Avram Sevinti
 Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi
ve ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki sermaye payı oranı %14,28’dir.
 Ortaklık’ın yönetim kurulu üyesi: Halen devam etmektedir.
 Selka Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu başkanıdır.
Mehmet Doğan Atay
 Atay Holding Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı: Halen devam etmektedir.
 Ortaklık’ın ortağı: Halen devam etmektedir. Ortaklıktaki sermaye payı 390.000 TL’dir.
 Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi ortağı: Halen devam etmektedir. Şirketteki
sermaye payı 22.000 TL’dir.
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Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen Deniz Barçın
 Barçın Spor Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı: Halen
devam etmektedir. Deniz Barçın, Barçın Spor Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
ve Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hissedarıdır.
Muhittin Bilget
 AKG Gazbeton İşl. San. ve Tic. Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi: Halen devam
etmektedir.
 AKG Yalıtım ve İnş. Malz. San. ve Tic. Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi: Halen devam
etmektedir.
 Ertuğ Balık İşletmeleri Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi: Halen devam etmektedir.
 More Su Ürünleri Tic. Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi: Halen devam etmektedir.
 Çimentaş Turistik İşletmeler Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi: Halen devam etmektedir.
15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden
alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi
kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme
suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri
ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm
bulunup bulunmadığına dair bilgi:
Yoktur.
15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca
kamuya duyurulmuş davalar/suç 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 şirketlerin
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
kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar
çatışmalarına ilişkin bilgi:
Yoktur.

83

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev
almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan
anlaşmalar hakkında bilgi:
Yoktur.
15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile
ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası
araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar
hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
16. ÜCRET VE BENZERİ 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 kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve
sağlanan benzeri menfaatler:
Şirket 2015 yılı itibari ile yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödememiştir. Refael
Dalva, Mart 2016’da genel müdür olarak atanmıştır.
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 ayırmış olduğu veya tahakkuk
ettirdikleri toplam tutarlar:
Yönetim kurulu üyelerinin kıdem tazminatı yoktur. Refael Dalva için 6.597 TL kıdem tazminatı
ayrılmıştır.
17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev
süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
Adı Soyadı

Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler

Önder Türkkanı
Haydar İnaç
Tufan Ünal
Avram Sevinti
Mehmet Doğan Atay
Novart Gayrimenkul
Yatırım İnşaat San. ve
Tic. A.Ş.’yi temsilen
Deniz Barçın
Muhittin Bilget
Halil Eroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi /
Kalan Görev
Süresi
36/18 ay
36/18 ay
36/18 ay
36/18 ay
36/18 ay
36/18 ay

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 18/ 18 ay
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 18/ 18 ay
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17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları
tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona
erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında
bilgi veya bulunmadığına dair ifade:
İhraççı veya bağlı ortaklıkları ile yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi personel
arasında bu hususta akdedilmiş herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.
17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı
ve bu komitelerin görev tanımları:


Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite aşağıda belirtilen iki üyeden oluşmaktadır:
- Başkan: Muhittin Bilget (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Üye: Halil Eroğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Denetimden sorumlu komitenin görev alanları ve çalışma esasları aşağıda belirtilmektedir:


Denetimden sorumlu komite en az 2 (iki) üyeden oluşur.



Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim, muhasebe ve finans
konusunda 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.



Denetimden sorumlu komitenin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi
niteliğinde olması gerekir.



Denetimden sorumlu komite, Ortaklık’ın muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin
kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Ortaklık’ın iç kontrol ve iç denetim
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim
kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız
denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki
çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.



Ortaklık’ın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak
hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun
onayına sunulur.



Ortaklık’ın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak
Ortaklık’a ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Ortaklık
çalışanlarının, Ortaklık’ın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki
bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında
uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.



Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal
tabloların Ortaklık’ın izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve
doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Ortaklık’ın sorumlu yöneticileri ve
bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
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Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere
toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna
sunulur.



Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık
faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Denetimden sorumlu komitenin
hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da
yıllık faaliyet raporunda belirtilir.



Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini
ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı
olarak bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıda belirtilen iki üyeden oluşmaktadır:
- Başkan: Muhittin Bilget (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Üye: Mehmet Doğan Atay (Yönetim Kurulu Üyesi)
Riskin erken saptanması komitesinin görev alanları ve çalışma esasları aşağıda belirtilmektedir:





Riskin erken saptanması komitesi en az 2 (iki) üyeden oluşur. 2 (iki) üyeden
oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması
zorunludur.



Riskin erken saptanması komitesinin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri
arasından seçilir.



Riskin erken saptanması komitesi; Ortaklık’ın varlığını, gelişmesini ve devamını
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli
önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu
olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıda belirtilen iki üyeden oluşmaktadır:
- Başkan: Halil Eroğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Üye: Tufan Ünal (Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal yönetim komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının aşağıda belirtilmektedir:


Kurumsal yönetim komitesi en az 2 (iki) üyeden oluşur. 2 (iki) üyeden oluşması
halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması
zorunludur.



Ortaklık yönetim kurulu yapılanması gereği, ayrı bir “aday gösterme komitesi” ve
“ücret komitesi” oluşturulmaması sebebiyle, kurumsal yönetim komitesi bu
86

komitelerin görevlerini yerine getirir.


Kurumsal yönetim komitesinin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından
seçilir.



Kurumsal yönetim komitesi:
 Ortaklık’ta kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla
meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal
yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri
bölümünün çalışmalarını gözetir,
 Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için
uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf
bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi
konularında çalışmalar yapar,
 Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler
yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim
kuruluna sunar,
 Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday
tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate
alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak
yönetim kurulu onayına sunar,
 Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen,
yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan
üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme
sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir,
 Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Ortaklık’ın uzun
vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar ve
 Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim
kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere
ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun
değerlendirilmesi hakkında açıklama:
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması” başlıklı 5.
Maddesi uyarınca üçüncü grup ortaklıklar arasında yer almaktadır.
Ortaklık “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 18. maddesine uygun olarak Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup
esas sözleşmeye aykırı sayılır.
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17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:
Ortaklık’ın paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 6 ay içerisinde Kurumsal
Yönetim İlkeleri Tebliği ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yatırımcı ilişkileri
bölümü kurulacaktır.
18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem
sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve
önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı
hakkında açıklama:
31 Aralık 2013, 30 Haziran 2014, 31 Aralık 2014, 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2015
tarihlerinde Ortaklık’ın Refael Dalva, Yurdagül İnaç, Deniz Türkkanı olmak üzere 3 personeli
bulunmaktadır.
18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:
18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar
hakkında bilgi:
Yoktur.
18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları
opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında
bilgi:
Yoktur.
19. ANA PAY SAHİPLERİ
19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle
sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve
fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya
böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:
Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;
Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı

Sermaye Payı / Oy Hakkı
24/06/2015
(TL)

07/03/2016
(%)

(TL)

(%)

Önder Türkkanı

12.572.148

32,24

12.572.148

32,24

Haydar İnaç

8.623.152

22,11

8.623.152

22,11

Lucien Arkas

1.950.000

5,00

1.950.000

5,00

Tufan Ünal

1.950.000

5,00

1.950.000

5,00

Erdoğan Atay Yatırım 2.730.000
Holding A.Ş

7,00

2.730.000

7,00
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Novart Gayrimenkul 3.900.000
Yatırım İnşaat San. ve
Tic. A.Ş.
Miray İnşaat 3.900.000
Taahhüt Ticaret ve
Sanayi A.Ş.
Diğer
2.940.470

10,00

3.900.000

10,00

10,00

3.900.000

10,00

8,65

2.940.470

8,65

TOPLAM

100

39.000.000

100

39.000.000

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;

Sermaye Payı / Oy Hakkı

Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı

24/06/2015

07/03/2016

(TL)

(%)

(TL)

(%)

Haydar İnaç

2.340.000

6

2.340.000

6

Erdoğan Atay Yatırım
Holding A.Ş.
Diğer

2.730.000

7

2.730.000

7

5.460.000

14

5.460.000

14

TOPLAM

10.530.000

27

10.530.000

27

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan
gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya
bulunmadığına dair ifade:
Yoktur.
19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Grubu

Nama/
Hamiline
Olduğu

İmtiyazların türü
(Kimin sahip olduğu)

Bir Payın
Nominal
Değeri (TL)

Toplam
(TL)

Sermayeye
Oranı
(%)

A

Nama

Önder Türkkanı
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı

6.286.074

6.286.074

16.1%

B

Hamiline

Önder Türkkanı

6.286.074

6.286.074

16.1%

A

Nama

Haydar İnaç
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı

4.311.576

4.311.576

11.1%

B

Hamiline

Haydar İnaç

4.311.576

4.311.576

11.1%
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A

B

A

B

A

B
A

B
A

Nama

Novart Gayrimenkul
Yatirim İnşaat Sanayi Ve
Ticaret A.Ş.
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı
Hamiline
Novart Gayrimenkul
Yatirim İnşaat Sanayi Ve
Ticaret A.Ş
Nama
Miray İnşaat - Taahhüt
Ticaret ve Sanayi
Anonim Şirketi Yönetim
Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı
Hamiline Miray İnşaat - Taahhüt
Ticaret ve Sanayi
Anonim Şirketi
Nama
Erdoğan Atay Yatırım
Holding A.Ş.
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı
Hamiline Erdoğan Atay Yatırım
Holding A.Ş.
Nama
Lucien Arkas
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı
Hamiline
Lucien Arkas
Nama

1.950.000

1.950.000

5.0%

1.950.000

1.950.000

5.0%

5.0%
1.950.000

1.950.000

5.0%
1.950.000

1.950.000

1.365.000

1.365.000

3.5%

1.365.000

1.365.000

3.5%

975.000

975.000

975.000

975.000

2.5%

Tufan Ünal
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı

975.000

975.000

975.000

975.000

2.5%
2.5%

B

Hamiline

Tufan Ünal

A

Nama

Ayşe Gaye Ünsal
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı

390.000

390.000

2.5%
1.0%

B

Hamiline

Ayşe Gaye Ünsal

390.000

390.000

1.0%

A

Nama

Mehmet Doğan Atay
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı

195.000

195.000

0.5%

B

Hamiline

Mehmet Doğan Atay

195.000

195.000

0.5%

A

Nama

Hüseyin Birazer
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı

195.000

195.000

0.5%

B

Hamiline

Hüseyin Birazer

195.000

195.000

0.5%
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A

Nama

Şevket Akın Kayacan
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı

195.000

195.000

0.5%

B

Hamiline

Şevket Akın Kayacan

195.000

195.000

0.5%

A

Nama

Hasan Bumin Anal
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı

195.000

195.000

0.5%

B

Hamiline

Hasan Bumin Anal

195.000

195.000

0.5%

A

Nama

195.000

195.000

0.5%

195.000

195.000

0.5%

195.000

195.000

0.5%

195.000

195.000

0.5%

103.103

103.103

0.3%

103.103

103.103

0.3%

Banu İnaç
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı

12.124

12.124

0.03%

B
A

B
A

B
A

Berkem Tekstil Sanayi
Ve Diş Ticaret Ltd. Şti.
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı
Hamiline Berkem Tekstil Sanayi
Ve Diş Ticaret Ltd. Şti.
Nama
Printsan Emprime
Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı
Hamiline
Printsan Emprime
Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Nama
Mehmet Nomal
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı
Hamiline
Mehmet Nomal
Nama

B

Hamiline

Banu İnaç

12.123

12.123

0.03%

A

Nama

Erkan İnaç
Yönetim Kuruluna Aday
Gösterme İmtiyazı

12.124

12.124

0.03%

Erkan İnaç

12.123

12.123

0.03%

TOPLAM

39.000.000

39.000.000

100%

B

Hamiline

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim
hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı,
yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan
tedbirler:
Ortaklık’ın yönetim hakimiyetine sahip bir kişi bulunmamaktadır.
19.5.
İhraççının
yönetim
hakimiyetinde
anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:
Yoktur.
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değişikliğe

yol

açabilecek

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan
gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi
ortakların birbiriyle akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.
20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER
HAKKINDA BİLGİLER
20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla
yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:
Ortaklık ile ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır. Ortaklık’ın
hisselerine sahip olan ya da üst düzey yönetim personeli ve birinci dereceden akrabaları ilişkili
taraf olarak kabul edilmiştir.
İlişkili taraflardan olan alınan avanslar rezidans ve ofis satışları için alınan sipariş avanslarını
içermektedir. İlişkili taraflardan olan ertelenmiş gelirler ise kat irtifakı yapılan fakat henüz
teslim edilmeyen rezidans, otel ve ofis satışlarını içermektedir.
(TL)

31-Ara-13
31-Ara-14
Verilen
Alınan
Verilen
Alınan
Avanslar Avanslar Avanslar Avanslar

Verilen
Avanslar

ORTAKLAR
Miray İnşaat - Taahhüt
Ticaret ve Sanayi A.Ş. 1.945.195
3.993.861
21.574.285
Hasan Bumin Anal
747
1.195
5.192
Novart Gayrimenkul
Yatırım İnşaat Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
1.102.372
1.933.435
Tufan Ünal
745.196
2.661.970
Önder Türkkanı
361.904
Haydar İnaç
306.624
664.100
Mehmet Doğan Atay
187.807
328.742
Lucien Arkas
3.141.583
Erdoğan Atay Yatırım
Holding A.Ş.
1.274.973
Berkem Tekstil San.
ve Dış Tic. Ltd. Şti.
382.800
Arkas Turizm Seyahat
Acentası A.Ş
DİĞER İLİŞKİLİ
TARAFLAR
Bernard Arcas
Diane Arcas Aktaş
Efe Barçın
Avram Sevinti
Deniz Türkkanı
Mert Türkkanı
Berk Türkkanı
Ayşe Behtiye Atay
Yurdagül İnaç
TOPLAM

-

-

-

1.234.044
1.234.044
510.145
503.733
323.127
323.127
-

-

1.945.942 2.703.903 3.995.056 14.515.823 21.579.477
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31-Ara-15
Ertelenmiş Alınan
Gelirler
Avanslar

-

5.513

76.272
48.305
-

2.974.318
4.242.330
1.154.430
855.787
7.134.951

782.203

6.393.216

-

-

-

1.227

45.339
-

742.287
774.242
603.96
603.96
804.604
525.926

952.119

32.979.805

1 Ocak - 31 Aralık 2013
ORTAKLAR Hakedişler Hizmet Kira
Sabit
ve Alımlar Alımı Gideri Kıymet
Satışları
Miray İnşaat Taahhüt
Ticaret ve
Sanayi A.Ş.
7.832.504
2.160
2.604
Haydar İnaç
Hasan Bumin
Anal
18.000
Arkas Turizm
Seyahat
Acentası A.Ş.
TOPLAM
7.832.504 18.000 2.160
2.604

1 Ocak - 31 Aralık 2014
1 Ocak - 31 Aralık 2015
Hakedişler Hizmet Kira Hakedişler Hizmet Kira
ve Alımlar Alımı Gideri ve Alımlar Alımı Gideri

26.356.692
-

-

2.400
-

54.712.437
2.145.359

-

3.115
-

-

22.500

-

-

63.425

-

26.356.692 22.500

2.400

16.738
56.857.796 80.16

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında
bilgi:
Yoktur.
21. DİĞER BİLGİLER
21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler
Ortaklık’ın sermayesi 39.000.000 TL olup tamamı ödenmiştir.
21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:
Ortaklık’ın, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL’dir.
21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve
izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin %
10’undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:
Yoktur.
21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği
hakkında bilgi:
Yoktur.
21.5. İhraççının 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 dönüştürülebilir tahvil, pay ile
değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim
veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile
opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon
hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
Yoktur.
93

3.115

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye
artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve
pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:
Ortaklık kuruluşundan itibaren sermaye azaltımı yapmamıştır. Ortaklık 18 Ocak 2012 tarihinde
8.980.000 TL sermaye ile kurulduğundan bu yana iki defa sermaye artırımında bulunmuştur.
27 Aralık 2012 ve 24 Haziran 2015 tarihli genel kurul kararları ile iki kez sermaye artırımı
yapılmış olup Ortaklık sermayesinin artışlarına ilişkin özet bilgi aşağıda verilmiştir:
1.

24 Ocak 2012 tarih ve 7990 sayılı TTSG’de Yayımlanan Kuruluş Sermayesi

Ortaklık 18 Ocak 2012 tarihinde 8.980.000 TL sermaye ile kurulmuş olup 24 Ocak 2012 tarihli
ve 7990 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kuruluş esas sözleşmesi ilan edilmiştir.
Kuruluş sermayesi, her bir 1 TL itibari değerde ve nama yazılı olan 8.980.000 adet paya
bölünmüştür.
Ortaklık kuruluş sermayesinin tamamı İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’na 136533 K-11410 sicil
numarası ile ve Bornova Dairesi’nin 6220528023 mükellef numarası ile kayıtlı bulunan Mistral
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait, tapuda İzmir İli, Konak ilçesi, Mersinli
Mahallesi, 296 pafta, 3324 ada, 118 parselde kayıtlı taşınmazın Mistral İnşaat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin 18 Ocak 2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında oybirliği ile kabul
edilip onaylanan “Bölünme Planı” gereğince 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20.
maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. Maddesinin 3. Fıkrası ile 16 Eylül 2003 tarih ve 25231
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme
İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca kısmi
bölünme suretiyle Şirket’e ayni sermaye olarak konulmuştur. Bölünmeye konu iştirak
hisselerinin mukayyet değeri İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/703 Esas sayılı
dosyası kapsamında 30 Aralık 2011 tarihli karar ile saptanmıştır.
2.

16 Ocak 2013 tarihli ve 8237 sayılı TTSG’de yayımlanan 27 Aralık 2012 Tarihli
Sermaye Artırımı

16 Ocak 2013 tarihli ve 8237 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen 27 Aralık
2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararı uyarınca Ortaklık’ın sermayesi 25.000.000 TL
artırılarak 8.980.000 TL’den 33.980.000 TL’ye çıkartılmıştır. İşbu sermaye artırımı ile
Ortaklık’ın sermayesi her biri 1 TL itibari değerde ve nama yazılı olan 33.980.000 adet paya
bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 8.980.000 TL tamamen ödenmiştir. Arttırılmasına
karar verilen 25.000.000 TL tutarındaki sermayenin ¼’ü olan 6.250.000 TL nakden ve
muvazaadan ari şekilde sermaye artırımı öncesinde ödenmiş olup, bakiye 18.750.000 TL'nin 31
Mart 2013 tarihine kadar 5.000.000 TL, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar 5.000.000 TL, 31
Temmuz 2013 tarihine kadar 5.000.000 TL ve 30 Eylül 2013 tarihine kadar da 3.750.000 TL’si
şirket ortaklarınca muvazaadan ari olarak ödenmiştir.
3. 14 Temmuz 2015 tarihli ve 8862 sayılı TTSG’de yayımlanan 24 Haziran 2015
Tarihli Sermaye Artırımı
14 Temmuz 2015 tarihli ve 8862 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen 24
Haziran 2015 tarihli genel kurul kararı uyarınca Ortaklık’ın sermayesi 5.020.000 TL artırılarak
33.980.000 TL’den 39.000.000 TL’ye çıkartılmıştır. İşbu sermaye artırımı ile Ortaklık’ın
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sermayesi her biri 1 TL itibari değerde ve nama yazılı olan 39.000.000 adet paya bölünmüştür.
Önceki sermayeyi teşkil eden 33.980.000 TL tamamen ödenmiştir. Arttırılmasına karar verilen
5.020.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde Şirket ortakları tarafından
tescilden önce ödenmiştir. Ortaklık’ın sermayesinin tamamının ödendiği 08.07.2015 tarihli ve
054477 sayılı mali müşavir raporu ile sabittir.
Yukarıda anlatılan Ortaklık’ın kuruluşundan itibaren yapılan sermaye artırımlarını gösteren
tablo aşağıda yer almaktadır:
Sermaye Artırımı

Artırım Tutarı

B
Türkiye
e
Ticaret
Artırım
Bedelli
d
Rüçhan Hakkı
Sicili
Artırım Öncesi Artırım Sonrası
Kararının
Artırım
e
Kullanma
Sermaye
Sermaye
Gazetesi İlan
l Alındığı Genel
Tarihleri
Tarihi
Kurul
Toplantısı
s
Tarihi
i
8.980.000
Ayni sermaye - z18.01.2012
24.01.2012 A
Kuruluş
8.980.000
33.980.000 25.000.000
- r27.12.2012
16.01.2013 t
33.980.000 39.000.000 5.020.000
- ı24.06.2015
14.07.2015 r
ı
21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz,
tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış
m
suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan

payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda
hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun
bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Yoktur.
21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık
bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele
geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:
Yoktur.
21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:
Ortaklık’ın tek bir metin haline getirilmiş ve yetkili kişilerce imzalanmış esas sözleşmesi ve
genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergesi ekte yer almaktadır.
Ortaklık Esas Sözleşmesi’nin “İmtiyaz Tanıyan Menkul Kıymetler” başlıklı 10. maddesi
uyarınca; A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı
vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 6’sı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından
seçilir.
Ortaklık Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 15. maddesi uyarınca;
Ortaklık Yönetim Kurulu en çok 3 (üç) yıl için seçilen 8 (sekiz) üyeden meydana gelir. Yönetim
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kurulu üyelerinin 6’sı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul
tarafından seçilir.
Ortaklık Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 16. Maddesi uyarınca;
yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, üye tam sayısının çoğunluğu
ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
Ortaklık Esas Sözleşmesi’nin “Özellik Arz Eden Kararlar” başlıklı 17. Maddesi uyarınca;
Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde sayılan
işlemlere ilişkin olan yönetim kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel
durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması,
ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine
alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.
A. Taraflar:
a. Ortaklık’ta sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip
ortaklar,
b. Ortaklık’ta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
c. (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %20’den fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip
oldukları diğer şirketler,
d. Ortaklık’ın iştirakleri,
e. Ortaklık’a işletmecilik hizmeti veren şirketler,
f. Ortaklık’a portföy yönetim hizmeti veren şirketler,
g. Ortaklık’a danışmanlık hizmeti veren şirket,
h. Ortaklık’a inşaat hizmeti verecek müteahhit,
i. Ortaklık’ın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,
j. Ortaklık’ın Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen
düzenlemelerde yer alan ilişkili tarafları,
B. Özellik arz eden kararlar:
a. Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine
ilişkin kararlar,
b. Ortaklık’ın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,
c. Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d. Ortaklık’ın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım
kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,
e. Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
f. Ortaklık’a mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel
kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
g. Ortaklık’a proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy
yönetimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
h. (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne
alınmasına ilişkin kararlar,
i. Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine
ilişkin kararlar,
j. Ortaklık ile Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen
düzenlemelerde yer alan ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan
işlemlere ilişkin kararlar,
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k. Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin
lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında giren bir ilişkili taraf
işleminde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumsuz oy vermesi nedeniyle oybirliğinin
sağlanamamış olması halinde anılan kanun maddesi hükmü uygulanır.
Ortaklık Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 15. Maddesi
uyarınca; Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi
için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler
oluşturulur.
21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve
faaliyetleri:
Ortaklık’ın amaç ve faaliyetleri Esas Sözleşmenin “Amaç ve Faaliyet Konusu” başlıklı maddesi
ile aşağıda yer aldığı şekilde düzenlenmiştir:
“Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin
düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere,
gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve
gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş
halka açık anonim şirkettir.”
21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:
Esas sözleşmenin 15. maddesi uyarınca Ortaklık’ın yönetim kurulu 8 (sekiz) üyeden oluşur.
Yönetim kurulunun görev süresi 3 (üç) yıldır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına İlişkin Esaslar
Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına
ilişkin esaslar çerçevesinde genel kurul tarafından en az 2 (iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi
seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeler ile icrada görevli olmayan diğer
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Ortaklık’ın yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır:
No
Adı Soyadı / Unvanı

Görevi

1

Önder Türkkanı

Yönetim Kurulu Başkanı

2

Haydar İnaç

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

3

Tufan Ünal

Yönetim Kurulu Üyesi

4

Avram Sevinti

Yönetim Kurulu Üyesi

5

Mehmet Doğan Atay

Yönetim Kurulu Üyesi

7

Novart Gayrimenkul Yatırım
İnş. San. ve Tic. A.Ş
(temsilcisi Deniz Barçın)
Halil Eroğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

8

Muhittin Bilget

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

6

Yönetim Kurulu Üyesi
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Ortaklık yönetim kurulu bünyesinde (i) denetimden sorumlu komite, (ii) riskin erken
saptanması komitesi ve (iii) kurumsal yönetim komitesi oluşturulmuştur.
Ortaklık yönetim kurulu yapılanması gereği, ayrı bir “aday gösterme komitesi” ve “ücret
komitesi” oluşturulmayarak, kurumsal yönetim komitesinin bu komitelerin görevlerini yerine
getirilmesi öngörülmüştür.
Ortaklık yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin aşağıda yer alan hususların
kabul edilmiştir:





Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek
yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi
toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.



Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman
görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin
bedeli Ortaklık tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi veya
kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi veya kuruluşun Ortaklık ile herhangi bir ilişkisinin
olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.



Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler,
çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim
kuruluna sunar.



Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde
açıklanan sıklıkta toplanır.



Komitelerde sadece dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmuş
yönetim kurulu üyeleri görev alabilir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite aşağıda belirtilen iki üyeden oluşmaktadır:
- Başkan: Muhittin Bilget
- Üye: Halil Eroğlu
Denetimden sorumlu komitenin görev alanları ve çalışma esasları aşağıda belirtilmektedir:


Denetimden sorumlu komite en az 2 (iki) üyeden oluşur.



Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim, muhasebe ve finans
konusunda 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.



Denetimden sorumlu komitenin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi
niteliğinde olması gerekir.



Denetimden sorumlu komite, Ortaklık’ın muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin
kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Ortaklık’ın iç kontrol ve iç denetim
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim
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kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız
denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki
çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.





Ortaklık’ın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak
hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun
onayına sunulur.



Ortaklık’ın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak
Ortaklık’a ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Ortaklık
çalışanlarının, Ortaklık’ın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki
bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında
uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.



Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal
tabloların Ortaklık’ın izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve
doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Ortaklık’ın sorumlu yöneticileri ve
bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.



Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere
toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna
sunulur.



Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık
faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Denetimden sorumlu komitenin
hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da
yıllık faaliyet raporunda belirtilir.



Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini
ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı
olarak bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıda belirtilen iki üyeden oluşmaktadır:
- Başkan: Muhittin Bilget
- Üye: Mehmet Doğan Atay
Riskin erken saptanması komitesinin görev alanları ve çalışma esasları aşağıda belirtilmektedir:


Riskin erken saptanması komitesi en az 2 (iki) üyeden oluşur. 2 (iki) üyeden
oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması
zorunludur.



Riskin erken saptanması komitesinin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri
arasından seçilir.
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Riskin erken saptanması komitesi; Ortaklık’ın varlığını, gelişmesini ve devamını
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli
önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu
olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıda belirtilen iki üyeden oluşmaktadır:
- Başkan: Halil Eroğlu
- Üye: Tufan Ünal
Kurumsal yönetim komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının aşağıda belirtilmektedir:


Kurumsal yönetim komitesi en az 2 (iki) üyeden oluşur. 2 (iki) üyeden oluşması
halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması
zorunludur.



Şirket yönetim kurulu yapılanması gereği, ayrı bir “aday gösterme komitesi” ve
“ücret komitesi” oluşturulmaması sebebiyle, kurumsal yönetim komitesi bu
komitelerin görevlerini yerine getirir.



Kurumsal yönetim komitesinin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından
seçilir.



Kurumsal yönetim komitesi:
 Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla
meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal
yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri
bölümünün çalışmalarını gözetir,
 Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için
uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf
bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi
konularında çalışmalar yapar,
 Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler
yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim
kuruluna sunar,
 Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday
tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate
alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak
yönetim kurulu onayına sunar,
 Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen,
yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan
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üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme
sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir,
 Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Ortaklık’ın uzun
vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar ve
 Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim
kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere
ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında
bilgi:
Ortaklık’ın A Grubu nama ve B Grubu hamiline olmak üzere iki adet pay grubu bulunmaktadır.
Bu paylara tanınan tek imtiyaz, Esas Sözleşmenin “İmtiyaz Tanıyan Menkul Kıymetler”
başlıklı 10. maddesinde düzenlenen A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde
aday gösterme imtiyazıdır. Ortaklık’ın 2 (iki) üyesi bağımsız olmak üzere toplam 8 (sekiz)
yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Yönetim kurulunun 6 (altı) üyesi A Grubu pay
sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir.
Halka arzdan önce Ortaklık’ın paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye
Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Ortaklık’ın paylarının halka arzından sonraki dönemde ise,
yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye
Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine
kaydolunamaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:
Ortaklık esas sözleşmesinin “İmtiyaz Tanıyan Menkul Kıymetler” başlıklı 10. maddesi
uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında
imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde
yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz. Ayrıca, Ortaklık esas
sözleşmesinin “Esas Sözleşme Değişikliği” başlıklı 38. Maddesi uyarınca esas sözleşme
değişikliğinin yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme
değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler, Ticaret Siciline tescil
ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.
21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:
Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde
toplanır. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı
günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel kurula çağrının
şekli ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili
olarak ise Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesi uygulanır.
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Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk
Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.
Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.
Ortaklık’ın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından
sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.
21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve
engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:
Pay devirleri TTK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Esas Sözleşme’nin 9’uncu
maddesi uyarınca nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.
21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen
koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler
hakkında bilgi:
Sermayenin değiştirilebilmesine ilişkin Ortaklık’ın esas sözleşmesinde yasanın
gerektirdiğinden daha ağır bir koşul bulunmamaktadır.
Ortaklık’ın esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 9. maddesi uyarınca Sermaye
Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016 - 2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından
sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.
22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Akdedilen 4.000.000 ABD Doları’na
Kadar Kredi Sağlanmasına İlişkin Genel Kredi Sözleşmesi
Ortaklık ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti Bankası”) arasında 16.09.2015 tarihinde
Ortaklığa 4.000.000 ABD Doları’na kadar kredi limiti sağlanmasına ilişkin genel kredi
sözleşmesi akdedilmiştir.
Genel kredi sözleşmesi uyarınca Garanti Bankası, (i) Ortaklık’ın mali durumunun önemli
ölçüde kötüleşmesi, teminatların önemli ölçüde değer kaybetmesi, Ortaklık’ın, Garanti
Bankası’nın ek teminat sunulması talebini yerine getirmemesi veya Sözleşmede öngörülen
kredi kullanım koşullarının yerine getirilememesi gibi sebeplerin varlığı halinde bildirim
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yapmasına gerek olmaksızın, (ii) Ortaklık’ın mali yapısı, ortaklık yapısı ve ekonomik piyasa
koşullarının değişmesi halinde ise 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirim yapmak kaydıyla
kredi limitini kısmen veya tamamen azaltma veya iptal etme hakkını haizdir.
Genel kredi sözleşmesi uyarınca, (i) Ortaklık’ın üçüncü kişilerden aldığı kredi veya ödünç
parayı ödemede temerrüde düşmesi, (ii) Ortaklık’ın aktiflerinin önemli bir kısmı üzerinde
tasarrufta bulunması veya (iii) genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir ödeme
borcunun zamanında yerine getirilememesi gibi haller Ortaklık’ın temerrüdüne sebep olacaktır.
Genel kredi sözleşmesinde sayılan temerrüt hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda,
kredi tutarının yabancı para cinsinden belirlendiği hallerde, Garanti Bankası krediden
kaynaklanan alacağına, muacceliyet, takip veya dava tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek
süre için borcun Türk Lirası’na çevrildiği tarihte Garanti Bankası’nda Türk Lirası krediler için
geçerli en yüksek kredi faiz oranının %50 fazlası oranında temerrüt faizi uygulayacaktır.
Genel kredi sözleşmesi kapsamında, aşağıda listelenen vadeli senetlerin iskonto edilmesi sureti
ile iskonto kredisi sağlanmıştır:
Senet Borçlusu
Er Yatırım Turizm
A.Ş.
Er Yatırım Turizm
A.Ş.
Er Yatırım Turizm
A.Ş.
Er Yatırım Turizm
A.Ş.

ve İnşaat
ve İnşaat
ve İnşaat
ve İnşaat

Senedin Vade Tarihi

Senet Tutarı

30.10.2015

1.000.000 ABD Doları

30.01.2016

1.000.000 ABD Doları

30.04.2016

1.000.000 ABD Doları

30.08.2016

1.000.000 ABD Doları

Ortaklık ile Garanti Bankası arasında imzalanan 16.09.2015 tarihli genel kredi sözleşmesi
kapsamında Ortaklığa sağlanan 4.000.000 ABD Doları’na kadar kredi limiti 20.11.2015 tarihli
limit artış talebine istinaden 7.000.000 ABD Doları’na çıkartılmıştır. Kredi limitinin artırılan
3.000.000 ABD Doları kapsamında aşağıda belirtilen krediler kullanılmıştır:
-

20.11.2015 tarihinde vadesi 31.03.2017 olan 900.000 ABD Doları tutarında spot kredi,
20.11.2015 tarihinde vadesi 31.03.2016 olan 900.000 ABD Doları tutarında spot kredi,
16.12.2015 tarihinde 900.000 ABD Doları tutarında rotatif kredi,
20.01.2016 tarihinde 300.000.000 ABD Doları tutarında rotatif kredi.
 Garanti Bankası ile Akdedilen 10.000.000 ABD Doları’na Kadar Kredi
Sağlanmasına İlişkin Genel Kredi Sözleşmesi

Ortaklık ile Garanti Bankası 11.02.2016 tarihinde ortaklığa 10.000.000 ABD Doları’na kadar
kredi sağlanmasına ilişkin bir genel kredi sözleşmesi akdetmiştir. Belirtilen genel kredi
sözleşmesi kapsamında, Garanti Bankası tarafından Ortaklığa 5.000.000 ABD Doları tutarında
kredi sağlanmıştır. Belirtilen kredinin teminatı olarak, Garanti Bankası lehine aşağıda listelenen
ipotekler tesis edilmiştir.
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KAT NO

BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO

1
1
ZEMİN
1
ZEMİN
1
1

292
299
272
300
274
298
297


BAĞIMSIZ
BÖLÜM
NİTELİĞİ
İşyeri
İşyeri
İşyeri
İşyeri
İşyeri
İşyeri
İşyeri

ARSA
PAYI

İPOTEK BEDELİ

1219/111000
70/111000
74/111000
6328/111000
3605/111000
939/111000
1023/111000

1.750.000 Amerikan Doları
175.000 Amerikan Doları
175.000 Amerikan Doları
5.000.000 Amerikan Doları
3.750.000 Amerikan Doları
1.400.000 Amerikan Doları
1.650.000 Amerikan Doları

Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Akdedilen Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi
Sözleşmeleri

Ortaklık ile Türkiye İş Bankası A.Ş. (“İş Bankası”) arasında 17.02.2015 tarihinde Ortaklığa
10.000.000 TL tutarında kredi limiti sağlanmasına ilişkin bir genel nakdi ve gayrinakdi kredi
sözleşmesi akdedilmiştir.
Genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmeleri uyarınca, Ortaklığın mali yapısının değişmesi
veya İş Bankası tarafından dikkate alınan diğer mali koşulların değişmesi veya İş Bankası
tarafından talep edilen teminatların sağlanmaması hallerinde, İş Bankası, genel nakdi ve
gayrinakdi kredi sözleşmeleri kapsamındaki kredileri kısmen veya tamamen kullandırmama,
krediyi durdurma, kredi borcunun ödenmesini talep etme veya kredi limitini azaltma hakkını
haizdir.
Ortaklığın nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmelerinden kaynaklanan ödeme borcunu herhangi
bir nedenle tarihinde ödememesi halinde, Ortaklığın tüm borcu muaccel hale gelecek ve İş
Bankası bu tarihten itibaren, Ortaklıktan cari hesap şeklinde çalıştırılan kredilere uygulanan en
yüksek cari faiz oranının 2 katı oranında gecikme faizi ödemesini talep edebilecektir.
İş Bankası tarafından Ortaklığa 1.500.000 ABD Doları tutarında rotatif kredi ve 300.000
ABD Doları tutarında rotatif kredi sağlanmıştır.
 Finansal Kiralama Sözleşmeleri
Ortaklık ile Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (“Kiralayan”) ile aşağıda belirtilen iki adet finansal
kiralama sözleşmesi akdetmiştir:
A. Ortaklık ile Kiralayan arasında hava kontras cihazı, fancoil cihazı, chiller
grubunun, Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’nden alımının finanse edilmesi amacıyla 12 aylık süre ile 17527
numaralı bir finansal kiralama sözleşmesi akdedilmiştir. Kiralanan
malların Ortaklık’a devir bedeli 350.000 EURO ve 600.000 EURO olup
Ortaklık’a teslim tarihi 08.04.2016’dır.
Fancoiller ekipmanı borcunun ifası amacıyla Ortaklık tarafından
Kiralayan’a 18.04.2016 tarihli ve 111.992 EURO bedelli bono verilmiştir.
Ayrıca, soğutma grupları ekipmanı borcunun ifası amacıyla Ortaklık
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tarafından Kiralayan’a 18.04.2016 tarihli ve 382.500 EURO bedelli bono
verilmiştir.
B.

Ayrıca, Ortaklık ile Kiralayan arasında dış cephe formunun Geda Major İş
ve İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden alımının
finanse edilmesi amacıyla 12 aylık süre ile 17400 numaralı bir finansal
kiralama sözleşmesi akdedilmiştir. Kiralanan malların Ortaklık’a devir
bedeli 180.753,55 EURO’dur.
Ortaklık, Kiralayan’a teminat amacıyla 15.04.2016 tarihli ve 178.000
EURO bedelli bono verilmiştir. Ortaklık tarafından imzalanan
taahhütname uyarınca, Ortaklık Kiralayana her biri 15.059 EURO
değerinde, her biri bir ay aralıkla olmak üzere ilki 28.08.2015 ve
sonuncusu 28.07.2016 tarihli toplam 12 adet kambiyo senedi vermiştir.
Ayrıca, senetlerden herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi halinde
tamamı muaccel hale gelecektir.

Her iki finansal kiralama sözleşmesi de büyük ölçüde aynı hükümleri içermekte olup, önemli
maddeleri aşağıda yer almaktadır.
Sözleşme uyarınca, Ortaklık, 12 aylık süre içinde kiralama bedellerinden üçünü veya üst üste
iki kira bedelini zamanında ödemezse, Kiralayan’ın ilave süre vermeksizin sözleşmeyi
feshetme hakkı vardır.
Ortaklık, ortaklık yapılarının değişmesinden önce, gerekli tüm belge ve bilgilerle Kiralayan’a
bildirme yükümlülüğündedir.
Aşağıda sayılan hallerde Kiralayan’ın finansal kiralama sözleşmesini sona erdirme hakkı
bulunmaktadır:
-

-

-

-

Sigorta riskinin artması ve/veya kiralanan malın sigorta kapsamında
kalması ve bu durumun Kiralayan’a bildirilmemesi ve ek teminatın
ödenmemesi,
Ortaklık’ın kiralanan malı başkasına devir ve temlik etmesi, Kiralayan’ın
izni olmaksızın başkasının bedelli veya bedelsiz kullanımına veya
yararlanmasına bırakması,
Ortaklık’ın Kiralayan’a sözleşme hükümleri uyarınca vermesi gereken
bilgi ve belgeleri vermemesi veya verilen bilgi veya belgelerin gerçeğe
aykırı olması,
Ortaklık’ın sözleşme uyarınca Kiralayan’a vermesi gereken teminat ve ek
teminatları vermemesi,
Ortaklık’ın sigorta primlerini ödememesi ve bu sebeple sigorta teminatı
kapsamı dışında kalınması,
Kiralanan malın hasara uğraması ve sözleşme ile güdülen amaca uygun
kullanılamayacak hale gelmesi ve
Ortaklık’ın malvarlığının kısmen de olsa devredilmesi, ortaklık ve yönetim
yapısındaki önemli değişiklikler sonucu Kiralayan’ın anlaşmaya daha
fazla sadık kalmasının beklenemeyeceği sair haller ile Ortaklık’ın
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hisselerinin hangi oran ve miktarlarda olursa olsun kısmen veya tamamen
devir edilmesi.
Finansal Kiralama Sözleşmesinin diğer önemli hükümleri aşağıda özetlenmektedir:
-

-

-

-

-

-

Ortaklık sözleşme süresince, kiralanan malları tüm riskleri kapsayacak
şekilde sigortalatmak ve sigorta poliçelerini Kiralayan’a iletmekte
yükümlüdür,
Kiralanan ile ilgili doğmuş veya doğacak tüm vergi, masraf, tazminat gibi
ödemeler Ortaklık tarafından ödenecektir,
Ortaklık kiralanan malla ilgili Kiralayan’dan herhangi bir talepte
bulunamaz,
Ortaklık’ın Kiralayan’a olan borcunu vadesinden önce ödeme talebinde
bulunması ve Kiralayan tarafından erken ödeme talebinin kabul edilmesi
halinde, Ortaklık kalan kira bedelinin %3’ü oranında erken ödeme
komisyonu ödemekle yükümlüdür.
Ortaklık kiralanan malı başkasına devir ve temlik edemez, Kiralayan’ın
izni olmaksızın başkasının bedelli veya bedelsiz kullanımına veya
yaralanmasına bırakamaz.
Kira süresinin sonunda Ortaklık’ın kiralanan malı satın alma hakkı olup,
bu hakkını sürenin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde kullanmalıdır.
Bu halde Ortaklık’ın Kiralayan’a herhangi bir borcunun kalmamış olması
ve satın alma bedelinin ödenmiş olması gerekir. Ortaklık satın alma
hakkından tek taraflı olarak vazgeçemez ve bu hakkını başkasına
devredemez.
Ortaklık kiralanan malın teslim edilmemesi, zamanında teslim edilmesi,
mücbir sebepler ve satıcının iflası gibi hallerde Kiralayan’dan herhangi bir
talepte bulunamaz,
Ortaklık, yönetim kurulunda, müdürlerinde, kendisini temsil ve ilzam
edecek kişilerde ve/veya temsil ve ilzam yetkilerinin kapsamında, ticaret
unvanında, ticaret merkezlerinde, yerleşim yerlerinde ve diğer hususlarda
meydana gelen bütün değişiklikleri derhal noter kanalıyla Kiralayan’a
bildirmekle yükümlüdür.

Her iki finansal kiralama sözleşmesinin tarafımıza iletilen kopyası Deniz Finansal Kiralama
A.Ş. tarafından imzalanmamıştır.
 Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi
Ortaklık ile Yelken Özel Eğitim Tıbbi Malzeme Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (“Yelken”) arasında 27 Kasım 2015 tarihinde bir çatılı işyeri kira sözleşmesi
akdedilmiştir. Bu sözleşme ile Ortaklık’ın mülkiyetinde bulunan 5.954,27 m2 yüzölçümüne
sahip İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8554 ada, 6 parsele kayıtlı arsa üzerinde
Yelken’in talep ve kontrolü dairesinde, Yelken’in onayladığı projelere göre inşa edilecek Özel
Sağlık Tesisi’nin Ortaklık tarafından Yelken’e kiralanmasına ilişkin koşul ve yükümlülükleri
düzenlemektedir.
Sözleşmenin önemli hükümleri aşağıda özetlenmektedir:
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Projeler, özel sağlık tesisi kuruluş ve işletmesinde deneyim sahibi olan Yelken’in istek, talimat
ve onayı doğrultusunda hazırlanacağından, projelerde veya projelerin eksiksiz uygulanması
sonucunda inşa edilecek yapıdaki veya özel sağlık tesisindeki herhangi bir eksikliğin veya
mevzuata aykırılığın hastane izinlerinin alınmasına mani olması veya özel sağlık tesisinin
kiralama amacına uygun kullanımına kısmen veya tamamen mani olması veya kısmen veya
tamamen sekteye uğratması halinde, tüm sorumluluk Yelken’e ait olup, Yelken bu gerekçelerle
bu sözleşmenin feshini, kira parasının tenkisini veya uyarlanmasını talep edemez ve tazminat
isteyemez.
Yapı izinlerinin tamamı Ortaklık tarafından alınacak olup, bunlarla ilgili her türlü işlem yetkisi
Ortaklık’a aittir. Ancak yapı kullanım izni Ortaklık’a vekaleten Yelken tarafından alınacaktır.
Hastane izinlerinin tamamı Yelken tarafından alınacak, buna ilişkin tüm müracaatlar ve
işlemler masrafı kendisine ait olmak üzere Yelken tarafından yapılacaktır. Ortaklık’ın
kusurunun bulunduğu haller hariç olmak üzere, hastane izinlerinin alınamamasından Yelken
sorumludur.
Kontrol raporu ile Ortaklıktan talep edilen hususun taraflar arasında mutabakata varılamaması
ve Ortaklık tarafından inşaata devam edilmesi, bu sebeple özel sağlık tesisi izinlerinin
alınamaması halinde, Ortaklık 1.000.000 ABD Doları tutarında cezai şartı Yelken’e ilk talebi
halinde ödemekle yükümlüdür.
Ortaklık’ın üzerine düşen inşaat yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, Ortaklık
tamamlanmayan kısmın %20’si tutarında cezai şart öder.
Yelken sözleşmeyi süresinden önce haklı bir neden olmaksızın feshederse veya Ortaklık
tarafından haklı bir nedenle feshine sebep olursa, kiralananı teslim almaktan imtina ederse ve
bu şekilde sözleşmenin feshine neden olursa, bu sözleşme sebebiyle Ortaklık’a teslim ettiği
bonoları ve diğer bedelleri iade alamaz ve Ortaklık’a ön maliyet tutarının %35’i cezai şartı
hiçbir ihtara gerek kalmaksızın öder.
Yelken bu sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerinin teminatı olarak, 1.300.000 ABD Doları
meblağlı bir banka teminat mektubunu Ortaklık’a verir.
Ortaklık’ın kendisine verilen teminat mektubunu sebepsiz yere nakde çevirmesi halinde,
teminat mektubu tutarının (1.300.000 ABD Doları) %25’i oranındaki bir tutarı cezai şart olarak
ödemekle mükelleftir.
Ortaklık, Yelken’in talebi üzerine sözleşmeyi tapuya şerh ettirmekle yükümlüdür.
Kiralanan’ın DASK sigortası Ortaklık tarafından yaptırılır ve primleri Ortaklık tarafından
ödenir.
Yelken, bu sözleşmeyi haklı bir neden olmaksızın süresinden önce feshetmeyecek, kiralananı
süresinden önce tahliye etmeyecek, teslim almaktan, bu sözleşmenin uygulanması ve kira
parasının ödenmesinden imtina etmeyecektir. Aksi halde, Yelken, kira süresi sonuna kadar
tahakkuk etmesi gereken kira parasını Ortaklık’a öder. Yelken’in kira süresi bitmeden
kiralananı tahliye etmesi ve kiralananı teslim almaktan imtina etmesi halinde, Yelken peşin
ödenmiş kira parasını veya kira parasının ödenmesi için vermiş olduğu bonoları geri alamaz.
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Kiralananın Ortaklık’a iadesi akabinde 3. bir şahsa kiraya verilmesi ve yeni kira bedelinin bu
sözleşme ile kararlaştırılan kira bedelinden düşük olması halinde, Yelken Ortalığın bu zararını
karşılar. Zarar karşılandıktan sonra Ortaklıkta kalan bonolar Yelken’e iade edilir.
Projelere bu sözleşme hükümlerine uygun olarak Yelken tarafından onay verilmez veya keşif
özeti kesinleşmezse, bu sözleşme başkaca bir ihtar ve hükme hacet kalmaksızın son bulur. Bu
durumda taraflar birbirlerinden hiçbir hak veya tazminat talep edemezler.
Sözleşme süresinin sonundan 2 yıl önce Ortaklık tarafından fesih bildiriminde bulunulmadığı
takdirde, sözleşme kendiliğinden 5 yıl süreyle yenilenir.
 İzmir Ofis ve Residence Projesi Statik Proje Tasarım Sözleşmesi
Ortaklık ile Emir İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Mühendis”) arasında 30.11.2011
tarihinde Mistral Tower Projesi statik proje hizmetlerine ilişkin olarak İzmir Ofis ve Residence
Projesi Statik Proje Tasarım Sözleşmesi akdetmiştir.
Statik proje hizmet bedeli olarak Ortaklık Mühendis’e 480.000 TL (KDV hariç) ödeyecektir.
Bu bedelin %10’u avan proje tamamlandığında, %20’si kesin proje tamamlandığında, %30’u
ruhsat projeleri tamamlandığında, %30’u uygulama projeleri tamamlandığında, % 10’u metraj
ve ihale dosyası teslimi tamamlandığında ödenecektir.
Sözleşmenin önemli hükümleri aşağıda özetlenmektedir:
-

-

-

-

Yapı ruhsatının alınması için gerekli statik projelerin ve eki teknik
dokümanların hazırlanması Mühendisin sorumluluğundadır. Mühendis,
ruhsat için ilgili belediyelerden gerekli onay ve izinlerin alınması için
Ortaklık’ın talep ettiği görüşme ve toplantılara katılacak ve projenin ilgili
makamlara savunmasını yapacaktır. Ayrıca, belediyeler tarafından istenilen
revizyonları da sözleşme tutarına dahil olarak yapacaktır.
Mühendis tasarım, çizim paftalarını, teknik şartnameleri, birim fiyat
tarifelerini ve teknik raporları, Ortaklık’ın incelemesine sunacaktır.
Projelere ilişkin kurumlarca istenilen teknik açıklamalar Mühendis
tarafından yapılacaktır.
Bu proje ile ilgili izin, ruhsat, vize ve bunun gibi resmi belgeye dayalı
onayların alınması ve bu onaylarla ilgili resmi bedel ve harçların ödenmesi
ve bu işlerin resmi mercilerde takibinin sorumluluğu Ortaklık’a aittir.
Ancak, İnşaat Mühendisleri Odası harçları Ortaklık ve Mühendis tarafından
yarı yarıya ödenecektir.
Ortaklık’ın projeyi durdurması halinde, Ortaklık, Mühendis’in tamamladığı
işlerin bedelini öder.

Mühendis, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birisine aykırı hareket ederse
Ortaklık, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
Ortaklık, sözleşme konusu işi bir ay önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle, herhangi bir
neden göstermeden her an durdurmaya veya sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Bu durumda,
Mühendis ile Ortaklık işlerin durdurma noktasına kadar olan ilerleme seviyesini, ihbar
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yazısından itibaren en geç 15 gün içinde mutabakatla tespit ederler ve bu ilerleme seviyesinin
bedeli de Ortaklık tarafından Mühendis’e ödenir. Mühendis bunun dışında herhangi ilave bir
bedel talep edemez.
 Mistral Towers Mimari Proje Hizmetleri Sözleşmesi
Ortaklık ile DNA Mimarlık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi (“DNA Mimarlık”) arasında
26.10.2011 tarihinde Mistral Towers Mimari Proje Hizmetleri Sözleşmesi akdedilmiştir.
Sözleşme ile Mistral İzmir Projesinin mimari avan, kesin ve uygulama proje hizmetleri, tasarım
ve inşaat projesinin DNA Mimarlık tarafından yapılmasına ilişkin hüküm ve koşullar
düzenlenmektedir.
Sözleşme konusu işin tamamlanması karşılığında DNA Mimarlık’a toplam 300.000 ABD
Doları (KDV hariç) verilecektir. Bu tutarın %20’si sözleşmenin imzalanmasının ardından avans
olarak, %20’si mimari avan projenin tamamlanmasının ardından, %30’u ruhsat projesinin
tamamlanmasının ve onayların ardından, %20’si uygulama projesi süresince aylık hak edişlerle
ve %10’u detay projelerinin tesliminde ödenecektir.
Yerel idarelerden ve mimarlar odasından projenin inşaat ruhsatını alabilmesi için gerekli olan
ve alınması gerekli tüm mimari onaylar DNA Mimarlık’ın sorumluluğundadır. Yerel idarelere
ödenecek her türlü harç, ruhsat bedeli ve DNA Mimarlık’ın ekibinin toplantı ve seyahat
masrafları Ortaklık tarafından karşılanacaktır.
Mimari esere ilişkin fikri haklar DNA Mimarlık’a ait olup, iş bitiminde taraflarca tüm
yükümlülükler yerine getirildiğinde, DNA Mimarlık, fikri hakları bir muvafakatname ile
Ortaklık’ın belirleyeceği başka bir mimara teslim etmeyi taahhüt etmektedir.
Ortaklık, DNA Mimarlığı’n yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen DNA Mimarlığı’ndan
aldığı hizmetlerin iptalini talep ederse, DNA Mimarlığı o tarihe kadar teslim ettiği tüm işlerin
bedelini ve geri kalan işlerin bedelinin %15’ini talep etme hakkına sahip olacaktır. Teslim
edilen işin miktarı karşılıklı görüşülerek netleştirilir.
 Mistral Tower Çevre Düzenleme Projesi Hazırlama Sözleşmesi
Ortaklık ile Kardelen Peyzaj Planlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Yüklenici”)
29.06.2012 tarihinde Mistral Tower Çevre Düzenleme Projesi Hazırlama Sözleşmesi
akdetmişlerdir. Sözleşme ile Mistral İzmir Projesine ilişkin Yüklenici tarafından yapılacak
bitkisel peyzaj düzenleme projesi, yapısal peyzaj düzenleme projesi, sulama sistemi projesi,
aydınlatma ve keşif-metraj dosyasının hazırlanması ve projelendirmesine ilişkin hüküm ve
koşullar düzenlenmektedir.
Sözleşme uyarınca Ortaklık tarafından ödenecek olan toplam bedel 28.155 TL’dir (KDV hariç).
Bu bedelin %50’si imza tarihinde ödenmiş olup geri kalan kısmı ise iş tesliminde ödenecektir.
23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA
BİLGİLER
23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan
ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim
raporları:
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Ortaklık’ın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan 31.12.2013,
31.12.2014, 31.12.2015 tarihli finansal tabloları ile bunlara ilişkin özel bağımsız denetim
raporları EK-3’te ve www.mistralgyo.com internet adresinde yer almaktadır.
23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi
gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim
kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında
bilgi:
Hesap Dönemleri

Bağımsız Denetim Şirketi

Görüş

31.12.2015

DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Olumlu

31.12.2014

DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Olumlu

31.12.2013

DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Olumlu

Ortaklık’ın İzahname’de verdiği tüm finansal tablolar DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
(Deloitte Touche Tohmatsu Limited üyesidir) tarafından denetlenmiş olup, söz konusu
bağımsız denetim kuruluşunun adresi Maslak no1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak
Mahalles No:1 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul, Türkiye’dir. Bağımsız denetçi raporundan
sorumlu denetçi Gülin Günce’dir.
23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler
(üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de
içermelidir):
Yoktur.
23.4. Proforma finansal bilgiler:
Yoktur.
23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan
kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri
itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:
Ortaklık Esas Sözleşmesi’nin “Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler” başlıklı 33. Maddesi
uyarınca kar payı dağıtım esasları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
“Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören
muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket’in 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) kalanın % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
110

Birinci Temettü
b) kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci
temettü ayrılır.
c) yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü
d) net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra
kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya
veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. 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, ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın
onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni
yedek akçeye eklenir.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi
üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun
olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.”
Ortaklık’ın 24.06.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2014 faaliyet dönemi
net dönem kârı olan 2.450.349 TL’den %5 temettünün 2015 yılı içerisinde ödenerek geriye
kalan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde
önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar
ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:
İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler
Davacı
Mahkeme
Davalı Taraf
Konusu
Risk Tutarı
Taraf
Dosya No Yıl

Ortaklık’ın

Ortaklık

Çevre
Kanunu’nun 10.
maddesini ihlal
İzmir Valiliği İzmir 4. İdare ettiği gerekçesi
Çevre
ve Mahkemesi
ile
Davalı 2.172.123,20
Şehircilik İl 2014/1750
TL
tarafından
Müdürlüğü
Esas
Çevre
Kanunu’nun
20/1
–
3
maddesi
uyarınca
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Gelinen Aşama
İzmir
4.
İdare
Mahkemesi tarafından
yapılan
yargılama
neticesinde 29.05.2015
tarihinde, verilen para
cezasında
hukuka
uygunluk bulunmadığı
gerekçesiyle davanın
kabulü ile dava konusu
idari işlemin iptaline
karar verilmiştir. İzmir
4.
İdare

Ortaklık
aleyhine
2.172.123,20
TL idari para
cezası
tecziyesine
ilişkin
idari
yaptırım
kararının iptali.

Ortaklık

Konak
Belediye
Başkanlığı

İzmir 1. Vergi
Mahkemesi
2015/321
Esas

Mahkemesi’nin işbu
kararı Davalı idare
tarafından
temyiz
edilmiş olup, Danıştay
14. Daire Başkanlığı
nezdinde
temyiz
incelemesi
devam
etmektedir.

29.930,36 TL
tutarındaki
29.930,36 TL
vergi
ziyaı
cezasının iptali

Yapılan yargılama
neticesinde,
14.01.2016 tarihinde,
mahkeme 2016/52
sayılı kararı ile,
davanın
kabulüne
karar vererek anılan
cezanın iptaline karar
vermiştir.
Konak
Belediye Başkanlığı,
kararı tebellüğ ettiği
tarihten itibaren yasal
süre içerisinde İzmir
Bölge
İdare
Mahkemesi nezdinde
itiraz
yoluna
başvurmuştur.
Şu
aşamada
itiraz
incelemesinin
sonuçlanması
beklenmektedir.

İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler:
Davalar:
İşbu izahname tarihi itibarıyla, bilgimiz ve takibimiz dahilinde, İhraççı aleyhine ikame edilen
herhangi bir dava bulunmamaktadır.
Takipler:
İhraççının borçlu sıfatı ile taraf olduğu icra takiplerinin listesi ve bu takiplere ilişkin
açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:
No

İcra Müdürlüğü
(Dairesi)

Dosya
Numarası

Alacaklı

Takip Çıkışı

1

İzmir 27. İcra
Dairesi

2015/13201 E.

Zafer Oyan

26.453,83
TL
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Takibin
Konusu
Ödenmeyen
işçi
ücretleri

2

İzmir 27. İcra
Dairesi

2015/13202 E.

İbrahim
Şenses

10.701,74
TL

3

İzmir 27. İcra
Dairesi

2015/13203 E.

Hasan
Hüseyin
Aldırmaz

7.436,76 TL

4

İzmir 27. İcra
Dairesi

2015/13204 E.

Suat Sönmez

42.931,10
TL

Ödenmeyen
işçi
ücretleri
Ödenmeyen
işçi
ücretleri
Ödenmeyen
işçi
ücretleri

Av. Ali Hıdır tarafından iletilen belgeler uyarınca, yukarıda belirtilen icra takiplerinin
tamamına İhraççı tarafından süresi içerisinde itiraz edilerek takiplerin tamamı durdurulmuştur.
23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:
Yoktur.
24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek payların ISIN (uluslararası menkul
kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve
gruplarına ilişkin bilgi:
Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Grubu

B

Nama/ İmtiyazlar
Hamiline
Olduğu

Hamiline

Yoktur

Pay
Bir Payın
Toplam Sermayeye
Sayısının Nominal
(TL)
Oranı
Grup Pay Değeri (TL)
(%)
Sayısına
Oranı (%)
9.750.000
50
1,00
9.750.000
25
Pay
Sayısı

TOPLAM

9.750.000

25

Halka arz, Ortaklık’ın toplam 39.000.000 TL değerindeki nominal payların, mevcut ortakların
sahip olduğu 9.750.000 TL tutarındaki nominal değerli payların halka arz edilmesi ile
gerçekleştirilecektir.
Halka arza konu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri
bazında kayden izlenecektir.
MKK Adres Bilgisi

:Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:6 Kat:3 34367
Elmadağ-Şişli / İSTANBUL

İhraç edilecek payların ISIN numarası […]’dır.
24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:
Paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.
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24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:
Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak
tutulmaktadır.
24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma
prosedürü hakkında bilgi:
Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:
Kardan Pay Alma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 19, Kâr Payı Tebliği No II19.1): Pay sahipleri, Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları
çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına
sahiptir.
Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 24, Önemli Nitelikteki
İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği No II-23.1): Önemli nitelikteki
işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini
toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.
Satma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma
Hakları Tebliği No II-27.1): Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil
olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların şirketin oy haklarının Kurulca belirlenen
orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta
kalan pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre
içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların
kendilerine satılmasını şirketten talep edebilirler.
Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK madde 507): Şirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibi,
esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm
bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.
Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 19, Pay Tebliği Seri VII128.1): Şirketin sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara
dağıtılır.
Yeni Pay Alma Hakkı (TTK madde 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için
Sermaye Piyasası Kanunu madde 18, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Seri II-18.1): Her
pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını
haizdir. Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe
veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 29, 30,
Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği Seri II-30.1,
TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527): Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay
sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları
kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından
MKK’dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde
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adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek
genel kurula katılırlar.
Oy Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 30, TTK madde 434): 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.
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu madde 14, Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri II-14.1, TTK madde 437): Finansal
tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme
raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta
önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.
Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay
sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir
tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan,
şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir.
Bilgi verme yükümü, şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve
dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.
İptal Davası Açma Hakkı (TTK madde 445-451, Sermaye Piyasası Kanunu md. 18/6,
20/2): Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar
aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri
veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık
merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.
Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde
yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar,
ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile
muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı
avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık
alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya
ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki
sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından
kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.
Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini
tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya
da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel
kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy
kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini
ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren
pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan
genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.
Azınlık Hakları (TTK madde 411, 412, 439, 531, 559): Sermayenin en az yirmide birini
oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi
belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara
bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya
gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya
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isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu
üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesi karar verebilir.
Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini
oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan
pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel
denetçi atamasını isteyebilir.
Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri,
şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar
verilmesini isteyebilirler.
Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye
artırımından doğan sorumlulukları, şirketin 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, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay
sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.
Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK madde 438): Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının
kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce
kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer
almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay
sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir
özel denetçi atanmasını isteyebilir.
Kardan Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgi:
a) Hak Kazanılan Tarih: Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 ve Kâr Payı Tebliği Seri – No
II-19.1 uyarınca, halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
b) Zamanaşımı: Kâr Payı Tebliği Seri II-19.1 uyarınca, ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler
tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri 2308 sayılı “Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan
Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca
dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar.
c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurtdışında yerleşik pay sahipleri
tarafından kullanım prosedürü: Yoktur.
d) Kâr payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif
mahiyette olup olmadığı: Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve
dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu
konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:
Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Ortaklıkta sahip
olduğu 1.950.000 TL nominal değerdeki 1.950.000 adet B Grubu hamiline yazılı hissesinden
975.000 TL nominal değerdeki 975.000 adet B Grubu hamiline yazılı hissesinin Kurulun
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onayını müteakip halka arz edilmesi 2 sayılı ve 15.03.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile
onaylamıştır.
Miray İnşaat - Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin Ortaklıkta sahip olduğu 1.950.000
TL nominal değerdeki 1.950.000 adet B Grubu hamiline yazılı hissesinden 975.000 TL nominal
değerdeki 975.000 adet B Grubu hamiline yazılı hissesinin Kurulun onayını müteakip halka arz
edilmesi 3 sayılı ve 15.03.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylamıştır.
Berkem Tekstil Sanayi Ve Dış Ticaret Ltd. Şti’nin Ortaklıkta sahibi olduğu 195.000 TL
nominal değerdeki 1.950.000 adet B Grubu hamiline yazılı hissesinden 975.000 TL nominal
değerdeki 975.000 adet B Grubu hamiline yazılı hissesinin Kurulun onayını müteakip halka arz
edilmesi 1 sayılı ve 15.03.2016 tarihli ortaklar kurulu kararı ile onaylamıştır.
Printsan Emprime Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Ortaklıkta sahip olduğu 195.000 TL
nominal değerdeki 195.000 adet B Grubu hamiline yazılı hissesinden 97.500 TL nominal
değerdeki 97.500 adet B Grubu hamiline yazılı hissesinin Kurulun onayını müteakip halka arz
edilmesi 1 sayılı ve 14.03.2016 tarihli ortaklar kurulu kararı ile onaylamıştır.
Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin Ortaklıkta sahip olduğu 1.365.000 TL
nominal değerdeki 1.365.000 adet B Grubu hamiline yazılı hissesinden 682.500 TL nominal
değerdeki 682.500 adet B Grubu hamiline yazılı hissesinin Kurulun onayını müteakip halka arz
edilmesi 3 sayılı ve 15.03.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylamıştır.
24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay
sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin
bilgi:
Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin
haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma
haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:
Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap
edilmesi hâlinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup,
halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar
Kurul’un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.
Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde
sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha
fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta
kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre
içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların
kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn’nun 24 üncü maddesi
çerçevesinde belirlenir.
Yukarıda yer alan şartlar 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 karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca
belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte
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hareket edenlerden talep edebilirler. TTK’nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara
uygulanmaz.
SPKn’nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul
toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay
sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu
payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı
tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın
almakla yükümlüdür.
Pay sahibinin SPKn’nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin
genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına
usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi
hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme
şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki açıklama geçerlidir.
Önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, bu kararlara
muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile
bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı bedel yer alır.
24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından
gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında
bilgi:
Yoktur.
25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR
25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka
arza katılmak için yapılması gerekenler
25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:
Halka arzın başlamasından önce Kurul’un yanı sıra, payların Borsa’da işlem görebileceğine
ilişkin BİST’in uygun görüşünün alınması gerekmektedir.
25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:
Ortaklık’ın her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 9.750.000 TL (dokuz milyon yedi
yüz elli bin Türk Lirası) değerinde 9.750.000 (dokuz milyon yedi yüz elli bin) adet B Grubu
hamiline yazılı hissesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip halka arz edilmesi
planlanmaktadır. Halka arz edilmesi planlanan 9.750.000 (dokuz milyon yedi yüz elli bin) adet
9.750.000 TL (dokuz milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) tutarındaki B Grubu hamiline yazılı
hisseler, Ortaklık’ın 39.000.000 TL (dokuz milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) tutarındaki
toplam sermayesinin %25’ine tekabül etmektedir.

Pay
Nama/
İmtiyaz
Grubu Hamiline (Var/Yok)
B

Hamiline

Yok

Bir Payın
Nominal
Değeri (TL)

Satılacak Pay
Sayısı

Satılacak Payların
Nominal Değeri

1,00

9.750.000

9.750.000
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25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi
25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Talep
toplamanın 2016 Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanmakta olup kesin başlangıç ve bitiş
tarihleri ilerleyen aşamalarda belirtilecektir.
25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci
a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:
Satış Yöntemi:
Satış, TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en
iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
Yurt içi Bireysel ve Yurt içi Kurumsal Yatırımcılardan talep, işbu Izahname’nin 25.1.3.2 (c)
maddesinde yer alan “Konsorsiyum Üyeleri” vasıtasıyla toplanacaktır. Yurt dışı Kurumsal
Yatırımcılardan talep toplama ise Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla
gerçekleştirilecektir.
Başvuru Şekli:
Mistral GYO paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde
gruplandırılmıştır:
i. Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş
sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek
niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamak üzere, aşağıda tanımlanan
Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında
kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
ii.

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar: Merkezi Türkiye’de bulunan;
- Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları,
emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim
şirketleri;
- Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,
- Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
- Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer
kuruluşlar,
- Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin
5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

iii.

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karar’la tanımlanan yurt dışında yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy
yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta
şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt
dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları ve vakıflar ile Dünya Bankası
ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı
uyarınca BİST’te işlem görecek şekilde halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte
bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır.
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Mistral GYO paylarının halka arzına katılmak isteyen “Yurt içi Bireysel Yatırımcılar” ve “Yurt
içi Kurumsal Yatırımcıların” halka arz süresi içinde ve İşbu Izahname’nin 25.1.3.2 (c)
maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum Üyelerinin merkez, şube ve
acentelerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.
Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir.
İnternet, telefon bankacılığı veya ATM’ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet
şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM’de işlem yapmaya yetkili olma (internet ve telefon
bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları
ve/veya ATM’de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır.
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’ye
başvurabileceklerdir.
Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:
1. Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport)
fotokopisi
2. Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi
levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (sayılan dokümanlara ek olarak Yurt içi
Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan “aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net
hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması
kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”ın yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin
fotokopisini (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış, yoksa şirket yetkililerince
imzalanmış veya bulunması durumunda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam
tasdik raporunu) sunması gerekmektedir.)
Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları sermaye piyasası araçlarının kendileri adına
açılmış hesaplara aktarılması zorunludur. Bu konudaki sorumluluk talebi toplayan kuruma
aittir.
Talep Toplama:
Mistral GYO paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılardan aşağıdaki şekilde
talepleri toplanacaktır:
i.

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 25.3.1. maddesinde
belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı
kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle
yatıracaklardır.

ii.

Yurt içi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini
nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar ödenmeme riskinin aracı
kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama
süresinin bitimini takiben ödeyebilirler.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin Ek’inde yer alan talep formuna göre içermesi
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gereken asgari bilgileri içermeyen ve KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı
uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da
iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep
listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
Dağıtım Şekli:
Toplanan teklifler Konsorsiyum Lideri tarafından Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi
Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten
sonra, başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün
talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda aşağıda
belirtilen esaslar doğrultusunda dağıtım yapılacaktır.
Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk
aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek,
daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan
pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır.
Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak
ve paylar dağıtılacaktır.

i.

Yatırımcılara yapılacak dağıtımlar sırasında dağıtılacak adetler küsratları atılarak aşağı
yuvarlanacaktır.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi
bir mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.
ii.

Yurt içi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Her bir Kurumsal Yatırımcı’ya
verilecek pay miktarına TSKB’nin önerisi de dikkate alınarak İhraççı tarafından karar
verilecektir.
Kurumsal Yatırımcılar için talep toplama sonucunda payların dağıtımı sırasında bir
defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talep tutarları
hesaplamada dikkate alınacaktır.
Farklı Konsorsiyum Üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz
bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, Konsorsiyum Üyelerinin kurum
unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır.
Mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin
satışa sunulan pay tutarından az olması halinde, bir defadan fazla talepte bulunan
yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate
alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının tamamını karşılayacak talep belirleninceye
kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.

Tüm yatırımcı gruplarında dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır
koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında
kalması halinde, yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar
dağıtıma tabi tutulacaktır.
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Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar pay talebi
tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında TSKB’nin uygun gördüğü şekilde dağıtım
yapılacaktır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Halka Arz Edenler
tarafından onaylanarak kesinleşmesini izleyen işgünü içerisinde, satışı gerçekleştiren
konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir.
b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:
Tüm yatırımcılar İzahname'nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen Konsorsiyum Üyelerinin
merkez ve şubelerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurarak talepte
bulunabilirler.
Yurt içi Bireysel Yatırımcılar halka arz süresince talep ettikleri pay bedelini kısmen veya
tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan
ve aşağıdaki tabloda detayı verilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemler
nedeniyle teminat olarak gösterilmemiş kıymetlerin bir veya birkaçını teminat göstermek
suretiyle de pay talep edebileceklerdir.
Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında
ödemeyebileceklerdir. Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar,
almaya hak kazandıkları pay miktarının satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini
dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden 2. (ikinci) işgünü saat 12:00’ye kadar talepte
bulundukları Konsorsiyum Üyesine ödeyeceklerdir. Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt dışı
Kurumsal Yatırımcıların talep anında veya bu şekilde sonradan yapacakları ödemeler nakden
yapılacaktır.
Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların
bedellerini ödemekten imtina edemezler. Yatırımcıların pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili
risk talebi giren aracı kuruma aittir. Talebi giren aracı kurum yatırımcının talebini kabul edip
etmemekte serbest olacaktır.
Her bir tahsis grubunun pay bedellerini ödeme yeri ve şekline ilişkin detaylı bilgi aşağıda
verilmiştir:
i.

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: Yurt içi Bireysel Yatırımcılar’ın İşbu Izahname’nin
25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen konsorsiyum üyelerinin başvuru yerlerine talepte
bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 25.3.1 maddede belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi
ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya
birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler.
Birden fazla kıymetin teminata konu olması durumunda, talep formunda seçilmiş olan
kıymetler en likit olandan en az likit olana doğru sıralanarak bozdurulacaktır. Ancak
ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, Konsorsiyum Üyesi aracı kurumlar ve
acentelerin teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile resen paraya
çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır. Yurt içi Bireysel Yatırımcıların
teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.
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Kıymetlerini teminata vererek talepte bulunan Yurt içi Bireysel Yatırımcılar talep
formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan
kıymetleri; hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir
işleme gerek olmaksızın, aracı kurum tarafından, aşağıda belirtilen teminat gösterilen
kıymetlerin bozdurulmasında dikkate alınacak oranlar çerçevesinde, res’en paraya
çevrilerek, almaya hak kazandıkları pay bedellerini res’en tahsil etmek konusunda
talepte bulundukları aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından
doğabilecek zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaklardır.
Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul
edebilirler ve teminatları farklı şekilde nakde dönüştürebilirler.


Nakden Ödeme:
Yurt içi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli’ni bedelleri
nakden ve/veya hesaben yatıracaklardır



Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:
Yurt içi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Likit Fon, B Tipi Kısa
Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, Devlet İç Borçlanma Senetleri (“DİBS”), Eurobond (T.C.
Hazinesi tarafından ihraç edilenler), Özel Sektör Borçlanma Aracı (“ÖSBA”) (Her aracı
kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİST’te işlem gören ÖSBA’ları teminata
konu edebilir), Pay (BİST - 30’da yer alan paylar teminata konu olabilir), A Tipi Fon
ve B Tipi Fon teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
Pay Talep Bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları, teminata alımda ve teminat
gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında dikkate alınacak fiyatlar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:

Teminata Alınacak
Kıymet
Likit Fon
B Tipi Kısa Vadeli
Tahvil ve Bono Fonu

TL DİBS

Blokaj Tutarı
Halka arz
sürecinde
sağlanacaktır
Halka arz
sürecinde
sağlanacaktır
Halka arz
sürecinde
sağlanacaktır

Halka arz
Döviz Cinsinden ve
sürecinde
Dövize Endeksli DİBS
sağlanacaktır

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat
O gün için fon
kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı
O gün için fon
kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı
Her bir konsorsiyum
üyesinin çalıştığı
bankanın ilgili günde
ilk açıkladığı gösterge
alış fiyatı
Her bir konsorsiyum
üyesinin çalıştığı
bankanın ilgili günde
ilk açıkladığı gösterge
alış fiyatı
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Teminat Bozumunda
Uygulanacak Fiyat
O gün için fon
kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı
O gün için fon
kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı
Her bir konsorsiyum
üyesinin çalıştığı
bankanın ilgili günde
ilk açıkladığı gösterge
alış fiyatı
Her bir konsorsiyum
üyesinin çalıştığı
bankanın ilgili günde
ilk açıkladığı gösterge
alış fiyatı

Eurobond

Halka arz
sürecinde
sağlanacaktır

Özel Sektör
Borçlanma Aracı

Halka arz
sürecinde
sağlanacaktır

Pay (BİST – 30)

Halka arz
sürecinde
sağlanacaktır

A Tipi Fon

B Tipi Fon

Halka arz
sürecinde
sağlanacaktır
Halka arz
sürecinde
sağlanacaktır

(Döviz cinsinden ve
dövize endeksli
DİBS’lerin TL’ye
dönüştürülmesinde
TCMB döviz alış kuru
kullanılacaktır.)
Bloomberg elektronik
alım-satım ekranında
her bir konsorsiyum
üyesi bankanın
gördüğü en az üç
işlem yapılabilir fiyat
sağlayıcısının
ortalama fiyatı
BİST Borçlanma
Araçları Kesin Alım
Satım Pazarı’nda
oluşan son işgünü
ağırlıklı ortalama
fiyatı
BİST Pay
Piyasası’nda oluşan
son işgünü ağırlıklı
ortalama fiyatı
Fonun o gün için fon
kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı
Fonun o gün için fon
kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı

(Döviz cinsinden ve
dövize endeksli
DİBS’lerin TL’ye
dönüştürülmesinde
TCMB döviz alış kuru
kullanılacaktır.)
Bloomberg elektronik
alım-satım ekranında
fiyat sağlayıcıların
verdiği işlem
yapılabilir cari piyasa
fiyatı
BİST Borçlanma
Araçları Kesin Alım
Satım Pazarı’nda
oluşan cari piyasa
fiyatı
BİST Pay
Piyasası’nda oluşan
cari piyasa fiyatı
Fonun o gün için fon
kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı
Fonun o gün için fon
kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet
katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi
asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen
katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde aşağı yuvarlama yapılabilecektir.
Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına
yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan Likit Fon, B Tipi Kısa
Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, TL DİBS ve Döviz Cinsinden Dövize endeksli DİBS’ler,
Eurobond, Özel Sektör Borçlanma Aracı, Pay, A Tipi Fon ve B Tipi Fon aynı anda
teminata alınabilecektir.
Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aşağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama
seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acenteleri
kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin
uygulayacağı yöntemler İşbu Izahname’nin 25.1.3.2 (c) maddesinde bulunan başvuru
yerleri bölümünde ayrıca belirtilmektedir.
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Sabit Yöntem:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım
listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL
DİBS’leri ve/veya Likit Fonları ve/veya B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları ve/veya Pay’lar ve/veya A Tipi Fon res'en
bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasıyla
Likit Fon, vergisiz DİBS ve vergili DİBS şeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz
Cinsinden ve Dövize endeksli DİBS’ler ve Eurobond teminat olarak
kullanılmayacaktır.
Değişken Yöntem:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım
listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat 12:00’a kadar nakden ödeme
yapmamaları halinde, aracı kuruluşça halka arzdan doğan alacağın tahsili için vadesiz
hesabı kontrol edilip bakiye tahsil edilecek; tahsilatın bu şekilde tamamlanmaması
durumunda, bloke edilen DİBS’ler ve/veya Eurobond ve/veya B Tipi Kısa Vadeli
Tahvil ve Bono Fonu ve/veya Likit Fonlar ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları
ve/veya Pay’lar ve/veya A Tipi Fon bozdurularak ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen
süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki
bloke aynı gün kaldırılır.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları
dikkate alınacaktır.


Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:
Yurt içi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası’nca alım-satım konusu yapılan dövizleri (Avro, ABD Doları ve İngiliz
Sterlini) teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
Pay Talep Bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları, teminata alımda ve teminat
gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında dikkate alınacak fiyatlar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Teminata
Blokaj Tutarı
Alınacak Kıymet
Döviz
(Avro, ABD
Doları ve İngiliz
Sterlini)
(1)

Halka arz
sürecinde
sağlanacaktır

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat
(1)

Teminat
Bozumunda
Uygulanacak Fiyat

Her bir konsorsiyum
üyesinin çalıştığı
Her bir konsorsiyum
bankanın söz konusu
üyesinin çalıştığı
yabancı para için ilk
bankanın cari kuru
açıkladığı döviz alış
gişe kuru

Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde aşağı yuvarlanacaktır.

Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aşağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama
seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acenteleri
kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin
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uygulayacağı yöntemler İşbu Izahname’nin 25.1.3.2.(c) maddesinde bulunan başvuru
yerleri bölümünde ayrıca belirtilmektedir.
Sabit Yöntem:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım
listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri
res'en her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kurundan bozdurularak
ödenecektir.
Değişken Yöntem:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım
listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat 12:00’a kadar nakden ödeme
yapmamaları halinde, aracı kuruluşça halka arzdan doğan alacağın tahsili için vadesiz
hesabı kontrol edilip bakiye tahsil edilecek; tahsilatın bu şekilde tamamlanmaması
durumunda, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen
süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı
gün kaldırılır.
ii.

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar: Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar’ın İşbu Izahname’nin
25.1.3.2.(c) maddesinde belirtilen konsorsiyum üyelerinin başvuru yerlerine talepte
bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.
Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir.
Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai
satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin
onaylanmasını takip eden 2. (ikinci) iş günü saat 12.00’a kadar talepte bulundukları
konsorsiyum üyesine ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini
nakden veya hesaben ödeyeceklerdir.
Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar’ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren
aracı kuruma aittir.
Talebi giren aracı kurum talepte bulunan Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar’ın taleplerini
kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım
listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini
taleplerini giren aracı kuruma ödemekten imtina edemezler.

iii.

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar: İlerleyen aşamalarda belirlenecektir.

c) Başvuru yerleri:
Mistral GYO paylarının halka arzına Yurt içi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt içi Kurumsal
Yatırımcılar kategorilerinden katılmak isteyen yatırımcılar, aşağıdaki tüm yetkili aracı
kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerine talepte
bulunmak için başvurabilirler. Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar ise Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş. vasıtasıyla talepte bulunmak için başvurabilirler.
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Yurt içi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorilerindeki yatırımcılar, aşağıdaki
yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili acente olan bankaların ilgili
şubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, internet veya telefon bankacılığı şubelerine,
taleplerini iletmek için başvurabilirler. İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM
vasıtasıyla talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurt içi Bireysel Yatırımcıların, internet
şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM’de işlem yapmaya yetkili olmaları gerekmektedir.
Talepleri kabul edecek Konsorsiyum Üyeleri (Konsorsiyum Lideri aynı zamanda Konsorsiyum
Üyesi’dirler) ve başvuru yerleri aşağıda yer almaktadır:
KONSORSİYUM LİDERİ:
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Meclis-i Mebusan Cad. No:81 34427 Fındıklı İstanbul
(0212) 334 50 50
(0212) 334 52 34
Ankara ve İzmir Şube ile www.tskb.com.tr adresi
KONSORSİYUM ÜYELERİ:
İlerleyen aşamalarda belirlenecektir.
d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:
Halka arzdan pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
Kesin talep toplama sürecinin ardından talepte bulunan yatırımcıların kazandıkları paylar
yapılacak olan dağıtım işlemi neticesinde kesinlik kazanacaktır. Talebi karşılananlara payları,
kaydi sistem esasları çerçevesinde teslim edilecektir.
Dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri’ne bildirilmesini takip eden en geç 2(iki) iş günü
içerisinde pay bedellerin ödenmesi koşuluyla, yatırımcıların hak kazandığı paylar Konsorsiyum
Üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.
25.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya
ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair
açıklama:
Halka arzın iptal veya ertelenmesine sebep olacak maddeler aşağıda listelenmiştir.

-

Talep toplama öncesinde aşağıdaki şartların oluşması durumunda halka arz iptal edilebilecektir.
SPK tarafından Mistral GYO paylarının halka arzına izin verilmemesi veya BİST kotuna
alınamaması veya İhraççı’nın halka arza konu payları SPK kaydına alınmadan önce halka
arzdan vazgeçmesi,
Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları veya bankalar ile ilgili karar almaya yetkili organlar
tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle bu Konsorsiyum Lideri ve İhraççı’nın
“Yetkilendirme Sözleşmesi’nden” kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız
kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,

127

-

Halka arzı etkileyebilecek savaş hali, yangın, deprem, su baskını gibi tabi afetler,

-

Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Konsorsiyum
Lideri’nin halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması
nedeniyle yeterli talebin oluşmayacağının ve piyasaların durumu itibariyle halka arzdan
beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin öngörülmesi,
İhraçcı’nın yönetici ve ortakları ile Mistral GYO hakkında payların pazarlanmasını
etkileyebilecek herhangi bir soruşturma ve/veya dava açılması ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri
aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir soruşturma,
dava veya icra takibi açılması

-

Talep toplama safhasının başlamasından dağıtım listesinin İhraçcı’nın onaylamasına kadar
geçen sürede aşağıdaki şartların oluşması durumunda halka arz iptal edilebilecektir.
-

Konsorsiyum Lideri ve mevcut ortaklar arasında nihai halka arz fiyatının belirlenmesi
konusunda anlaşılamaması,

-

Talep toplama sürecinin başlamasından dağıtım listesinin İhraçcı tarafından onaylanmasına
kadar geçen süreçte, “önemli bir sebebin” ortaya çıkması halinde,
o “Önemli sebep”, Türkiye dışında yatırımcılara satılması planlanan payların tahsisatının
herhangi bir nedenle sonuçlandırılmaması dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
uygulamada “önemli sebep” olarak kabul edilen durumlar ile dünyanın herhangi bir yerinde
veya Türkiye’de ciddi ekonomik ve siyasal sonuçlar doğuran gelişmeleri de içermektedir.

- Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından az olması durumunda

o Halka arza yönelik toplam talebin satışa sunulan paylardan az olması durumunda, halka arz
ertelenebilir veya halka arz boyutu küçültülebilir. Bu iki alternatiften birisi, talep toplama
döneminin sonunda Mistral GYO ve/veya Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından karara
bağlanır.
Halka arzın iptali halinde, talepte bulunan yatırımcılara herhangi bir tazminat ödenmeyecek,
bloke edilen paraları iptal işlemini takip eden iş günü hesaplarına iade edilecek, pay bedelleri
nemalandırılmayacaktır.
25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının
üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin onaylanarak
kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından, başvuru
yerlerinde Nakden Ödeme seçeneğini kullanan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, Yurt İçi
Kurumsal Yatırımcılar’a ve Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar’a iade edilecektir.
25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:
Talep adetleri 1 (bir) lot ve katları şeklinde olup, herhangi bir lot sınırlaması bulunmamaktadır.
Yatırımcılar istedikleri taktirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır
belirleyebilirler.
25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:
SPKn’nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa
başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek
değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden
tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.
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Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.
Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde
Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin
değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.
Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş
olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş
günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.
25.1.8. Payları teslim yöntemi:
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında
kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami 2 (iki) iş
günü içerisinde teslim edilecektir.
25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden en geç 2 (iki) iş günü
içerisinde Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca
kamuya duyurulur.
25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler
Halka arz mevcut payların halka arzı yoluyla gerçekleştirileceğinden, ortakların yeni pay alma
hakları bulunmamaktadır.
25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri
ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:
Yoktur.
25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:
Yoktur.
25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı,
nemalandırılacaksa esasları:
Nemalandırılmayacaktır.
25.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:
Mistral GYO’nun ve Konsorsiyum Liderleri'nin paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki
bilgiye ulaşabilecek konumdaki idari sorumluluğu bulunan kişiler, Mistral GYO’da %5 ve
üzerinde paya sahip ortaklar ve halka arz nedeniyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumların listesi
ilerleyen aşamalarda verilecektir.
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 yapılmışsa buna ilişkin bilgi:
Yoktur.
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25.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri
ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma
niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde
beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:
Yoktur.
25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:
a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:
Halka arz edilecek toplam 9.750.000 TL nominal değerli payların;
4.875.000 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt içi Bireysel Yatırımcılara
3.900.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara
975.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara
b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde
münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler:
Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak
miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisat Mistral GYO’nun onayı ile diğer gruplara
aktarılabilir.
Talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar
talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında;
 Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için %20’den daha fazla azaltma
yapılmaması ve
 Mistral GYO paylarının Yurt içi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt içi Kurumsal
Yatırımcılar tahsisat oranlarının %20’nin altına düşürülmemesi şartıyla
ihraççıların onayı ile kaydırma yapılabilir.
c) Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis edilen
nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım
yöntemi/yöntemleri:
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk
aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha
sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep
miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi
Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi
tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında TSKB’nin uygun gördüğü şekilde dağıtım
yapılacaktır.
İhraççının çalışanlarına ilişkin bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.
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:
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Yurt içi Bireysel Yatırımcı grubu için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağılacak
toplam pay adedinden az veya eşit olduğu durumlarda talebi bilgi eksikliğinden iptal edilmiş
ve alt sınır belirtmesi sebebiyle talebi karşılanamayanlar hariç o gruptaki tüm yatırımcılara en
az bir adet pay dağıtılacaktır.
Yurt içi Bireysel Yatırımcı grubu için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağılacak
toplam lot adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer adet lot
dağıtılacağına TSKB’nin önerileri de dikkate alınarak Mistral GYO tarafından Kurul’un II-5.2
sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği Madde 19’da yer alan eşit ve adil
davranılması esası gözetilerek karar verilecektir.
f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:
Yurt içi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir
mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır.
Yurt içi Kurumsal ve Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar için öncelikle, madde 25.1.3.2.a’da
belirtilen şekilde (her bir yurt içi kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına TSKB’nin
önerisi de dikkate alınarak İhraççı ve Halka Arz Edenler tarafından karar verilecektir) nihai
talep adedi belirlenecektir. Daha sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların
bulunması durumunda fazla olan talep kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyelerinden eşit
miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan
durumlarda, Konsorsiyum Üyelerinin kurum unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır.
Ancak talep toplama süresi sonunda Yurt içi Kurumsal ve Yurt dışı Kurumsal gruplarına tahsis
edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise mükerrer talepte bulunan yatırımcıların
en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da dikkate alınabilecektir.
İlgili yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarın tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar
hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.
g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilecek
tarihler:
Yoktur.
h) Halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler
veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında
belirlenmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi:
Halka arz sürecinde sağlanacaktır.
25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının
bildirilme süreci hakkında bilgi:
Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylandığı günü takip eden iş
günü talepte bulundukları konsorsiyum üyesine başvurarak halka arzdan aldıkları kesinleşmiş
pay miktarını öğrenebilirler.
25.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:
Yoktur.
25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi
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25.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının
katlanacağı maliyetler hakkında bilgi
1 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatı […] TL olarak belirlenmiştir.
Talepte bulunacak yatırımcılar, Konsorsiyum Üyesi aracı kurum bazında azami olarak, aşağıda
detayları verildiği üzere hesap açma ücreti, sermaye piyasası aracının MKK’ya virman ücreti,
yatırımcının başka aracı kuruluştaki hesabına virman ücreti, EFT ücreti, damga vergisi ve
Konsorsiyum üyesi tarafından detayı verilen diğer giderleri ödeyeceklerdir.
Konsorsiyum üyelerinin, halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edecekleri komisyon
ve benzeri giderler ilerleyen aşamalarda belirlenecektir.
25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli
olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz
fiyatının veya fiyat tesptindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair
bilgi:
1 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatı […] TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz fiyatının hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak hazırlanan Fiyat
Tespit Raporu, yasal süre içerisinde KAP’ta (www.kap.gov.tr) ilan edilecektir.
25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı
menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:
Halka arz, mevcut payların halka arzı yoluyla gerçekleştirilecektir.
25.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili
kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş 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 karşılaştırılması:
Yoktur.
25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık
25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:
Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlara ilişkin bilgiler izahnamenin 25.1.3.2 (c)
maddesinde yer almaktadır.
25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının
isimleri:
Halka arz sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirileceğinden, payların saklama, takas ve
ödeme işlemleri Takasbank (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) ve MKK (Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş.) tarafından gerçekleştirilecektir.
25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:
Halka arz “en iyi gayret aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek olup Konsorsiyum Lideri veya
Üyeleri arasında yüklenimde bulunan yoktur.
25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi
Mistral GYO’nun halka arzına ilişkin aracılık sözleşmesi 07/07/2014 tarihinde, Şirket ve
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. arasında imzalanmıştır.
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Sözleşme şartlarına göre Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yurt içi Konsorsiyum Lideri
sıfatıyla “en iyi gayret aracılığı” yöntemi ile halka arzı gerçekleştirecektir.
Söz konusu sözleşme, aracılığın türü ve kapsamı, Şirket ve TSKB’nin hak, yükümlülük ve
taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, satış ve dağıtıma ilişkin hükümleri içermektedir.
25.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:
Halka arza onu olan 9.750.000 TL nominal bedelli paylar mevcut ortak satışı yolu ile
gerçekleştirilecek olup;
 Mevcut hissedarlar pay satış geliri;
 Halka arza aracılık eden TSKB aracılık komisyonu;
 Halka arz danışmanı ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu ve hukukçu
görüşünü oluşturan Günalçın Hukuk Bürosu danışmanlık ücreti ve;
 Bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Member of
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) bağımsız denetim raporu ücreti elde
edecektir.
Halka arzın tarafları arasında herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Aracı kurumun,
halka arz komisyonu dışında, halka arz başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı
bulunmamaktadır. TSKB ve Mistral GYO’nun %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle
arasında, halka arza aracılık sözleşmesi dışında, herhangi bir anlaşma yoktur.
26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
26.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve biliniyorsa en
erken işlem görme tarihleri:
Payların ilk halka arzına ilişkin başvuru Borsa İstanbul A.Ş.’ye 24/03/2016 tarihinde
yapılmıştır.. Ancak, payların ilk halka arzında, halka arzın bu payların borsada işlem göreceği
anlamına gelmeyecek olup, halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra Borsa’da
işlem görebilmesi, BİAŞ mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde BİAŞ Yönetim Kurulu’nun
vereceği olumlu karara bağlıdır. Payların Borsa’da işlem görme tarihi, BİAŞ Yönetim
Kurulu’nun yapacağı duyuru ile belirlenecektir.
26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp
görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin
bilgi:
Yoktur.
26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;
- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa
konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,
- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının
tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda
bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının
sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:
Yoktur.
133

26.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı:
Planlanmaktadır.
26.5.1. Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına
ilişkin açıklama:
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Yatırım Finansman Menkul Değerler
A.Ş., Mistral GYO paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı
planlamaktadır. Ancak, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş, fiyat istikrarı işlemlerini
kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. Yatırım Finansman
A.Ş. fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması
halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir.
26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı:
Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür.
26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret
unvanı:
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düşebileceğine
ilişkin açıklama:
Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler en fazla 26.5.2. numaralı maddede belirtilen süreyle sınırlıdır.
Pay fiyatı, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda yükselmiş olsa bile, bu sürenin
bitiminden sonra tekrar düşebilir.
26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı:
Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde amaç, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi
halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süreyle katkıda bulunmaktır. Ancak bu işlem,
herhangi bir fiyat taahhüdü niteliğinde değildir ve fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirildiği
dönemde payın piyasa fiyatı piyasa koşullarına göre olması gereken fiyata göre yüksek
olabilmektedir. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir
verilemez.
26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın
niteliği:
İlerleyen aşamalarda belirlenecektir.
26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:
Halka Arz Teşvikleri
Şirket ortakları halka arzı ve halka arza konu payları arz sonrası uzun süre elinde bulundurmayı
teşvik etmek amacıyla birbiriyle ilintili iki teşvik programını uygulamayı kabul, beyan ve
taahhüt etmektedirler.
İzahnamenin 23.6. maddesinde belirtildiği üzere Ortaklık 2017 ve 2018 yılı genel kurullarına
sunulacak 2016 ve 2017 yılı mali tablolarına istinaden tespit edilecek net dönem karından yasal
yedek akçeler ayrıldıktan sonra ulaşılacak dağıtılabilir safi kardan %x oranında kar payı
dağıtmayı hedeflemektedir.
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Bu çerçevede;
1) Şirket ortakları, halka arz talep toplama sürecinde Ortaklık payı almaya hak kazanan ve satın
alan bununla birlikte değişik nedenlerden ötürü Ortaklık payını elinde bulundurmaktan
vazgeçecek yatırımcılara …/.../2018 tarihine kadar piyasa koşullarından müstakil “Geri Alım
Taahhüdü”nde bulunmaktadırlar. Buna göre halka arz talep toplama sürecinde Ortaklık payı
almaya hak kazanan ve satın alan yatırımcılar, Ortaklık tarafından 2018 yılında yapılacak ikinci
kar payı ödemesinin sonrasında da .../.../2018 tarihine kadar “Geri Alım Programı”ndan
faydalanabileceklerdir.
2) Birinci madde kapsamında uygulanacak geri alım işlemi halka arz sırasında Ortaklık payı almış
yatırımcılara pay satın alma bedellerinin talep toplamanın bitiş tarihinden yatırımcının “Geri
Alım Programı”ndan yararlanmayı beyan edeceği tarihe kadar geçecek sürede oluşabilecek
alternatif kullanım maliyetini bir miktar karşılayabilecek “Nema Tutarı” ödenerek
gerçekleştirilecektir. Şöyle ki; yatırımcının Geri Alım Programı’ndan yararlanmayı
açıklayacağı tarihte payın piyasa değeri, payın halka arz değerinin T.C. Hazine Müsteşarlığı
gösterge iç borçlanma senedinin söz konusu süre zarfındaki getirisiyle düzeltilmiş revize
değerinden düşükse, Ortaklık ortakları geri alım işlemini payın halka arz değerinin T.C. Hazine
Müsteşarlığı gösterge iç borçlanma senedinin getirisiyle düzeltilmiş revize değerinden
gerçekleştireceklerdir. İlgili programın detayları aşağıdaki gibidir.
Geri Alım Taahhüdü
Halka arz talep toplam sürecinde Ortaklık payı almaya hak kazanan yatırımcılar, oluşturulacak
“Geri Alım Programı” ile Ortaklık’ın Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren
.../.../2018 gün sonuna kadar, halka arzdan satın aldıkları Ortaklık paylarının tamamı veya
diledikleri kadar bir kısmı için yukarıda ifade edildiği üzere “Geri Alım Taahhüdü” teşviğinden
yararlanma hakkına sahip olacaktır. İzahnamenin 23.6. maddesinde açıklanan kar dağıtım planı
ve söz konusu Geri Alım Programı çerçevesinde, ilk iki kar payı dağıtımından yararlanmak
isteyen halka arz yatırımcılarına, .../.../2018 tarihine kadar Mistral GYO hisselerini aşağıda
detayları verilen ve Geri Alım Fiyatı üzerinden ortaklara geri satma hakkı tanınacaktır.
Halka arz teşviğinin uygulanması Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (“MKK”) 10.12.2010 tarih ve
532 nolu “Promosyon Uygulama Esasları ve Ücret Tarifesi” konulu Genel Mektubu
çerçevesinde MKK aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Geri Alım Taahhüdü teşviğinin
uygulanmasında Ortaklık paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından 1 önceki gün
MKK nezdindeki gün sonu bakiyeleri MKK tarafından dikkate alınacaktır. Bu sebeple halka
arzdan alınan payların Konsorsiyum Üyeleri tarafından halka arzdan pay alan yatırımcı
hesaplarına Ortaklık paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından 1 gün önceki gün
sonuna kadar geçmiş olmaları gerekmektedir.
Halka arz talep toplam sürecinde Ortaklık payı almaya hak kazanan tüm yatırımcıların halka
arzdan satın aldıkları Ortaklık paylarını başka kişilere virmanlaması satış hükmünde olacak ve
paylarını virmanlayanlar virmanladıkları paylar için teşvik haklarını kaybedecektir. Bu teşvik
halka arzdan Ortaklık payı alan yatırımcılar için geçerli olup, Ortaklık paylarının Borsa’da
işlem görmesini müteakip Borsa’dan pay satın alan yatırımcılar için geçerli değildir.
Fiyatlama Metodu
Geri alım programındaki revize geri alım fiyatına baz teşkil edecek olan nema tutarının
hesaplamasında, T.C. Hazine Müsteşarlığı gösterge devlet tahvilinin (“Gösterge”) halka arz
talep toplama tarihi ile yatırımcının geri alım programından faydalanmayı beyan edeceği tarihe
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kadar oluşacak bileşik getirisi temel alınacaktır. Gösterge tahvil anılan süre zarfında T.C.
Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanacak gösterge tahvil olup bileşik getiri oranı gün sayısı
üzerinden ve her bir iş gününde oluşan ortalama faiz üzerinden hesaplanacaktır..
Geri Alım Programında fiyatlama 3 aşamada gerçekleşecek olup, ilk kar payı ödemesine kadar,
ilk kar payı ödemesinden ikinci kar payı ödemesine kadar ve ikinci kar payı ödemesinden
program sonuna kadar geçecek süreler için fiyatlama yönteminde güncellemeler yapılacaktır.
Söz konusu güncellemelerin detayı aşağıda yer almaktadır.
Halka arzın gerçekleşeceği tarihten ilk kar payı ödemesine kadar olan ilk aşamada, halka arzın
gerçekleştiği tarihten yatırımcının geri alım talebinde bulunduğu tarihe kadar geçen süre “1.
Elde Tutma Süresi” olarak hesaplanacaktır. İkinci ve üçüncü aşamada hesaplanacak elde tutma
süreleri, “2. veya 3. Elde Tutma Süresi” olarak anılacaktır. 2. veya 3. Elde Tutma Süresi,
sırasıyla birinci veya ikinci kar payı ödeme tarihi ile yatırımcının geri alım talebinde bulunduğu
tarih arasındaki fark şeklinde hesaplanacaktır.
Üç aşamada da Gösterge’nin yıllık bileşik faiz oranından, yatırımcının her aşamaya göre
düzeltilecek elde tutma süresine göre basit faiz oranı hesaplanarak “Dönemsel Nema Oranı”
bulunacaktır.
1. Elde Tutma Süresi (gün)
2. Elde Tutma Süresi (gün)
3. Elde Tutma Süresi (gün)
Gösterge Bileşik Faiz Oranı
Dönemsel Nema Oranı
𝑖 = (((𝐶 + 1)

𝑛1,2,3
365

n1
n2
n3
C
𝑖
) − 1)

İlk kar payı ödemesine kadar
Ortaklık paylarının ilk işlem gününden, ilk kar payı ödemesine kadar geçen süre boyunca
Dönemsel Nema Oranı ile halka arz fiyatının (“Baz Fiyat”) çarpılması sonucu “Geri Alım Nema
Tutarı” hesaplanacak olup, halka arz fiyatına Geri Alım Nema Tutarı’nın eklenmesi neticesinde
“1. Geri Alım Fiyatı” belirlenecektir.
Baz Fiyat
Geri Alım Nema Tutarı
1. Geri Alım Fiyatı

P0
m
P1

𝑚 = 𝑃0 ∗ 𝑖
𝑃1 = 𝑃0 + 𝑚
İlk kar payı ödemesinden ikinci kar payı ödemesine kadar
İlk kar payı dağıtımının ardından Geri Alım Programı’ndan yararlanmak isteyen yatırımcılar
için, kar payının dağıtıldığı gün için geçerli olan 1. Geri Alım Fiyatı’ndan pay başına düşen kar
payı tutarının eksiltilmesiyle geri alım fiyatı “Düzeltilmiş Baz Fiyat” olarak revize edilecektir.
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Pay Başına Düşen 1. Kar Payı
Düzeltilmiş Baz Fiyat

D1
P0 d

𝑃0 𝑑 = 𝑃1 − 𝐷1
Söz konusu 1. Kar Payı dağıtımından sonra, yukarıda belirtilen “Dönemsel Nema Oranı”
formülü ile Düzeltilmiş Baz Fiyatı nemalandırılarak 2. Geri Alım Fiyatı hesaplanmaya
başlanacaktır. 2. Geri Alım Fiyatı için, “Dönemsel Nema Oranı” hesaplamasında, 2. Geri Alım
Fiyatı’nın belirlenmesinden geri alıma kadar geçecek zaman göz önünde bulundurulacaktır.
Düzeltilmiş Baz Fiyat
Geri Alım Nema Tutarı
2. Geri Alım Fiyatı

P0 d
m
P2

𝑚 = 𝑃0 𝑑 ∗ 𝑖
𝑃2 = 𝑃0 𝑑 + 𝑚
İkinci kar payı ödemesinden geri alım programı sonuna kadar
2. Kar payı dağıtımından sonra, 2. Geri Alım Fiyatı’ndan pay başına düşen 2. kar payı
ödemesinin eksiltilmesiyle yeniden “Düzeltilmiş Baz Fiyat” hesaplanacaktır. 3. Geri alım fiyatı
için “Dönemsel Nema Oranı” hesaplamasında, 3. Geri Alım Fiyatı’nın belirlenmesinden geri
alıma kadar geçecek zaman göz önünde bulundurulacaktır.
2. Geri Alım Fiyatı
Pay Başına Düşen 2. Kar Payı
Düzeltilmiş Baz Fiyat
Geri Alım Nema Tutarı
3. Geri Alım Fiyatı

P2
D2
P0dd
m
P3

𝑃0 𝑑𝑑 = 𝑃2 − 𝐷2
𝑚 = 𝑃0 𝑑𝑑 ∗ 𝑖
𝑃3 = 𝑃0 𝑑𝑑 + 𝑚
27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER
27.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Önder Türkkanı
Adres: Kültür Mahallesi, Mustafa Münir Birsel Sok. No:10/4 Alsancak, Konak, İzmir
Ortaklıktaki Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı
Halka Arz Eden Pay Sahibi:Haydar İnaç
Adres: Mavişehir Mah. 2040/2 Sok. No:30 İç K.No:32 Karşıyaka/İzmir
Ortaklıktaki Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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Halka Arz Eden Pay Sahibi: Lucien Arkas
Adres: Yelaltı Mahallesi Sefaköy Mevkii Küme Evleri, No:1 Urla/İzmir
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Tufan Ünal
Adres: Kültür Mahalleri Şevket Özçelik Sokak, A Blok, No:16/6, Konak/İzmir
Ortaklıktaki Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Ayşe Gaye Ünsal
Adres: Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:308 No: 2 Konak/İzmir
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Mehmet Doğan Atay
Adres: Sahilevleri Mahallesi, Irmak Sk. No:67 Narlıdere/İzmir
Ortaklıktaki Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Hüseyin Birazer
Adres: Sirinkent Mah. Muammer Aksoy Cad. No:120 İç Kapı No:10 Urla/İzmir
Halka Arz Eden Pay Sahibi:Şevket Akın Kayacan
Adres: Sasalı Merkez Mah. Gazi Çiçek Cad. No:14 An Çiğli/İzmir
Halka Arz Eden Pay Sahibi:Hasan Bumin Anal
Adres: Kültür Mahallesi, Dr. M. Enverbey Cad. 23/1-4 Konak/İzmir
Halka Arz Eden Pay Sahibi:Banu İnaç
Adres: Mavişehir Mah. 2040/2 Sk.No:30-32 Karşıyaka/İzmir
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Erkan İnaç
Adres: Mavişehir Mah. Aziz Nesin Bulv. No:15 İç Kapı No:50 Karşıyaka/İzmir
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Mehmet Nomal
Adresi: Yalı Mahallesi, 6523 Sokak 22/49, Karşıyaka, İzmir
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Berkem Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:122 BEGOS 3. Bölge Buca/İzmir
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Printsan Emprime Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Bakır Pirinç San Sit.Karanfil Cad No 10 Kat:4 Beylikdüzü – İstanbul
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi
Adresi: Atatürk Caddesi No:44/5 Konak/İzmir
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi
Adresi: 283/1 Sok.No:2, Kavukalar Plaza, Kat:5 Daire:602 Bornova İzmir
Ortaklıktaki Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Miray İnşaat - Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Adresi: 283/1 Sok. No:2 Kat:5 Daire:602 Bayraklı/İzmir
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Son üç yıl içerisindeki Ortaklıkla ilişkiler - Halka arz sürecinde sağlanacaktır.
27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri
Satış
Yapacak
Ortağın
Adı/Ticaret
Ünvanı
Önder
Türkkanı
Haydar İnaç
Lucien Arkas
Tufan Ünal
Erdoğan
Atay Yatırım
Holding
Anonim
Şirketi
Novart
Gayrimenkul
Yatırım
İnşaat Sanayi
ve Ticaret
Anonim
Şirketi
Miray İnşaat
- Taahhüt
Ticaret ve
Sanayi
Anonim
Şirketi
Ayşe Gaye
Ünsal
Mehmet
Doğan Atay
Hüseyin
Birazer
Şevket Akın
Kayacan
Hasan Bumin
Anal
Berkem
Tekstil
Sanayi ve
Dış Ticaret
Limited
Şirketi
Banu İnaç

Bir Payın
Pay
Nama/
İmtiyaz Nominal
Grubu Hamiline (Var/Yok) Değeri
(TL)

Satılacak Pay
Sayısı

Satılacak
Payların
Nominal Değeri

B

Hamiline

Yok

1,00

3.143.037

3.143.037

B
B
B
B

Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline

Yok
Yok
Yok
Yok

1,00
1,00
1,00
1,00

2.155.788
487.5
487.5

2.155.788
487.5
487.5

682.5

682.5

975

975

975

975

195

195

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

6.062

6.062

B

B

Hamiline

Hamiline

Yok

1,00

Yok

1,00

B

Hamiline

Yok

1,00

B

Hamiline

Yok

1,00

B

Hamiline

Yok

1,00

B

Hamiline

Yok

1,00

B

Hamiline

Yok

1,00

B

Hamiline

Yok

1,00

B

Hamiline

Yok

1,00
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Erkan İnaç
Printsan
Emprime
Sanayi
Ticaret
Limited
Şirketi
Mehmet
Nomal
TOPLAM

B
B

B

Hamiline
Hamiline

Hamiline

Yok
Yok

1,00
1,00

Yok

1,00

6.062

6.062

97.5

97.5

51.551

51.551

9.750.000

9.750.000

27.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:
a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:
İlerleyen aşamalarda sağlanacaktır.
b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:
İlerleyen aşamalarda sağlanacaktır.
c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:
Önder Türkkanı, Haydar İnaç, Novart Gayrimenkul Miray İnşaat, SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay
Tebliği’nin 8’inci maddesi uyarınca Halka Arz Edilen Payların borsada işlem görmesinden
itibaren bir yıl süreyle, Ortaklıkda sahip oldukları payları, halka arz fiyatının altındaki bir
fiyattan borsada satmayacaklarını, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada
satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını ve borsa dışında
yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt
etmişlerdir.
d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli husular:
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ
28.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve
pay başına maliyet:
Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu paylardan bir kısmının satışı yoluyla
gerçekleşeceği için, ihraççının elde edeceği net gelir bulunmamaktadır.
İhraca ilişkin maliyetler ilerleyen aşamalarda belirlenecektir.
28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:
Mevcut pay satışı yolu ile gerçekleştirilecek halka arz gelirleri neticesinde Şirket’e halka arz
yoluyla bir nakit girişi gerçekleşmeyecektir. Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımı
tamamen paylarını Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.
Halka arz ile Mistral GYO’nun kurumsallaşarak faaliyetlerini güçlendirmesi hedeflenmektedir.
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29. SULANMA ETKİSİ
Halka arz mevcut pay satışı yöntemi ile gerçekleştirileceği için sulanma etkisi
bulunmamaktadır.
30. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER
30.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:
Halka arz sürecinde danışmanlık yapan taraflar aşağıda yer almaktadır.
 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., aracılık hizmeti vermiştir.
 ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu, hukuk danışmanlığı hizmeti
vermiştir.
 Günalçın Hukuk Bürosu hukukçu görüşünü oluşturma amacı ile danışmanlık hizmeti
vermiştir.
 DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., bağımsız denetim hizmeti vermiştir.
30.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
31. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER
31.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları
hakkında bilgi:
Meltem Bina Yönetimi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Meltem Bina Yönetimi”) Şirket’in
bağlı ortaklığıdır.
Meltem Bina Yönetimi’nin faaliyet türü tesis kurmak, kiralamak, yönetmek, satışını
gerçekleştirmek olup, esas faaliyet konusu bina, AVM, otopark ve turistik tesis yönetimidir.
Şirket’in Meltem Bina Yönetimi sermayesindeki pay oranı ve oy kullanma hakkı oranı %70’dir.
İhraççının finansal yatırımlarının (iştirakleri, bağlı menkul kıymetleri vb.);
a) Ticaret unvanları,
b) Faaliyetleri,
c) İştirak ve oy hakkı oran ve tutarları,
d) Sermayeleri,
e) Yedekleri,
f) Olağan faaliyetlerden elde edilen kar/zararları,
g) İhraççının finansal tablolarında hangi değer üzerinden izlendiği,
h) İhraççının bu finansal yatırımlara olan sermaye taahhütleri,
i) İhraççının finansal yatırımlardan, bu finansal yatırımların son yıl hesap dönemlerine
ilişkin olarak aldığı/alacağı temettü tutarı,
asgari bilgiler olarak sunulmalıdır.
32. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI
1. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları kazançlarının vergilendirilmesi:
a. Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından
Sermaye şirketi olarak gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefi olup,
kazançları kurumlar vergisinin konusuna girmektedir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili düzenlemeler uyarınca gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün kazanıldığı tarihten
itibaren, ve gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü sürdürüldüğü sürece, bu ortaklıkların tüm
kazançları kurumlar vergisinden istisnadır (KVK, Md. 5/1-d-4).
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Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kurum kazançları kurumlar vergisinden istisna olmakla
beraber, bu ortaklıkların kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan kazançları, ortaklara
dağıtılsın veya dağıtılmasın, ortaklık bünyesinde % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisine
tabidir (KVK, Md. 15/3). Bununla beraber, ortaklık bünyesinde yapılacak kurumlar vergisi
kesintisi oranı, Bakanlar Kurulunca sıfır olarak belirlenmiş ve halen bu oran geçerlidir
(2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Md.1/9-ç).
Diğer taraftan, kurumlar vergisinden istisna tutularak ortaklık bünyesinde vergi kesintisine tabi
tutulan kazançların ortaklara karpayı olarak dağıtılması halinde, kar dağıtımına bağlı vergi
kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır (Kurumlar Vergisi 1 Nolu Genel Tebliği, Bölüm:
15.6.1)
b. Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından
Her ne kadar GVK’nin 94-6/a maddesi uyarınca gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföy
işletmeciliği kazançları üzerinden, dağıtılsın dağıtılmasın, gelir vergisi tevkifatı yapılacağı
belirtilmiş ve bu oran % 0 olarak belirlenmiş ise de; sonradan yürürlüğe giren ve halen
yürürlükteki KVK’nın Geçici 1. maddesinin (1) nolu fıkrasında yer alan “Bu kanun uyarınca
vergi kesintisine tabi tutulmuş kazanç ve iratlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.
Maddesi uyarınca ayrıca kesinti yapılmaz” hükmü nedeniyle, GVK’nin bahsedilen 94/6-a
hükmünün uygulanması sözkonusu değildir.
2. Gayrimenkul yatırım ortaklığı payı satın alanların vergilendirilmesi:
a. Payların elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi
GVK’ nin Geçici 67. Maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre; 31.12.2015 tarihine kadar
uygulanmak üzere, sermaye piyasalarında bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılan pay
alım-satım işlemlerinden doğan kazançlar, tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için %
0 oranında tevkifat suretiyle vergilendirilmektedir. (2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
değişik, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Md.1/a).
Tevkifatın sorumlusu, durumuna göre işleme aracılık eden bankalar, aracı kurumlar veya
saklamacı kuruluşlar olabilmektedir. Tevkifat, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle
yapılmaktadır.
Paylar değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat
matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu
esas alınacaktır. Payların alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma
tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit
edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün içindeki alış maliyetinin
tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla
ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde
dikkate alınır.
Üçer aylık dönem içerisinden birden fazla pay alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın
gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Diğer bir deyişle, üç aylık
dönem sonunda, dönem boyunca aynı tür menkul kıymetlerden kaynaklanan kazanç ve zararlar,
topluca dikkate alınmaktadır. Pay alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak
kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilebilecektir.
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Tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla
süreyle elde tutulan payların elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef
kurumlara ait olup, BIST’de işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan payların
elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için GVK’nin mükerrer 80. maddesi hükümleri
uygulanmayacaktır.
Tevkifata tabi tutulan pay alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya münferit
beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil
edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde
kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, GVK madde 94
kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde tevkifata tabi
kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Aynı şekilde,
kurumlar vergisi mükelleflerince elde edilen alım-satım kazançları da kurumlar vergisi
matrahına dahil edilecek ve kesinti yoluyla ödenen vergiler mahsup edilebilecektir.
3. Hisse Senetleri Kar Paylarının ve Temettü Avanslarının Vergilendirilmesi:
a. Gerçek Kişiler
a1) Tam Mükellef Gerçek Kişiler
GVK’nın 94. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı
Kanunla yapılan değişiklikle, tevkifat karın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu
kapsamda GVK’nın 4842 sayılı kanunla değişik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef
kurumlarca; “tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara
ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara ve gelir
ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları üzerinden
Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır. Halen bu oran % 15’tir.
Ancak, KVK’nın 5/1-d maddesinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan ve aynı
Kanunun 15/3 maddesi uyarınca, dağıtılsın veya dağıtılmasın kurum bünyesinde kesintiye
tabi tutulan kazançların ortaklara dağıtımı halinde, kar payı dağıtımına bağlı tevkifat
yapılmayacaktır (Kurumlar Vergisi 1 Numaralı Genel Tebliği, Bölüm 15.3.9).
GVK’ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22. maddenin 2. fıkrasına göre tam mükellef
kurumlardan elde edilen, GVK’nın 75. maddesinin 2. fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı
bentlerinde yazılı “kar paylarının yarısı” gelir vergisinden müstesnadır. Vergiye tabi
karpaylarının belli bir haddi aşmış olması halinde (2010 yılı için bu had 22.000 TL’dir), bu
karpaylarının yıllık beyanname ile beyan edilmesi ve varsa karpayının tamamı üzerinden
kesinti yoluyla ödenmiş olan vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan vergiye
mahsubundan sonra kalan tutarın vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, kurum kazançlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle gerçek kişi ortaklara
bedelsiz pay verilmesi kar dağıtımı sayılmadığı için tevkifata tabi olmadığı gibi, bedelsiz
pay edinimi gerçek kişi ortaklar yönünden menkul sermaye iradı sayılmadığından, bunların
beyan edilmesi söz konusu değildir. Temettü avansları da kar payları ile aynı esaslarda
vergilendirilmektedir.
a2) Dar Mükellef Gerçek Kişiler
Dar mükellef gerçek kişilere yapılan karpayı ödemelerinin tevkifat yoluyla
vergilendirilmesi, tam mükellef gerçek kişiler için yapılan açıklamalar çerçevesinde
yürütülmektedir.
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Dar mükellef gerçek kişilerin tevkifat yoluyla vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarının
Türkiye’de beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır (GVK, Md. 86/2). Vergisi tevkif
suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarının ise münferit beyanname ile 15 gün içinde
vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir (GVK, Md. 101/5).
b. Kurumlar
b1) Tam Mükellef Kurumlar ile Hisse Senetlerini Türkiye’deki Bir İşyeri veya Daimi
Temsilcisi Vasıtasıyla Elinde Bulunduran Dar Mükellef Kurumlar
Adı geçen kurumlara, diğer bir tam mükellef kurum tarafından yapılan karpayı ödemeleri
tevkifata tabi değildir (KVK, Md. 15/2 ve Md.30/3).
Bu kurumların, diğer tam mükellef bir kurumdan aldıkları karpayları, iştirak kazancı olarak
kurumlar vergisinden istisnadır (KVK, Md.5/1-a-1). Ancak, iştirak kazancı istisnası,
yatırım fon ve ortaklıklarından alınan karpayları için geçerli değildir. Bu nedenle,
gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları dahil olmak üzere yatırım fon ve ortaklarından
alınan karpaylarının kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulması
gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahına dahil edilen bu karpayları için, dağıtımı yapan
yatırım fon ve ortaklığı bünyesinde ödenmiş olan vergi, alınan karpayına isabet ettiği
tutarda, yıllık beyannamede hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir (KVK, Md.
34/2). Mahsup edilecek bu vergi, yatırım fon veya ortaklığından alınan net karpayının
geçerli kesinti oranı kullanılarak brütleştirilmesi suretiyle hesaplanmalıdır.
b2) Diğer Dar Mükellef Kurumlar
Paylarını Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla olmaksızın elinde
bulunduran dar mükellef kurumlara yapılan kar payı ödemeleri, tam mükellef gerçek
kişilere ödenen karpaylarına ilişkin yapılan açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulamasına
konu olacaktır. Menkul sermaye iratları üzerinden tevkif suretiyle alınmış vergiler, dar
mükellef kurumlar açısından nihai vergi olup (KVK, Md. 30/9), vergisi tevkif yoluyla
alınmamış menkul sermaye iratlarının beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir.
c. Vergi tevkifatının ihraççı tarafından kesilmesi sorumluluğuna ilişkin açıklama:
Vergi mevzuatı uyarınca 01.01.2006 – 31.12.2015 döneminde ise paylarının elden çıkartılması
karşılığında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar, aracı kurumlarca veya saklamacı
kuruluşlarca, hisse senedi kar payları için tevkifat ise Ortaklıkça kesilecektir.
33. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN
HAKKINDA BİLGİ
33.1. İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına ilişkin verilen
izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların sonradan tekrar satışına dair
kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu olmayı kabul ettiklerine
dair beyanları:
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
33.2. İzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi:
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
33.3. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dönem hakkında
bilgi:
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
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33.4. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulması kapsamında
izahnamenin kullanılabileceği ülkeler hakkında bilgi:
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
33.5. İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif koşullar
hakkında bilgi:
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
33.6. Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi
durumunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış esnasında
yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı notu:
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
33A İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN BELİRLENEN BİR VEYA DAHA FAZLA
YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER
33A.1 İzahname kullanım izni verilen yetkili kuruluşların listesi ve kimlik bilgileri (ticaret
unvanları ve adresleri):
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
33A.2 İzahname, arz programı izahnamesi veya arz programı sirküleri onay tarihi
itibariyle yetkili kuruluşlara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasıl duyurulacağı
ve ilgili bilgiye nereden ulaşılabileceği hakkında açıklama:
İlerleyen aşamalarda verilecektir.
33B İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN TÜM YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ
DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER
İzahnameyi kullanacak her bir yetkili kuruluşun kendi internet sitelerinde izahnameyi
verilen izin ve koşullar dahilinde kullandıklarına dair beyanlarına yer vermeleri
gerektiğine dair koyu harflerle yazılmış uyarı:
34. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler 283/1 Sokak No:2 Kat:5 Daire:602 Bornova / İzmir adresindeki
ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi www.mistralgyo.com ile
Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık
tutulmaktadır:
1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge
ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile
yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)
2) İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları
35. EKLER
EK1: Esas Sözleşme ve İç Yönerge
EK2: Hukukçu Raporu
EK3: 31.12.2013, 31.12.2014 ve 31.12.2015 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim
Raporları
EK4: Gayrimenkul Değerleme Raporları
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