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Giriş 
 
Şirketimiz 44 yıldır “kaliteli ürün” ve “sürdürülebilir büyümenin” simgesi olmayı amaçlayan 
temel prensiplerinin yanı sıra ”dürüstlüğü ve şeffaflığı” ile güven duyulan bir çözüm ortağı ve 
tedarikçi konumunu her koşulda korumayı amaçlamaktadır. 14 Kasım 2019’da tamamlanan 
halka arzımızın ardından, Şirket Yönetimi bu güven ve şeffaflık ilkelerini aynı şekilde sermaye 
piyasalarında da titizlikle uygulamayı prensip edinmiştir.  
 
Bu nedenle halka arz sonrası kısa sürede faaliyete geçen Yatırımcı İlişkileri Departmanı, 
“güvenilir, şeffaf ve eşit yaklaşımla” yatırımcıları, şirketin güncel faaliyetleri, mali durumu ve 
hedefleri hakkında sürekli ve düzenli olarak bilgilendirmiştir. Bugüne kadar yapılan her türlü 
paylaşıma Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun yanı sıra “invest.yukselen.com” adresli Yatırımcı 
İlişkileri websitesi üzerinden erişilmesi mümkündür.  
 
Yatırımcı İlişkileri departmanımız mevzuat doğrultusunda yatırımcıların yatırım kararlarını 
etkileyebilecek şirkete ait her türlü içsel bilgiyi zamanında, tam, doğru ve net biçimde 
kamuoyu ile paylaşmayı görev edinmiştir. Bu sayede yatırımcıların şirketin işleyişi ve gelecek 
beklentileri hakkındaki bilgilere eş zamanlı ulaşması sağlanmaktadır. Şirketimizin söz konusu 
bilgilendirme prensipleri doğrultusunda hazırlanmış olan bu bilgi bülteninde; Şirketin COVID-
19 salgını ve beraberinde gelen tedbirlerden ne ölçüde etkilenmekte olduğu ve faaliyetlerinin 
ne şekilde devam ettiği ile Şirketi ilgilendiren diğer hususlar ele alınmıştır.  
 
 

Yatırımcı İlişkileri Departmanı 
invest.yukselen.com 

invest@yukselen.com 
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COVID-19’un Etkilerinin Ülkemizde Görülmesinden Önce Yaşanan 
Sektörel ve Bölgesel Yanılgılar & İhracata olan Etkileri 
 

 Demir Çelik sektörü dahil birçok sektör, Çin’de başlayarak dünyaya yayılan Covid-19 
salgınının, ülkemizde bu kadar etkili olacağını ne yazık ki zamanında öngörememiştir. 
Salgın henüz Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaşmadan önce, farklı sektörlerden birçok şirket 
”Çin’in uluslararası ticaretteki payının azalacağı ve bunun Türk şirketleri açısından bir 
avantaj olacağı” yanılgısına kapılmıştır.  
 

 COVID-19 salgınının Türkiye ve Avrupa dahil 180’den fazla ülkeye yayılması 
neticesinde; ülkemizde sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere ekonomiyi derinden 
etkileyecek tedbirlerin alınması ve dünyada uluslararası ticaretin neredeyse durma 
noktasına gelmesi ile “Virüsten Türk şirketlerin kısa ve orta vadede avantajlı 
çıkabileceği” algısının yanlış olduğu anlaşılmıştır. 
 

 Bu bağlamda COVID-19 salgını nedeniyle yurtiçinde yer alan Metal şirketlerinin 
uluslararası pazarda kısa ve orta vadede pazar payını artırması gerçekçi bir öngörü 
değildir. Aksine ülkeler arasında bazı sınırların tümüyle kapanmış olması, uluslararası 
taşımacılık şirketlerinin birçoğunun faaliyetini geçici süreyle askıya alması ve ayrıca 
küresel ticaretin çok ciddi bir daralmaya girmesi nedeniyle, yerli demir çelik 
şirketlerinin ihracatlarında önemli düşüşler beklenmektedir.  
 

 İhracatın, Şirketimiz özelinde, toplam satış gelirlerimiz içindeki payının %2 ‘den az 
olması nedeniyle, bu daralmadan Şirketimizin neredeyse etkilenmeyeceğini; ancak 
bununla birlikte 2020 yılı 4. Çeyreği itibariyle ihracata başlama ve belirlenen bir takım 
ihracat hedeflerimize ulaşmamızın gerçekçi olmadığı öngörülmektedir. COVID-19 
salgının ve beraberinde gelen dış ticaret yavaşlamasının son bulmasını müteakip 90 
gün içinde ihracata başlamak için gerekli adımların atılması planlanmaktadır. 

 
COVID-19 Salgını kapsamında Şirketimizde alınan Önlemler  
 

 44 yıldır hiçbir krizde müşterilerine ve tedarikçilerine kapılarını kapatmamış olan 
Şirketimiz, COVID-19 salgını kapsamında aldığı tedbirler sayesinde çalışanlarının 
sağlığını korumayı ve aynı zamanda faaliyetlerini sürdürmeyi başarmıştır.  
 

 Bu kapsamda çalışanlarımızın bir kısmı evden çalışma modeline ve bir kısmı dönüşümlü 
çalışma modeline geçmiştir. Bu sayede şirket adreslerinde aynı anda faal olan çalışan 
sayısı azaltılarak sosyal mesafe kuralı korunmuştur.  
 

 Şirketimizde periyodik olarak dezenfeksiyon işlemleri, maske ve eldiven dağıtımı, 
sosyal mesafe kuralının uygulanması, toplantı odalarının kullanıma kapatılması ve 
şirkete dışarıdan gelen ziyaretçi ve kuryelerin girişinin yasaklanması gibi ek önlemler 
alınmıştır. Ayrıca tır ve kamyon sevklerinde ilgili araç şoförlerinin üretim alanında 
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araçlarından inmeleri yasaklanmıştır. Bu ve benzeri önlemlerin yanı sıra Şirketimiz, 
çalışanlarımızın sağlığını korumak adına ve maske tedarikinde yaşanabilecek muhtemel 
sıkıntıları öngörerek, Çin’den direkt Şirketimiz adına (ilk etapta 1.500 adet ve 
sonrasında daha fazla olmak üzere) maske ithalatı gerçekleştirmiştir.  
 

 Şirketimiz, çalışanlarımızın sağlığını korumak adına bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da azami gayreti gösterecektir. Çalışanlarımız veya yöneticilerimiz arasında 
henüz COVID-19 vakasına rastlanmamıştır.   

 

Faaliyetlerin Sürdürülmesi İlkesi  
 

 Şirketimiz 44 yıllık ticari geçmişinde, hiçbir krizde ve hiçbir durumda, kapılarını 
kapatmamış ve faaliyetini askıya almamıştır. Bankaların çalışma saatlerini kısıtlamış 
olması ve bundan daha önemlisi müşterilerimizin bir kısmının (otomotiv, kalıp, makine 
ve imalat sanayilerinde yer alan çok sayıda şirketin) faaliyetlerini kısmen veya 
tamamen durdurmasına rağmen Şirketimiz faaliyetlerinde herhangi bir aksama 
olmadan devam etmektedir. 
 

 Şirketimizin CEO’su, Genel Müdür Yardımcısı ve tüm departman yöneticileri fiziksel 
olarak işlerinin başındadır ve şirket adresinde dönüşümlü olarak çalışmaya devam 
etmektedir.  
 

 Sokağa çıkma yasakları kapsamında resmi otorite demir çelik sektöründe yalnızca 
çelikhanesi ve sıcak fırınları bulunan şirketlere muafiyet tanımıştır. Bu nedenle 
şirketimiz sokağa çıkma yasakları nedeniyle şimdiye kadar 3 adet yarım gün (Cumartesi 
günleri) ve ayrıca 24 Nisan (tam gün) olmak üzere 2,5 gün iş kaybı yaşamıştır.  
 

 Şirketimiz yasalar ve koşullar el verdikçe (çalışanlarımızın sağlığını koruyan gerekli 
tedbirleri alarak) faaliyetini sürdürmeye devam edecektir. Bu husus şirket yönetimi ve 
gelenekleri açısından büyük önem arz etmektedir.  
 

Sektörün ve Yerli Sanayinin COVID-19 Sürecinden Etkilenmesi 
 

 Başta otomotiv, otomotiv yan sanayi ve dayanıklı tüketim olmak üzere kalıp, makina, 
imalat ve savunma sanayilerinin de içinde bulunduğu birçok sektör faaliyetlerini 
kısmen veya tamamen durdurmuştur. Bu kapsamda şirketimiz için önem arz eden 
otomotiv, otomotiv yan sanayi, kalıp ve makine üreticilerinin faaliyetlerinde yaşanan 
aksamalar, Vasıflı Çelik sektöründe bir talep daralmasını beraberinde getirmiştir. Bu 
talep daralması özellikle birinci çeyreğin sonunda kendini göstermeye başlamıştır.  
 

 COVID-19 salgını öncesinde, 28 Şubat 2020 itibariyle, Şirketimizin gelirleri bir önceki 
yılın aynı dönemine nazaran % 14 civarında artmıştır. COVID-19’un Avrupa ve komşu 
ülkelerde ve ardından ülkemizde görülmeye başlamasını müteakip satış gelirlerimizde 
önemli ölçüde düşüş yaşanmıştır. 31 Mart 2020 tarihi itibariyle Şirketimizin gelirleri bir 
önceki yılın aynı dönemine nazaran neredeyse aynı kalmıştır. Bu durum sektörümüzde 
ve Şirketimiz özelinde yaşanan COVID-19 salgını etkilerinin önemli bir göstergesidir. 
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 Henüz somut sektörel bir veriye sahip olmamakla birlikte, Şirketimiz bünyesinde 
yaptığımız analizler neticesinde; ülkemizde Demir Çelik talebinde yaşanan daralmanın 
(şirket bazında) ikinci çeyrek için % 30 ile % 80 arasında değişkenlik gösterebileceği ve 
özellikle inşaat sektörüne hizmet veren kurumlarla birlikte yassı mamul tedarikçilerinin 
bu daralmadan daha fazla etkileneceğini öngörüyoruz.  
 

 Ayrıca komşu ülkelerden bir kısmıyla sınır kapılarının kapanması, uluslararası birçok 
taşımacılık faaliyetlerinin askıya alınması ve küresel ticaretin neredeyse tümüyle 
durmasına bağlı olarak İhracata ağırlık vermiş olan demir çelik şirketlerinin 
karşılaşacağı gelir kaybının, diğer şirketlerden daha fazla olacağını tahmin ediyoruz.  
 

 Bu kapsamda, şirketimizin yassı mamul alanında yer almaması, inşaata yönelik 
herhangi bir ürün tedarikinin bulunmaması ve ihracatın toplam gelirlerimiz içinde 
%2’den az paya sahip olması nedeniyle, şirketimizin sektörde yaşanan daralmadan 
asgari oranda etkileneceğini ve bu yönüyle ‘Metal sektörü içinde’ pozitif ayrışacağını 
öngörmekteyiz.  
 

 2020 yılı 1. Çeyrek kesin mali verilerinin yasal takvime uygun olarak en geç 01 Haziran 
2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanması hedeflenmektedir.  
 

Yeni İşbirliklerinin Askıya Alınması 
 

 Dünyanın en büyük demir çelik fuarlarından biri olan ve her iki yılda bir kez olmak 
üzere, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde, yaklaşık olarak 2,000 katılımcı ile düzenlenen 
‘TUBE WIRE’ Fuarı planlanan tarihte gerçekleştirilememiş olup, bu yılın Aralık ayına 
ertelenmiştir. Bu kapsamda ilgili fuar bünyesinde tesis edilmesi düşünülen yeni 
işbirlikleri geçici süreyle beklemeye alınmıştır.  
 

 COVID-19’un etkilerinin ve beraberindeki küresel tedbirlerin azalmasıyla birlikte, ilgili 
fuarın gerçekleşmesi halinde, Şirketimiz fuarı müteakip 90 gün içinde önemli yeni 
işbirliklerini kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemektedir. ‘Yeni konsinye mal alımı’ ve 
‘Yeni hammadde tedarik anlaşmaları’ alanlarında olması planlanan bu olası işbirlikleri 
için gerekli altyapı çalışması Ocak ve Şubat 2020 tarihlerinde ilgili muhataplarla büyük 
ölçüde müzakere edilmiştir. Bu anlaşmaların ilerleyen dönemde tesis edilmesi ile yine 
vasıflı çelik sektörü içinde yer alan; ancak Şirketimizin faaliyetleri içierisinde 
bulunmayan yeni iş alanlarına girilmesi söz konusu olacaktır. Bahsi geçen yeni iş 
alanlarının en yüksek katma değerli çelik sınıflarında olması nedeniyle ton başına gelir 
ve karlılık artışı sağlaması muhtemeldir. Konu ile ilgili henüz kesinleşmiş bir durum 
mevcut olmamakla birlikte küresel ticarette yaşanacak normalleşmeler sonrasında ilgili 
görüşmelere devam edilecektir.  
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Başarılı ‘Tedarik Zinciri Yönetimi’  
 

 Şirketimiz salgının Çin’deki etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ‘ileride yaşanabilecek 
olan hammadde sıkıntılarının önüne geçilmesi adına Aralık 2019’dan bu yana çeşitli 
tedbirler almıştır. Bu kapsamda; Türkiye, Ukrayna, Almanya, İtalya ve İspanya başta 
olmak üzere birçok ülkede çok sayıda hammadde tedarikçisi ile görüşmeler yapılmış ve 
şirketimizin taleplerine uygun şartnamelerde numuneler alınmıştır. Numune 
süreçlerinde başarıya ulaşan hammadde tedarikçileri ile gerekli anlaşmalar yapılarak 
‘Tedarik Zinciri’nde olası aksamaların önüne geçilmiştir.  

 

 Çin’den tedarik edilen hammaddeler Avrupa ülkelerine kaydırıldıktan sonra; bu sefer 
Avrupa’da salgının etkisinin artmasına bağlı olarak, hammadde ihtiyacımız yurtiçinden 
tedarik edilmiştir. Türkiye’de birçok hammadde tedarikçisi ile yapılan görüşmeler 
neticesinde, MKEK (Makine Kimya Endüstri Kurumu) vb. birçok güvenilir tedarikçiden 
Şirketimizin ihtiyaçları (herhangi bir aksama olmadan) halen tedarik edilebilmektedir. 
Bununla birlikte Çin’de salgının etkilerinin azalması ile beraber, ilgili hammaddelerin 
Çin menşeli tedarikine ikinci çeyreğin başında yeniden başlanmıştır.  

 

 Şirketimiz ‘Tedarik Zinciri’ yönetiminde çok erken ve çabuk davranmış ve erken alınan 
önlemler sayesinde bir gün bile hammadde sıkıntısı yaşamamıştır. Demir Çelik 
sektöründe ve ilişkili diğer sektörlerde 2020 yılı ikinci çeyrek itibariyle yaşanacak olan 
en önemli sorunun ‘hammadde tedarik’ sorunu olacağını tahmin etmekteyiz. 
Şirketimizin, özellikle tedarik zinciri yönetiminde doğru zamanda aldığı aksiyonlar 
neticesinde, bu tür bir sorunla karşılaşması beklenmemektedir.  

 

Tahsilat ve Risk Yönetiminde Alınan Tedbirler 
 

 Şirketimizin faaliyetleri içerisinde önemli bir yeri olan vadeli satışlarımızın bir kısmı çek 
veya senet gibi enstrümanlarla yapılmaktadır. Yurtiçinde birçok şirketin faaliyetlerini 
askıya alması, şu ana kadar 8 takvim günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve bunun 
yanında 30 büyükşehir ile komşu illeri arasındaki ulaşımın T.C. İçişleri Bakanlığı 
tarafından kısıtlanması nedeniyle yurtiçi seyahat engellerinin ortaya çıkması 
sonucunda vadeli satışlara ait çek tahsilatlarında önemli ölçüde azalma görülmüştür.   

 

 Çek ve senet dolaşımında yaşanan yavaşlamaya bağlı olarak bir takım şirketlerin açık 
hesap ödemelerinin vadelerinde gecikme yaşanma ihtimali ve olası şüpheli alacak 
durumlarının ortaya çıkması ihtimaline bağlı olarak Şirketimizin önceden tedbir alması 
gereği hasıl olmuştur.  
 

 Bu kapsamda Şirketimiz, şirket aktiflerinin ve varlıklarının korunması amacıyla, 14 Mart 
2020 itibariyle; DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) veya Kredi Sigortası (Euler 
Hermes Sigorta teminatı) dışındaki çekli ve vadeli satışlarını yavaşlatma kararı almıştır. 
Bu iki metotla teminat sunmayan müşterilerden alternatif teminat modelleri (avalli 
poliçe, teminat mektubu veya benzeri) talep edilmektedir. Şirketimiz başarıyla 
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yürüttüğü tahsilat yönetimi neticesinde son 3 yıldır alacakların tahsilatında hiçbir hasar 
vermemiş veya şüpheli alacak durumuna düşmemiştir. Bu pozisyonumuzu muhafaza 
etmek adına ilgili tedbirler azami dikkatle uygulanmaktadır. 

 
 Uzun yıllardır sürdürdüğümüz kredi sigortası ve DBS ‘li satışlarımızın toplam 

ciromuzdaki payının artması ve bu sayede yaşanabilecek hasarların önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır. Ancak bu nedenle şirketin bazı müşterilere ürün veya hizmet 
satışında azalma görülebilir. Bu bağlamda söz konusu olan ciro düşüşü ‘muhtemel 
şüpheli alacakların önüne geçilmesi’ amacıyla bilinçli olarak yapılmaktadır. Şirketimiz 
cirodan çok, kar odaklı olarak çalışmaktadır. Cironun böyle bir kriz döneminde riskli 
şekilde artması yerine, şirketin aktiflerinin ve karının yükselmesi öncelikli hedefimizdir.  

 

Vasıflı Çelik Talebi 
 

 Ülkemizde salgınla mücadeleye yönelik alınan tedbirler neticesinde Şirketimiz için 
önem arz eden sektörler konumundaki otomotiv, otomotiv yan sanayi, kalıp, makina 
ve dayanıklı tüketim sektörlerinde üretim ve faaliyet neredeyse tamamen durmuştur. 
Ayrıca Savunma Sanayi ve Diğer imalat sanayilerinde ise dönüşümlü çalışma modeline 
geçilerek üretim ve faaliyetler kısmen azalmıştır. Bu süre zarfında yalnızca bazı medikal 
ekipman üreticilerinin alımlarında artış görülmektedir.  
 

 Bu durum 2020 yılı ikinci çeyreğindeki talepte (Şirketimizin ürün gruplarında) bir 
daralmaya işaret etmektedir. Ancak COVID-19 salgının son bulması veya ilişkili 
tedbirlerin kısmen azalması durumunda, ikinci çeyrek için beklenen daralma söz 
konusu olmayabilir. Bununla ilgili kesin bir görüş beyan etmek için Mayıs ve Haziran 
aylarındaki satışları ve salgının ilgili dönemlerde reel sektör üzerindeki etkilerini takip 
etmek gereklidir.  
 

 Şirketimizin yassı mamul tedarikçilerinden, galvanizli çelik üreticilerinden, inşaata 
yönelik ürün üretimi yapan metal şirketlerinden ve ayrıca ihracata ağırlık vermiş olan 
sektör şirketlerinden 2020 yılı birinci ve ikinci çeyreğinde büyüme anlamında göreceli 
olarak daha iyi durumdadır ve bu bağlamda Ana Metal şirketleri içinde pozitif 
ayrışması beklenmektedir.  
 

 Bütün bunların yanı sıra, Şirketimizin içinde bulunduğu ‘vasıflı özel alaşımlı ve takım 
çeliği sektörü’ içerisinde yer alan birçok rakip şirket bu süreçte faaliyetlerini kısmen 
veya tamamen durdurmuştur. Özellikle yabancı menşeli şirketlerin ülkemizde COVID-
19 salgını nedeniyle, yurtdışında bağlı bulundukları grup şirketlerinden hammadde 
tedarikinde sorun yaşamaları nedeniyle faaliyetlerini durdurmaları söz konusudur.  
 

 Rakip şirketlerde yaşanan bu ‘tedarik zinciri’ sorunu, Şirketimiz açısından söz konusu 
değildir. Bu nedenle rakip şirketlerin bazı müşterilerinin ilgili şirketlerden çelik tedarik 
edememesi sonucunda, Şirketimiz bazı yeni müşterilere çelik tedarikine başlamıştır. Bu 
açıdan, Şirketimizin 2020 yılı ikinci ve üçüncü çeyreklerinde bir kısım yeni müşterileri 
portföyüne eklemesi ve ileriye dönük kalıcı yeni müşteriler kazanması durumu söz 
konusu olabilir.  
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Banka Borçları, Finansal Yükümlülükler & Net Nakit Pozisyon 
 

 Şirketimizin net nakit pozisyonu 2020 1. Çeyrek sonu itibariyle devam etmektedir. Net 
Nakit pozisyonumuzun (şirket lehine çok avantajlı ve toplu bir hammadde alım kararı 
oluşmaması durumunda) 2020 yılının sonunda da devam edeceğini öngörmekteyiz. 
 

 Bu bağlamda 2020 1. Çeyrek ve 2020 2. Çeyrek dönemlerinde finansal giderlerin bir 
önceki yılın aynı dönemine nazaran önemli ölçüde azalacağı ve muhtemelen net 
finansal gelirlerin oluşarak karlılığı pozitif etkilemesi tahmin edilmektedir.  
 

Döviz Kurundaki Artış 
 

 Şirketimizin önemli bir döviz açık pozisyonu bulunmamakta olup, mevcut durumda 
döviz kısa pozisyonumuz ciromuzun %5’inden azdır. Bununla birlikte döviz kurundaki 
artışlar hammadde tedarik fiyatlarımızı yükseltmekte ve döviz bazında satışını 
yapmadığımız ürünler özelinde karlılığımızı olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 2020 
yılı birinci çeyreğinde %13 civarında gerçekleşen döviz kuru artışı geçen yılın aynı 
döneminde %5’in altında kalmıştır. 

  

 Şirketimizin herhangi bir döviz cinsinden kredisi bulunmamaktadır. Bahsi geçen 
(ciromuzun %5’inden az olan) açık pozisyonumuz tamamen hammadde tedariki 
kaynaklıdır. Buna bağlı olarak döviz kurundaki artış finansal yükümlülüklerimizi ve 
giderlerimizi artırmamaktadır. 
 
 

Şirketi İlgilendiren Diğer Önemli Konular 
 

Genel Kurul Süreci 
Şirketimizin 2019 mali yılına istinaden gerçekleşmesi planlanan Genel Kurul Toplantısı (İçişleri 
Bakanlığı kararı nedeniyle yer tedarikçisinin faaliyetini durdurmasına bağlı olarak) ileri bir 
tarihe ertelenmiştir. Yönetimimiz, Genel Kurul’un elektronik ortamda ve şirket merkezinde 
aynı tarihte yapılmasını arzu etmesine rağmen, hukukçuların tescil ve ilan süresinin asgari 21 
gün olması ve yer değişikliği halinde genel kurulun iptalinin söz konusu olabileceği uyarısına 
bağlı olarak erteleme kararı alınmıştır.  
 
Şirketin ‘Geçici Madde-1’i (esas sözleşmeden) kaldırması, 2019 yılı mali dönemini kapatması 
ve ardından bedelsiz sermaye artışı konusunun görüşülebilmesi için ilgili Genel Kurul’un 
mümkün olan en kısa sürede yapılması arzu edilmektedir.  
 
Bu kapsamda, salgının etkisinin azalması ve beraberinde ortaya çıkan tedbirlerin kısmen veya 
tamamen kaldırılmasını müteakip, en geç 90 gün içinde ilgili Genel Kurul’un gerçekleşmesi 
arzu edilmektedir. Şu anda kesin belirlenmiş bir tarih olmamakla birlikte, Şirketimiz 
20.06.2020 – 31.09.2020 tarihleri arasında ilgili Genel Kurul’u gerçekleştirme hedefindedir. 
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Ancak Genel Kurul’un gerçekleştirilebilmesi için her koşulda salgının etkilerinin ve sağlık 
risklerinin azalması beklenecektir. 
 
Bu konuda henüz alınmış yeni bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmamakla birlikte, karar alınması 
halinde ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli duyuru yapılacaktır.  
 

Bedelsiz Sermaye Artışı 
20.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapmış olduğumuz açıklamamızda 
beyan ettiğimiz üzere Yönetim Kurulu Kararı ile bedelsiz sermaye artırımı yapabilmek için esas 
sözleşmemizde değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda resmi kurumlardan gerekli 
onaylar alınmış olup, yalnızca genel kurulun onayının alınması beklenmektedir.  
 
Geçici Madde-1’in kaldırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin yapılacak olan ilk genel 
kurulda ortaklar tarafından onaylanmasını müteakip 90 gün içinde şirket yönetimi toplanarak 
‘Bedelsiz Sermaye Artışı’ konusunu gündeme alacaktır. 
  

2020 yılı ve sonrasında Kar Dağıtım Politikası 
Şirketimiz İzahnamede belirtildiği üzere 2020, 2021 ve 2022 mali dönemlerine ait dağıtılabilir 
karın asgari %30’unu nakit olarak dağıtacağını beyan etmiştir. Şirketimizin bu beyanında 
herhangi bir değişiklik yoktur. İlgili mali dönemlerin karının asgari %30’luk kısmı nakit olarak, 
yasal takvime uygun şekilde dağıtılacaktır.  
 
Resmi otoritelerin 2019 yılına istinaden almış olduğu ‘kar dağıtımının azami %25 ile 
sınırlanmasına yönelik karar’ Şirketimizin bahsi geçen 2020, 2021 ve 2022 dönemlerini 
kapsamamaktadır.  
 

Likidite Sağlayıcılık 
Şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Gedik Yatırım”) ile 01.10.2019 tarihinde 
imzalanan likidite sağlayıcılık sözleşmesi halka arzdan bu yana devam etmektedir. Likidite 
Sağlayıcılık esasları Borsa İstanbul Pay Piyasası Prosedürü ile düzenlenmiş olup yapılan 
işlemlere ilişkin açıklamalar Gedik Yatırım tarafından gerekli zamanlarda Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda duyurulmaktadır.  
 
Şirket ortakları veya Şirketin kendisi halka arzdan sonra (Likidite sağlayıcılık işlemleri 
haricinde) hiçbir zaman ve hiçbir koşulda herhangi bir hisse satışı yapmamıştır.  
 
 
 
 
 
 
Çekince Bildirimi: 24.04.2020 tarihli bu bilgi bülteni içerisinde yer alan tüm veriler sadece 
Şirketin tahmin ve öngörülerinden oluşmakta olup, Şirketimiz açısından hiçbir bağlayıcılığı 
bulunmamaktadır. Dinamik piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 


