
 

 

 

 

 

SERMAYE PĠYASASI KURULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.’nin 

 

PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK 

 

ĠZAHNAMEDĠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIL: 2010



 

 

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi’nden 

 

 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi pay izahnamesi Sermaye 

Piyasası Kurulu Seri: I, No:40 Tebliği’nin 17’nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan kayda alma baĢvurumuz incelenmekte olup, iĢbu 

pay izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıĢtır. Sermaye 

Piyasası Kurulu’ nun onayını takiben kesinleĢen izahname yasal prosedürüne uygun 

olarak ayrıca ilan edilecektir.  

 

 Ortaklığımızın çıkarılmıĢ sermayesinin 56.000.000 TL’den … TL’ye artırılması 

nedeniyle ihraç edilecek ….. TL nominal değerli payların halka arzına iliĢkin 

izahnamedir. 

 

 Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 4’üncü maddesi 

uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ….../….../…..... tarih ve .................... sayı 

ile kayda alınmıĢtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya 

kamuca tekeffülü anlamına gelmez. 

 

 SPKn uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir 

biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni 

göstermeyen aracı kuruluĢlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı için 

müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluĢları ise, denetledikleri finansal tablo ve 

raporlara iliĢkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıĢ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler 

nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur.  

  

 Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde 

yansıtmasından aĢağıda unvanları belirtilen kuruluĢlar ile bu kuruluĢları temsile yetkili 

kiĢiler sorumludur: 

 

 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi 

 Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim ġirketi 

  

 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, ortaklığımızın 

geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol 

açabilecektir. 

 

I. BORSA GÖRÜġÜ:  

 

 

 II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR: Yoktur. 

  



 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 

 KISALTMA VE TANIMLAR 

1. ÖZET 

2. RĠSK FAKTÖRLERĠ 

3. ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER 

4. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER 

5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA 

BĠLGĠLER   

6 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

7. GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER 

8. ĠLĠġKĠLĠ TARAF VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA 

BĠLGĠLER 

9. HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

10. FĠNANSAL DURUM VE FAALĠYET SONUÇLARI   

11. ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI 

12. GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI 

13. ORTAKLIĞIN PROFORMA FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ 

14. KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI 

15. KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ 

16. PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI 

17. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER 

18. ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER 

19. ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER 

20. EKLER 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KISALTMA VE TANIMLAR 

Sermaye Piyasası Kurulu      Kurul 

Sermaye Piyasası Kanunu      SPKn 

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.   Ortaklık 

Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.      Martı 

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ.    Oyak Yatırım 

Türk Ticaret Kanunu      TTK 

Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası    ĠMKB 

Anonim ġirket       A.ġ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ÖZET 

 

 Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliĢkin yatırım 

kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

 

a) Risk faktörleri:  

 

Faaliyetleri nedeniyle Ortaklık, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değiĢiklikler ile ilgili 

finansal risklere maruz kalmaktadır.  

 

b) Ortaklık hakkında bilgiler: 

 

Ortaklık, Teteka Tekirova Tatil Köyü ĠĢletmecilik A.ġ. olarak 12.06.1987 tarihinde 

kurulmuĢ olup, 16.03.1998 tarihinde ünvanı Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.ġ. olarak 

değiĢtirilmiĢtir. 2006 yılında ise Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.ġ. gayrimenkul 

yatırım ortaklığına dönüĢmüĢ ve ünvanı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. olarak 

değitirilmiĢtir.  

 

Ortaklık’ın faaliyet konusu; Kurul’un Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin 

düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iĢtigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, 

gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve 

gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır.  

 

 Ortaklığın ana ortağı Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.’dir. Ortaklık yapısına aĢağıda yer 

verilmiĢtir. 

 

Ortaklar Sermaye (TL) Sermaye Oranı(%) 

Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ. 52.639.998 94 

Diğer 3.360.002 6 

Toplam 56.000.000 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

c) Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim 

kuruluĢu hakkında temel bilgiler: 

 

Yönetim Kurulu 

 

Adı, Soyadı Görevi  Görev Süresi  

Mine Narin BaĢkan 14.05.2010 – ilk olağan 

genel kurul tarihine kadar 

Nurullah Emre Narin BaĢkan Yrd. 14.05.2010–  ilk olağan 

genel kurul tarihine kadar 

Pakize Oya Narin Üye  14.05.2010 – ilk olağan 

genel kurul tarihine kadar 

Ġsmail Metin Ġplikçi  Üye (Bağımsız) 14.05.2010 – ilk olağan 

genel kurul tarihine kadar 

Halil Bülent Çorapçı Üye (Bağımsız) 14.05.2010 – ilk olağan 

genel kurul tarihine kadar 

Zekeriya Serhan Altınordu Üye 14.05.2010 – ilk olağan 

genel kurul tarihine kadar 

Hasan Emre Temelli Üye & Genel 

Müdür  

14.05.2010 – ilk olağan 

genel kurul tarihine kadar 

 

Denetleme Kurulu 

 

Kenan Onat Denetçi 14.05.2010 – ilk olağan 

genel kurul tarihine kadar 

FatoĢ Küran Denetçi 14.05.2010 – ilk olağan 

genel kurul tarihine kadar 

 
Bağımsız Denetim KuruluĢu 

Güreli Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ. 

 

d) Ġhraca iliĢkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi: 

 

Halka arz süresi iki gündür. Martı GYO, SPK kaydına alınmasını müteakip mevzuatta belirtilen 

yasal süreler içinde halka arz edilecektir.  Tahmini olarak Haziran 2010’da halka arzın 

gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır.  

 

Halka arz edilecek 50.400.000 adet 50.400.000 TL nominal değerli C grubu hissenin sermaye 

artırımı sonrası oluĢacak 106.400.000 TL tutarındaki ġirket sermayesi içindeki payı % 47’dir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

e) SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliĢkin özet veriler ve bunlara iliĢkin önemli 

değiĢiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu: 

 

 
31.03.2010 

Dönen Varlıklar                  34.221.294     

Duran Varlıklar                106.255.493     

Aktif Toplamı                140.476.787     
Kısa Vadeli 

Yükümlülükler                  47.878.065     
Uzun Vadeli 

Yükümlülükler                  29.253.051     

Özkaynaklar                  63.345.671     

Brüt Karı / Zararı                   5.326.950     

Faaliyet Karı/ Zararı                    2.080.939     

Dönem Karı/ Zararı                    1.845.449     

Pay BaĢına Kazanç/Kayıp                         0,0330     
  

 

f) Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriĢinin kullanım yerleri: 

 

Sermaye artıĢı yöntemiyle yapılan halka arzdan elde edilecek halka arz gelirleri, Credit Suisse 

International’a olan kredi borcunun ödenmesini takiben yeni yatırımlarda değerlendirilecektir. 

Mevcut turizm ve konut tesislerine ek olarak yeni yatırımlarla sağlanacak ciro artıĢlarıyla Ortaklık 

net iĢletme sermayesi daha kuvvetli bir hal kazanacaktır. 

 

g) Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler: 

 

Ortaklık, mevcut ve yeni yatırımlarını sürekli geliĢtirme gayesinde olan bir kurumdur. Buna bağlı 

olarak kira gelirleri ve konut satıĢlarından sağlanan gelirlerini sürekli olarak yatırımlarına 

yönlendirmektedir. Bu bağlamda Ortaklık’ın yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlık ve 

diğer duran varlık kalemleri, mali tablolarındaki önemli kalemleri oluĢturmaktadır. 

  

h) Personel hakkında bilgi: 

 

31 Mart 2010 tarihi itibariyle Ortaklık’ın sendikasız / idari personel sayısı 20’dir. 

 

i) Ortaklık yapısı ve iliĢkili taraf iĢlemleri hakkında bilgiler: 

 

Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ., Ortaklık’ın %94’üne sahiptir. Ortaklık’ın iĢ iliĢkisinde bulunduğu 

önemli Ģirketler ve iĢ iliĢkileri Ģu Ģekilde açıklanmaktadır: 

 

Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ. Hasılat kira sözleĢmesine dayanarak Ortaklık’ın Martı 

Myra ve Martı Marina tesislerinin iĢletmesini 

yapmaktadır. 

 

 

 

 

 



 

 

j) Ġhraca ve borsada iĢlem görmeye iliĢkin bilgiler: 

 

SatıĢ, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ġ. liderliğinde oluĢturulan konsorsiyum tarafından 

fiyat aralığı ile talep toplama ve bakiye yüklenim yöntemiyle gerçekleĢtirilecektir. 
 

Detaylar 9. Bölümde verilmektedir.  

 

k) Ek bilgiler: 

 

(i) Sermaye tutarı: 

Kayıtlı Sermaye Tavanı     :  200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) 

ÇıkarılmıĢ Sermayesi         :  56.000.000 TL (ellialtımilyon Türk Lirası) 

 

(ii) Esas sözleĢmenin önemli hükümleri: 

Kurul’un yayınladığı Seri VI No 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar 

Tebliği’ne uygun olarak hazırladığı Ortaklık esas sözleĢmesi izahnamenin ekinde 

sunulmaktadır.  

   

(iii) Ġncelemeye açık belgeler: 

Ġzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluĢturan her türlü rapor ya da belge ile 

değerleme ve görüĢler, Ġnönü Caddesi, Devres Han No: 50/4 GümüĢsuyu-Beyoğlu/Ġstanbul 

adresindeki ortaklığın merkezi ve 9. Bölümde belirtilen baĢvuru yerlerinde tasarruf 

sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: 

 



 

 

2. RĠSK FAKTÖRLERĠ  
 

2.1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunduğu Sektöre ĠliĢkin Riskler: 

 

Faaliyetleri nedeniyle Ortaklık, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değiĢiklikler ile ilgili finansal 

risklere maruz kalmaktadır.  

 

(a)    Kur riski ve yönetimi  

 

Yabancı para cinsinden iĢlemler, kur riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. 

 

Ortaklık, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur 

oranlarının değiĢimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluĢacak ticari iĢlemler, kayda 

alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. 

 

Ortaklık, esas olarak döviz tevdiat olarak mevduatlarını değerlendirdiğinden, döviz cinsinden alacak 

ve borçları bulunduğundan kur değiĢimlerinden değiĢimin yönüne bağlı olarak kur riskine maruz 

kalmaktadır.  

 

Ortaklık, baĢlıca ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  

 

(b)    Faiz oranı ve risk yönetimi 

 
Ortaklık, değiĢken ve sabit faizli  finansal araçları nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktadır.  
 
(f)  Diğer Risklere ĠliĢkin Analizler 
 
Hisse senedi v.b. Finansal Araçlara ĠiliĢkinRiskler 

 
ġirketin cari dönemde makul değer ile değerlenen hisse senedi ve benzeri menkul değeri yoktur.  
 
(c) Kredi riski ve yönetimi  
 
Finansal araçları elinde bulundurmak, karĢı tarafın anlaĢmanın gereklerini yerine getirememe riskini 
de taĢımaktadır. Ortaklık’ın tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari 
alacaklar, Ortaklık politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda 
Ģüpheli alacak karĢılığı ayrıldıktan sonra mali tablolarda net olarak gösterilmektedir. 

 

Ortaklık’ın ticari alacaklarının önemli bir kısmı senetli alacaklardan oluĢmaktadır. Bu husus 

alacakların tahsilatı konusunda makul bir güvence sağlamaktadır. 

 

Ortaklık’ın ticari alacakları dıĢında geliĢtirme faaliyeti devam eden projelerle ilgili verilmiĢ olan 

avansları da mevcuttur.  

 

Alacaklara iliĢkin değer düĢüklüğü çalıĢmasında yapılan yaĢlandırma çalıĢmalarından ve yönetimin 

alacakların tahsil edilebilirliğine iliĢkin öngörülerinden faydalanılmıĢtır. 

 

 

 

 

 



 

 

(d) Likidite riski ve  yönetimi   

 

Ortaklık, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin 

vadelerinin eĢleĢtirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, 

likidite riskini yönetir.  

 

Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi iĢlemleri ile fon 

kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 

  

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek 

kalitedeki kredi sağlayıcılarının eriĢilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 

 

2.2. Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: 

 

Ġhraç edilen paylara iliĢkin riskler 2.1. maddesinde belirtilen risklerden farklılık göstermemektedir. 

 

2.3. Diğer Riskler 

 

2.1. maddesinde belirtilen risklerden baĢka önemlilik arz eden risk bulunmamaktadır. 

 

3. ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER  

3.1. Tanıtıcı Bilgiler 

 

Ticaret Unvanı   : Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim 

ġirketi 

Merkez Adresi  : Ġnönü Caddesi, Devres Han No: 50/4 GümüĢsuyu, 

Beyoğlu, Ġstanbul 

Fiili Yönetim Adresi : Ġnönü Caddesi, Devres Han No: 50/4 GümüĢsuyu, 

Beyoğlu, Ġstanbul 

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili 

Memurluğu  

: Ġstanbul Ticaret Sicili Memurluğu 

Ticaret Sicil Numarası  : 377376 

Ticaret Siciline Tescil Tarihi : KuruluĢ Tescil Tarihi: 12.06.1987 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına DönüĢüm 

Tescil Tarihi: 22.05.2006 

Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz 

Tabi Olduğu Yasal Mevzuat  : T.C. Kanunları 

Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve 

Faaliyet Konusu  

: ġirket ana sözleĢmesinin “ġirketin Amacı ve 

Faaliyet Konusu” baĢlıklı 5. Maddesi uyarınca 

“ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin 

düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iĢtigal 

etmek ve esas olarak gayrimenkullere, 

gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası 

araçlarına, gayrimenkul projelerine, 

gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye 

piyasası araçlarına yatırım yapmak ve belirli 

projeleri gerçekleĢtirmek amacıyla adi ortaklık 

kurabilmek üzere ve kayıtlı sermayeli olarak 

kurulmuĢ halka açık anonim ortaklıktır.” 



 

 

Telefon ve Faks Numaraları  : Telefon No: 0 212 334 8850 

Faks No     : 0 212 334 8852 

Ġnternet Adresi : www.martigyo.com 

 

Bilinen Ortak Sayısı : 2 tüzel ve 5 gerçek kiĢi olmak üzere toplam 7 

ortak 

3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi  
 

Martı Grubu Hakkında Genel Bilgi 

 

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.’nin (Ortaklık) %94’üne sahip Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ. 

(Martı), 1967 yılında kurulmuĢtur. Martı’nın faaliyet konusu her türlü otel, motel, tatil köyü, 

marina, restorant ve buna benzer turistik tesisler kurmak, iĢletmek, iĢlettirmek, kiraya vermek, 

kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü iĢbirliği 

sözleĢmeleri yapmaktır.   

 

Martı, Türkiye’de çevreye duyarlı, yüksek yaĢam standartlarına sahip tatil mekanları geliĢtirmekte 

ve turizmin Türkiye’deki en karlı yatırım alanlarından biri olduğunun bilinciyle turizm sektörüne 40 

yılı aĢkın bir süredir hizmet vermektedir.Türkiye’nin en eski turizm kuruluĢlarından biri olan Martı, 

1989 yılında hisselerini Borsaya kote ettirerek halka açılan ilk turizm firması olmuĢ ve Sermaye 

Piyasası Kurulu ile Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatına ve denetimine girmiĢtir. 

 

KuruluĢundan bugüne baĢarılı projelere imza atan Martı, Türkiye Sermaye Piyasalarındaki 

geliĢmeler doğrultusunda Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları hususunda %94 iĢtiraki bulunduğu 

Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.ġ.’nin Ortaklık’a dönüĢümüne lider giriĢimci olarak öncülük 

etmiĢtir. 

 

Martı GYO 

 

Ortaklık, Teteka Tekirova Tatil Köyü ĠĢletmecilik A.ġ. olarak 12.06.1987 tarihinde kurulmuĢ olup, 

16.03.1998 tarihinde ünvanı Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.ġ. olarak değiĢtirilmiĢtir. 2006 

yılında ise Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.ġ. gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüĢmüĢ ve 

ünvanı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. olarak değitirilmiĢtir. Ortaklığın yeni ünvanı ve 

tadil edilmiĢ ana sözleĢmesi 22.05.2006 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiĢ ve 25.05.2006 tarih 

ve 6563 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiĢtir. Ayrıca, kayıtlı sermaye tavan artıĢını 

gösteren ve güncel SPK tebliğine uyumlaĢtırılmıĢ Ortaklık ana sözleĢmesi Ortaklık tarafından 

03.05.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiĢtir. 

 

Ortaklık’ın faaliyet konusu; Kurul’un Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin düzenlemelerinde 

yazılı amaç ve konularla iĢtigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı 

sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım 

yapmaktır.  

 

Ortaklık,  ilk olarak 17.08.2006 tarihinde halka açılmak üzere Kurul’a baĢvurmuĢtur. Fakat 

Ortaklık, varlıklarının ve üstlenmeyi planladığı projelerinin yüksek reel faiz ortamından ötürü 

gerçek değerlerinin yansıtılamayacağı ve mevcut piyasa Ģartlarında Ortaklığın faaliyet gösterdiği 

turizm ve konut yatırımları ölçeğinde henüz uygun bir ortamın oluĢmadığı dikkate alınarak 

Kurul’dan 22.05.2010 tarihine kadar ek süreler alınmıĢtır. 

 

Bu çerçevede, Ortaklık, hisselerinin halka arzının Kurul’un verdiği süre kapsamında piyasalardaki 

http://www.martigyo.com/


 

 

ekonomik göstergelerin halka arz için uygun koĢullara ulaĢtığını düĢünerek mevcut ve yeni 

projelerinin reel durumunu yansıtan düzenlemelerini tamamlayarak yatırımcılar için portföyün 

cazip hale getirilmesi suretiyle halka açılma aĢamasından beklenen katkının gerçek değerlerde 

sağlanabileceği 2010 yılının ilk yarısında gerçekleĢtirmeyi öngörmektedir. 

 

3.3. Esas SözleĢmeye ĠliĢkin Bilgiler 

 

Tam metni ekte yer alan esas sözleĢmeye iliĢkin özet bilgiler aĢağıda verilmektedir. 

 

3.3.1. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında 

bilgi:  

 

Ortaklığın esas sözleĢmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” baĢlıklı 8. maddesine göre, Ortaklığın 

payları A grubu, B grubu ve C grubu olmak üzere 3 adet pay grubuna ayrılmıĢtır. Ortaklık esas 

sözleĢmesinin “Ġmtiyazlı Menkul Kıymetler” baĢlıklı 9. maddesi uyarınca, A grubu ve B grubu 

payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu 

üyelerinin bağımsızlar dıĢındaki 5 (beĢ) adedi A Grubu pay sahiplerinin ve 2 (iki) adedi de Kurul 

tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili 

esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından 

olmak üzere ġirket Genel Kurulu tarafından seçilir.       

 

Bu imtiyazın dıĢında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz.  Halka açılma sonrası 

hiç bir Ģekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz.  

 

Ortaklığın esas sözleĢmesinde bir bağlam öngörülmemiĢ olup, halka arzdan önce Ortaklık 

paylarının devri, herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabi 

kılınmıĢtır. 

 

3.3.2. Payların devrine iliĢkin esaslar:  

 

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” baĢlıklı 8. maddesinin 7. bendi uyarınca 

halka arzdan önce Ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası 

Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ġirket’te pay edinecek yeni ortaklar için de 

gayrimenkul yatırım ortaklığı kurucularında aranan Ģartlar aranacaktır. Öte yandan, nama ve 

hamiline yazılı payların devri Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğ hükümleri 

çerçevesinde yapılır.  

 

3.3.3. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiĢtirilmesine iliĢkin esaslar:  

 

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Ġmtiyazlı Menkul Kıymetler” baĢlıklı 9. maddesinde, A ve B grubu 

paylara tanınan yönetim kurulu üyelerinde aday gösterme imtiyazı dahil, halka açılma sonrası 

hiçbir Ģekilde imtiyaz yaratılamayacağı öngörülmüĢtür. Sermaye artırımı sonucu çıkarılarak halka 

arz edilen paylar da herhangi bir imtiyaz tanınmayan C Grubu paylar olacaktır.  

 
3.3.4. Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına iliĢkin usuller ile 

toplantılara katılım koĢulları hakkında bilgi: 

 

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Genel Kurul Toplantıları” baĢlıklı 25. maddesi, “Toplantı Yeri” 

baĢlıklı 26. maddesi, “Temsilci Tayini” baĢlıklı 28. maddesi ve “Ġlanlar” baĢlıklı 30. maddesi 

uyarınca, Ortaklık olağan ve olağanüstü genel kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 



 

 

mevzuatında yer alan hükümlere uygun olarak toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantılarının 

yönetim kurulu kararıyla Ortaklık merkezi dıĢında bir yerde yapılması halinde, söz konusu yerin 

toplantıya ait davette belirtilmesi ve genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve ġirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 368. maddesi uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel 

yapılması zorunludur. 

 

Ortaklık genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendi aralarından veya dıĢarıdan tayin edecekleri 

vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler ve Ortaklıkta pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından 

baĢka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu kapsamda 

hazırlanması gereken yetki belgesinin Ģeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 

yönetim kurulu belirleyecek olup, yetki belgesinin yazılı olması Ģarttır. Atanacak temsilci, yetki 

devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiĢ olması kaydıyla, oyu, devreden ortağın isteği 

doğrultusunda kullanmak zorunda olup, vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine uyulur. 

 

3.3.5. Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiĢtirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve 

engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:  

 

Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiĢtirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden 

olabilecek Ortaklık esas sözleĢmesinde yer alan tek düzenleme, Ortaklık esas sözleĢmesinin 

“Sermaye ve Hisse Senetleri” baĢlıklı 8. maddesinin 7. bendidir. Buna göre, halka arzdan önce 

Ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. 

Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ġirket’te pay edinecek yeni ortaklar için de gayrimenkul yatırım 

ortaklığı kurucularında aranan Ģartlar aranacaktır. 

 

3.3.6. Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına iliĢkin esas sözleĢmede öngörülen 

koĢulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler 

hakkında bilgi:  

 

Yoktur. 

 

3.3.7. Yönetim ve denetim kurullarına iliĢkin hükümlerin özetleri:   

 

3.3.7.1. Yönetim Kurulu 

 

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” baĢlıklı 14. maddesi uyarınca, 

Ortaklık genel kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen Ģartları 

haiz 7 üyeden oluĢan bir yönetim kurulunu 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçer ve Ortaklık 

Yönetim kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından bir baĢkan ve baĢkan olmadığı zaman vekâlet 

etmek üzere bir baĢkan vekili seçer. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi 

mümkün olup, bir üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere 

üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar ve seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim 

kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Ortaklık Yönetim Kurulunda 

görev alacak üyelerin en az 2 si;  

 

(i) Ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer 

ortaklardan, 

(ii) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklardan,  



 

 

(iii) DanıĢmanlık hizmeti alınan Ģirketlerden,  

(iv) ĠĢletmeci Ģirketlerden,  

(v) Ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile 

yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10’dan fazla 

paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu Ģirketlerden, 

(vi) Ortaklığın iĢtiraklerinden  

 

Kurul tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız olmalı 

ve son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir iliĢki 

kurulmamıĢ olmalı ve eĢ dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmamalıdır. 

 

Ortaklık yönetim kurulunda toplam yedi yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan bir 

kiĢinin bağımsızlığı ortadan kalkmıĢ sayılır. 

 

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Yönetim Kuruluna Seçilme ġartları” baĢlıklı 15. maddesi uyarınca, 

Ortaklık Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili 

diğer mevzuat ile öngörülen Ģartları taĢımaları ve çoğunluğunun T.C. vatandaĢı olmaları gerekir. 

 

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Yönetim Kurulu Toplantıları” baĢlıklı 16. maddesi uyarınca, Ortaklık 

Yönetim Kurulu Ortaklık iĢleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Yönetim Kurulu BaĢkanı 

veya Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de 

Yönetim Kurulu BaĢkanı veya Yönetim Kurulu BaĢkan Vekiline yazılı olarak baĢvurup kurulun 

toplantıya çağrılmasını talep edebilir; Yönetim Kurulu BaĢkanı veya Yönetim Kurulu BaĢkan 

Vekili yine de Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip 

olurlar. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı olup, oy hakkı Ģahsen kullanılır. 

Yönetim Kurulu Üyelerinden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı 

öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. 

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından tespit edilir; ancak 

Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değiĢiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı yeri Ortaklık 

merkezidir; ancak Yönetim Kurulu, karar almak Ģartı ile baĢka bir yerde de toplanabilir. Yönetim 

Kurulu en az 5 (beĢ) kiĢi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. 

Oylarda eĢitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılacak olup, söz konusu toplantıda da 

eĢit oy alan öneri reddedilmiĢ sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarında oylar kabul veya red olarak 

kullanılmakta olup, red oyu veren Yönetim Kurulu Üyesi, kararın altına red gerekçesini yazarak 

imzalar. Toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, meĢru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı 

olarak veya baĢka bir surette oy kullanamazlar. 

 

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Özellik Arz Eden Kararlar” baĢlıklı 17. maddesi uyarınca, 

  

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu   oranda oy hakkına sahip 

ortaklar, 

b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, 

c) Ortaklığa danıĢmanlık hizmeti veren Ģirket, 

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan fazla paya    veya bu oranda oy hakkına 

sahip oldukları diğer Ģirketler, 

e) Ortaklığın iĢtirakleri, 

f) Ortaklığa iĢletmecilik hizmeti veren Ģirketler, 

 

arasında; 

 



 

 

a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine 

iliĢkin kararlar, 

b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması iĢini üstlenecek Ģirketlerin 

belirlenmesine iliĢkin kararlar, 

c) Kredi iliĢkisi kurulmasına iliĢkin kararlar, 

d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluĢun 

belirlenmesine iliĢkin kararlar, 

e) Ortak yatırım yapılmasına iliĢkin kararlar, 

f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danıĢmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel 

kiĢilerin belirlenmesine iliĢkin kararlar, 

g) Ortaklığa proje geliĢtirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel 

kiĢilerin belirlenmesine iliĢkin kararlar, 

h) (A) bendinde yer alan tüzel kiĢilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne 

alınmasına iliĢkin kararlar, 

i) Ortaklığa iĢletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kiĢilerin belirlenmesine iliĢkin 

kararlar, 

j) Bunlar dıĢında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin 

lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar, 

 

oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleriyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel 

durumların kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve 

yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir. 

 

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri” baĢlıklı 18. maddesi uyarınca, 

Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri 

Ortaklık Genel Kurulu tarafından tespit olunur.  

 

3.3.7.2. Denetim Organı 

 

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Denetçiler ve Görev Süresi” baĢlıklı 22. maddesi uyarınca, pay 

sahipleri arasından veya dıĢarıdan iki denetçi Ortaklık Genel Kurulu tarafından bir yıl süre için 

görev yapmak üzere seçilir; herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya Ortaklığın memuru denetçi 

olarak seçilemez. Bu denetçiler, çoğunluğu T.C. vatandaĢı olan, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası mevzuatı ile öngörülen Ģartları taĢıyan kimseler olmalıdır. Görev süresi sona eren Ortaklık 

denetçileri tekrar seçilebilir ve Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353–357. maddelerinde sayılan 

görevleri yapmakla yükümlüdürler. 

 

3.4. Faaliyet Hakkında Bilgiler  

 

3.4.1. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek 

Ģekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi:  

 

Ortaklık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin 

düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iĢtigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, 

gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere 

dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak ve belirli projeleri gerçekleĢtirmek 

amacıyla adi ortaklık kurabilmek üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuĢ halka açık anonim 

ortaklıktır.  

 

 



 

 

3.4.2. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri 

ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:   

 
Ortaklık turizm tesislerinin genel özelliği yerli ve yabancı turizmi çeken tarih, doğa ve deniz 

yaĢantısını bir arada bulundurmaktır. Ortaklık tesislerinde her türlü imkan, konfor ve rahatlık 

sağlanmaktadır. Ortaklık tesisleri konum itibariyle Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinde 

bulunmaktadır. 

 

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne, Ortaklığın sektör içerisindeki yerine ve taĢınmazların 

değerine etken faktörlere, Reel Gayrimenkul Değerleme A.ġ. tarafından hazırlanan değerleme 

raporlarında geniĢçe yer verilmiĢtir.  

 

3.4.3. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına ve 

pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: 

 
Ortaklığın net cirosu, kira ve konut gelirlerinden oluĢmaktadır. Ortaklığın net ciro tutarı, faaliyet 

alanı ve pazarın coğrafi yapısına göre farklılık göstermemektedir. 

SatıĢ Gelirleri 
01.04.2009-  

31.03.2010 

01.01.2009-

31.03.2009 

01.01.2008-  

31.03.2008 

01.01.2008-

31.12.2008 

01.01.2007-

31.12.2007 

Kira Gelirleri      7.303.153    1.685.084    1.299.230    7.335.396    5.974.916  

Martı Myra 6.020.988 1.462.028 1.127.250 6.248.516 5.082.140 

Martı Marina 1.245.010 223.056 171.980 1.086.880 892.776 

Diğer 37.155 8.204 8.080 32.570 24.200 

Konut Gelirleri      2.675.961                   -                   -                   -                   -  

 
     9.979.114    1.693.288    1.307.310    7.367.966    5.999.116  

 

3.4.4. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın tamamlanmıĢ önemli yatırımları ve 

bu yatırımların finansman Ģekilleri hakkında bilgi: 

 

Myra 

2008 yılı baĢında baĢlanan renovasyon amaçlı toplam 3.178 m2’lik inĢaat için hazırlanan projelere 

göre gerekli izinler alınarak Martı Myra’da yenileme yatırımları neticesinde tesis, mevcut 

kalitesinin sürekli olarak arttırılması hedefini devam ettirmiĢ ve gerek kalite, gerekse fiyat arttırımı 

sağlayacak yatırım gerçekleĢtirmiĢtir.  Martı Myra’nın teknik altyapı ve donanımları en son 

teknoloji ile yenilenmiĢ, restaurantlar, lobi, diğer ortak alanlar (mutfak, göletler) konuklarımızın en 

iyi Ģekilde ağırlanması için yeniden düzenlenmiĢtir. 2008 ve 2009 yıllarında  toplam 14.526.981 TL 

yatırım harcaması yapılmıĢ olup yatırımın % 67’lik kısmı tamamlanmıĢ kalan kısmın 2010 yılı 

sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

 

Söz konusu yatırımlar özkaynaklar ve finansal borçlardan karĢılanmıĢtır. 

 

Çerkezköy 

31.03.2010 tarihine kadar Ortaklık’ın Tekirdağ-Çerkezköy’deki Narin Park konut projesi 

kapsamında yapılan harcamalar aĢağıda özetlenmiĢtir.  

 

Stoklar hesabında takip edilen      14.226.659     

SatıĢların maliyeti hesabında takip 

edilen        2.800.707     

Toplam 17.027.366 

 

Söz konusu yatırımlar özkaynaklar ve finansal borçlardan karĢılanmıĢtır. 



 

 

3.4.5. Ortaklık tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, 

coğrafi dağılımı ve finansman Ģekli hakkında bilgi: 

 

Ortaklık, turizm ve konut alanında yatırımlar yapmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatına uygun 

olarak kurulmuĢ bir Ģirkettir. Mevcut durumda, Ortaklığın hali hazırda Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ. 

tarafından iĢletilmekte olan ve Ortaklığın hasılat kirası elde ettiği Martı Myra ve Martı Marina 

tesisleri mevcuttur. Aynı zamanda Ortaklık’ın Tekirdağ-Çerkezköy’de hasılat paylaĢımı modeli 

uygulanan Narin Park Konut Projesi 1. Faz konut yapım ve satıĢları devam etmektedir. Ortaklığın 

yatırımları arasında Narin Park Konut Projesi 2. ve 3. fazları, Sarıgerme’de yeni bir 1. sınıf tatil 

köyü projesi ile  Ayın Koyu’nda butik otel  ve Martı Marina'da üç yıldızlı otel projesi 

bulunmaktadır. Ortaklık, yakın gelecekte yapacağı yatırımları bu projelerle sınırlandırmamakta ve 

özellikle konut ve turizm alanında hem kendisi yeni projeler üretmeye çalıĢmakta, hem de Ģirkete 

sunulan projeleri değerlendirmektedir. 

 

31.03.2010 tarihi itibariyle Ortaklığın yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, toplam tutarı, 

baĢlangıç ve bitiĢ tarihi, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman yöntemleri aĢağıda 

sunulmaktadır: 

 

Niteliği Tutar 

BaĢlangıç 

Tarihi 

BitiĢ 

Tarihi 

Tamamlanma 

Derecesi 

Toplam 

Tutarı 

Finansman 

Yöntemi 

Marmaris/Orhaniye-

Yat Limanı ve 

Hemitea Otel 1.315.869 2010 2011 13% 10.113.369 

özkaynaklar & 

finansal borçlar 

Marmaris/Ayın 

Koyu-Gıova Butik 

Otel Projesi 971.257 2010 2012 14% 6.776.257 

özkaynaklar & 

finansal borçlar 

Ortaca/Sarıgerme-

Otel Projesi 9.349.875 2010 2011 17% 54.102.375 

özkaynaklar & 

finansal borçlar 

Tekirova/Martı 

Myra Otel 

Renövasyonu 15.002.637 2008 2010 69% 21.602.637 

özkaynaklar & 

finansal borçlar 

Diğer Yatırımlar 1.016.173 2006 2011 90% 1.016.172 

özkaynaklar & 

finansal borçlar 

              

  27.655.811       93.610.810   

 

 

31.03.2010 tarihine kadar Ortaklık’ın Tekirdağ-Çerkezköy’deki Narin Park konut projesi 

kapsamında yapılan harcamalar aĢağıda özetlenmiĢtir.  

 

Stoklar hesabında takip edilen      14.226.659     

SatıĢların maliyeti hesabında takip 

edilen        2.800.707     

Toplam 17.027.366 

 

 

Planlama aĢamasındaki projeler: 

 

- Çerkezköy 2. Faz konut 

2. faz için arsa sahibi ile Aralık 2009’da 23.270 m2 arsanın devri konusunda protokol 

yapılmıĢtır. 

 



 

 

- Çerkezköy 3. Faz konut 

  3. faz için arsa sahibine 41.078 m2 konut arsası bedeli olarak 14.900.000 TL 

ödenmiĢ ve satıĢ vaadi sözleĢmesi yapılmıĢtır. 

 

 

Ortaklığın Nisan 2010 tarihi itibariyle portföyünde bulunan varlıkların ekspertiz değerleri aĢağıdaki 

tabloda sunulmuĢtur:  



 

 

GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL 

PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR
Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti

AlıĢ Ekspertiz 

Tarihi

AlıĢ Ekspertiz 

Değeri
Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Değeri

Portföy Değeri   

(YTL)

Arsalar ve Araziler 34.562.000

31 ve 172 Nolu Parseller
IĢıklar Köyü,Karacasu,Aydın-

32.280,10 M2
03.11.2004 643.735 - - 19.04.2010 103.000 103.000

2 Nolu Parsel üzerinde Otel Projesi (02.12.2051 

Tarihine Kadar Üst Hakkı Tesisi)

Fevziye 

Köyü,Sarıgerme,Ortaca,Muğla-

79.081,51 M2

19.06.2006 22.570.251 14.06.2006 13.025.000
06.04.2010 - 

26.04.2010
33.065.000 33.065.000

Tarla
Hisarönü Köyü,Marmaris,Muğla-

10.046,57 M2
19.07.2006 380.549 - -

06.04.2010 - 

19.04.2010
900.000 900.000

Arsa (49 Yıl Süre Ġle Ġrtifak Hakkı Tesisi)
Çamyuva,Kemer,Antalya-6.305 

M2
14.04.1997 471.032 - - 28.04.2010 494.000 494.000

Binalar 107.193.000

Giova Butik Otel Arsa Ve Bina

Ayın Koyu,Karaca 

Köyü,Marmaris,Muğla-99.500 M2

04.09.1991 10.526.709

- -

12.04.2010 - 

26.04.2010
10.173.000 10.173.000

Martı Myra Otel (2039 yılına kadar üst hakkı tesisi)                                                      
Tekirova,Kemer,Antalya-89.258 

M2                          
13.04.1989 34.569.657 - -

06.04.2010 - 

26.04.2010
96.860.000 96.860.000

Ankara Büro Çankaya,Ankara-70 m
2 14.07.2006 14.948 06.01.2010 160.000 160.000

Diğer Gayrimenkuller 33.423.000

Martı Marina Tali Yat Limanı
Orhaniye Köyü,Marmaris,Muğla- 

25.351,19 m
2

04.02.1999 

21.05.1999 

25.08.2000 

04.11.2002

13.611.175 -
12.04.2010 - 

12.05.2010
32.079.000 32.079.000

Tarihi Eser                                                                             

( KiralanmıĢ Tarihi Hamam)
Eminönü,Ġstanbul-661,5 m

2          23.08.2007 100.768 - -
04.01.2010 - 

05.01.2010
1.344.000 1.344.000

Gayrimenkul Projeleri 9.505.923

Çerkezköy Narinpark Konut Projesi (*) (***)

Çerkezköy,Tekirdağ-36.691,30 

M2 2008
14.226.659

- -

12.04.2010 - 

26.04.2010
9.505.923 9.505.923

Gayrimenkule Dayalı Haklar 0

… - - 0 0

GAYRĠMENKULLER TOPLAMI 184.683.923

MARTI GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Nisan 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠ ĠLE PORTFÖY TABLOSU  (TL)                                                                                                 

 



 

 

 



 

 

3.4.6. Ortaklıkla ilgili teĢvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koĢulları hakkında bilgi: 

16.07.2009 tarih ve  27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15199 Sayılı Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yeni teĢvik sistemi yürürlüğe konulmuĢ, yeni teĢvik 

sisteminin uygulama esasları ise 27.07.2009 tarih ve 27302 sayılı resmi gazete’de yayımlanan 

2009/01 sayılı tebliğ ile belirlenmiĢtir. 

 

Karar ile belirlenen destek unsurları aĢağıdaki gibidir. 

 

- Gümrük vergisi muafiyeti, 

- KDV istisnası, 

- Kurumlar/Gelir vergisi indirimi, 

- Sigorta primi iĢveren hissesi desteği, 

- Yatırım yeri tahsisi, 

- Faiz desteği, 

 

Ortaklık, ilgili karar ve tebliğ hükümleri çerçevesinde gerekli destek unsurlarından faydalanmak 

için yatırımı devam eden projelerini TeĢvik Belgesine bağlayacaktır. Ġzahname tarihi itibariyle 

Martı Myra tesisi teĢvik belgesine bağlanmıĢtır. 

 

3.4.7. Ortaklığın yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında 

ortaklığı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleĢmeler ve diğer giriĢimler hakkında 

bilgi: 

 

Ortaklık Yönetim Kurulu’nun 26.03.2008 tarih ve 486 numaralı kararıyla Tekirdağ ili Çerkezköy 

ilçesi Gazi Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi 314 ada 1 no’lu parsel, 315 ada 1 no’lu parsel ve 316 

adadan oluĢan ve Narin Park konut projesi 3. Fazı için kullanılacak 41.078 m2’lik imarlı arsaların 

Narin Tekstil’den satın alınmasına karar verilmiĢtir. Ortaklık, bu karara istinaden Narin Tekstil ile 

satıĢ vaadi sözleĢmesi yaparak arsalar için Narin Tekstil’e 14.900.000 TL ödemiĢtir.  

 

Ortaklık Yönetim Kurulu’nun 21 Aralık 2009 tarih ve 564 no’lu kararıyla Çerkezköy Genel Ġmar 

Planı içinde “özel eğitim tesis alanı” yapımı için ayrılan 106/6 15.146m2’lik arsanın Ortaklık 

bünyesine alınmasında yarar görülmüĢtür. Bu bağlamda; söz konusu arsanın rayiç bedel tespitinin 

yaptırılmasına; arsa bedeline mahsuben Narin Tekstil A.ġ.’nin (Narin Tekstil) Ortaklık’a olan 

borcunun 3.500.000 TL’sinin arsa avansı olarak hesaplara alınmasına ve rayiç bedel tespiti sonrası 

tapu devrinden önce konunun tekrar Yönetim Kurul’una getirilmesine karar verilmiĢtir. Daha 

sonrasında, Ortaklık Yönetim Kurulu’nun 2 Mart 2010 tarih ve 582 no’lu kararıyla Tekirdağ ili, 

Çerkezköy Ġlçesi, G.M.K. PaĢa Mahallesi, 3127 A Pafta, 6 Ada, 106 Numaralı parselde yer alan 

“özel eğitim tesis alanı” yapımı için ayrılmıĢ olan ve değerleme Ģirketince rayiç bedeli 3.790.000 

TL olarak tesbit edilen arsanın Narin Tekstil’den 3.700.000 TL bedelle satın alınmasına karar 

verilmiĢtir. Söz konusu parsel 22.04.2010 tarihinde Ortaklık üzerine tescil edilmiĢtir. 

 

Ortaklık ile Narin Tekstil 23.12.2009 tarihinde yapılan protokole istinaden Narin Tekstil’e ait olan 

Tekirdağ Ġli Çerkezköy Ġlçesinde bulunan ve konut yapımına uygun ve Narin Park konut projesi 2. 

Fazı için kullanılacak 325 ada 1 parseldeki arsa için: 

 SPK tarafından belirlenen bir değerleme Ģirketine rayiç bedel tespitinin yaptırılması; 

 Arsanın üzerinde bulunan T. Halk Bankası takyidatının kaldırılmasını takiben rayiç bedele 

göre arsa sahibi ile müĢtereken tespit edilecek bedelle tapuda devir iĢleminin yapılması; 

hususunda mutabakata varmıĢlardır. 

 

Ortaklık Yönetim Kurulu’nun 6 Ocak 2010 tarih ve 568 no’lu kararıyla Martı Marina tesisinde 

kapasite arttırımı yapılması ve gerekli iĢlemlerin baĢlanmasına karar verilmiĢtir.  

  

 



 

 

 

 

 

Narin Tekstil A.ġ. ve Narin Tekstil Endüstrisi A.ġ. ile Ortaklık arasında Narin Tekstil A.ġ. ve 

Narin Tekstil Endüstrisi A.ġ.’nin Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde adlarına tapuda kayıtlı 610.000 

m² inĢaat emsalli toplam 405.000 m² alanlı yaklaĢık 500.000 USD hacmi olan konut, alıĢveriĢ 

merkezi, kültür merkezi, spor alanları, rekreasyon alanları, sinema-eğlence alanları, özel okul, 

hastane, otel vb. projelerin 10 yıl içinde (31.12.2020)  müĢtereken en iyi gayret çerçevesinde 

gerçekleĢtirmek üzere 29 Ocak 2010 tarihinde protokol tanzim edilmiĢtir. 

 

Ortaklık’ın üzerinde çalıĢtığı yeni yatırım projeleri arasında Çerkezköy Narin Park konut projesinin 

ikinci ve üçüncü fazlarının inĢaatı, 2004 yılında kesin tahsisi alınan Sarıgerme mevkiinde 1. Sınıf 

tatil köyü inĢa edilmesi; birçok doğal güzelliği bünyesinde bulunduran ve daha çok mavi tur yapan 

teknelerin uğrak yeri konumunda olan Ayın Koyu’nda bir butik otel inĢa edilmesi; ve de  Martı 

Marina içinde yer alan üç yıldızlı bir otel inĢa edilmesi yeralmaktadır. 

 

3.4.8. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın araĢtırma ve geliĢtirme politikaları ile 

sponsorluk yaptığı araĢtırma ve geliĢtirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak 

üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:  

Yoktur. 
 

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

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

ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuĢ bilgi: 

Yoktur. 
 

3.4.10. Ortaklığın ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-

ticari, mali vb. anlaĢmalar ile ortaklığın faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu 

anlaĢmalara bağlı olduğuna iliĢkin özet bilgi: 

 

Ortaklık  ile Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ. arasında 07.11.2006 tarihinde  Martı Otel ĠĢletmeleri 

A.ġ. adına tescilli “Martı Hotels Turkey” markasının  sözleĢmenin imza tarihinden itibaren 10 yıl 

boyunca Ortaklık tarafından kullanılabilmesi için “Marka Lisans AnlaĢması” akdedilmiĢtir. Bu 

anlaĢmaya göre, “Martı Hotels Turkey” markası; otel ve tatil köyü iĢletmeciliği, marina ve yat 

iĢletmeciliği, vacation club iĢletmeciliği (otel ve tatil köyleri içindeki lüks suit dairelerinin 1'er 

haftalık dönemlerde 5-10-15 yıl kiralanması sistemi) sınıfında, 98 013507 tescil numarası, 39.42 

emtia. ile Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmiĢtir. Koruma tarihi; 29.09.2008 tarihinden 

itibaren 10 yıldır. Bu anlaĢma ile, Ortaklık, Türkiye Cumhuriyeti dahil, anlaĢma kapsamında 

markanın kullanılma hakkının geçerli olduğu coğrafi bölgede markanın inhisarı kullanım hakkına 

ve markanın tescil edildiği sınıf ve bu sınıfta yer alan malların üretilmesi, hizmetlerin sunulması ve 

ticaret alanına sokulması hakkına sahip olmuĢtur.  

 

2007 62592  (hizmet) marka numaralı “Narin Park” markası, 36, 37 emtia ile Ortaklık adına Türk 

Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmiĢtir. Koruma tarihi 23.11.2007 tarihinden itibaren 10 yıldır.  

 

Ortaklığın ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari, mali vb. 

anlaĢmalar olmayıp, ortaklığın faaliyetlerinin ve finansal durumunun bu tip anlaĢmalara bağlı 

durum söz konusu değildir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.4.11. Son hesap dönemi itibariyle ortaklığın finansal kiralama yolu ile edinilmiĢ bulunanlar 

dahil olmak üzere sahip olduğu veya yönetim kurulu kararı uyarınca ortaklıkça edinilmesi 

planlanan önemli maddi varlıklara iliĢkin bilgi: 

31.03.2010 tarihi itibariyle Ortaklık’ın Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri aĢağıda açıklanmıĢtır. 
31 Mart 2010 

 

 

 

 

Maliyet 

 

 

Arazi 

ve 

Arsalar 

 

Yeraltı 

ve 

Yerüstü 

Düzenleri 

 

 

 

 

Binalar 

Yatırım 

Amaçlı 

Yapılmakta 

Olan 

Yatırımlar 

 

 

 

 

Toplam 

01 Nisan 2009 15.911.616 7.656.554 25.786.501 27.786.977 77.141.648 

Alımlar - - - 2.048.666 2.048.666 

Satımlar(-) - - - - - 

Değer 

DüĢüklüğü(-) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(606.428) 

 

(606.428) 

Finansman 

Maliyeti 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(2.179.832) 

 

(2.179.832) 

31 Mart 2010 15.911.616 7.656.554 25.786.501 27.049.383 76.404.054 

 

 

 

 

 

BirikmiĢ 

Amortisman 

 

 

Arazi 

ve 

Arsalar 

 

Yeraltı 

ve 

Yerüstü 

Düzenleri 

 

 

 

 

Binalar 

Yatırım 

Amaçlı 

Yapılmakta 

Olan 

Yatırımlar 

 

 

 

 

Toplam 

01 Nisan 2009 - (2.839.060) (5.588.531) - (8.427.591) 

Dönem 

Amortismanı 

 

- 

 

(422.765) 

 

(679.674) 

 

- 

 

(1.102.439) 

SatıĢlara ĠliĢikin 

Amortisman 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

31 Mart 2010 - (3.261.825) (6.268.205) - (9.530.030) 

 

01 Nisan 2009 

Net Değer 

 

15.911.616 

 

4.817.494 

 

20.197.970 

 

27.786.977 

 

68.714.057 

 

31 Mart 2010 

Net Değer 

 

15.911.616 

 

4.394.729 

 

19.518.296 

 

27.152.102 

 

66.976.743 

 

31.03.2010 tarihi itibariyle maddi varlık tablosu aĢağıdaki gibidir:  

 
Binalar  

Tesis, 
Makine ve 
Cihazlar TaĢıtlar 

DöĢeme 
DemirbaĢlar 

Leasingle 
Alınan 
Sabit 

Kıymetler 
Özel  

Maliyetler Toplam 

Maliyet 
       

01.Nis.09       21.372  
        

2.905.170  
               

176.690  
            

2.111.265  
         

1.799.295        110.506      7.124.298  

Alımlar 
- - 63.092 45.029 192.266 - 300.388 

Çıkışlar (-) 
- - - - - - - 

31.Mar.10 
 

21.372 
 

2.905.170 
 

239.782 
 

2.156.294 
 

1.991.561 
 

110.506 
 

7.424.685 

 
 
 
 
 
BirikmiĢ  Amortisman Binalar  

Tesis, 
Makine ve 
Cihazlar TaĢıtlar 

DöĢeme 
DemirbaĢlar 

Leasingle 
Alınan 
Sabit 

Kıymetler 
Özel  

Maliyetler Toplam 

01.Nis.09 
      

(5.996) 
      

(2.335.441) 
             

(149.790) 
          

(1.915.605) 
          

(309.430)     (101.268) 
      

(4.817.530) 



 

 

Cari dönem 
Amortismanı (428) (141.073) (32.195) (69.410) (474.500) (9.238) (726.844) 

Çıkışlar (-) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

31.Mar.10 (6.424) (2.476.514) (181.985) (1.985.015) (783.930) (110.506) (5.544.374) 

                

01 Nisan 2009 Net 
defter değeri   15.376             569.729      

             
26.900                 195.660      

     
1.489.865            9.238          2.306.768      

31 Mart 2010 Net 
defter değeri   14.947             428.657      

             
57.797                 171.279      

     
1.207.631                 -            1.880.311      

31.03.2010 tarihi itibariyle maddi Olmayan Duran Varlıkları aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 
Haklar Toplam 

Maliyet 
 

 

01 Nisan 2009 
            

62.704      
               

62.704      

Alımlar                    -                              -        

Çıkışlar (-)                    -                              -        

31 Mart 2010 kapanıĢ bakiyesi           62.704                   62.704      

 

 
Haklar Toplam 

BirikmiĢ Amortisman 
 

 

01 Nisan 2009 
              

(43.902) 
                 

(43.902) 

Cari Dönem Amortismanı 
                

(7.617) 
                   

(7.617) 

Çıkışlar (-)                               -  

31 Mart 2010 kapanıĢ bakiyesi             (51.519)                (51.519) 

   01 Nisan 2009 net defter 
değeri           18.802                   18.802      

31 Mart 2010 net defter değeri           11.185                   11.185      

 

Önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde Ortaklıkça edinilmesi planlanan önemli yatırım amaçlı 

gayrimenkuller ve maddi varlıklara iliĢkin mali tahminler aĢağıdaki tabloda 

açıklanmaktadır: 

 

2013 yılı sonuna kadar Ortaklıkça edinilmesi gereken yatırım amaçlı gayrimenkul ve maddi varlık 

yatırımları yaklaĢık 41 milyon ABD Doları’dır. 

  Ayrıca, Ortaklığın Tekirdağ / Çerkezköy’deki 2014 yılı sonunda 7,000 konuta ulaĢmayı planladığı 

Narin Park konut projesi için planlanan inĢaat maliyetleri yaklaĢık 44 milyon ABD Doları’dır.  

 

3.4.12. Maddi varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç/gerçeğe 

uygun değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: 

 

Mali tablolarda maddi varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerle yansıtıldığı düĢünülmektedir.  

 

Ġzahname tarihi itibariyle Ortaklık varlıklarının ekspertiz çalıĢmaları Reel Gayrimenkul Değerleme 

A.ġ. tarafından yapılmaktadır. 

 



 

 

3.4.13. Maddi varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları 

hakkında bilgi: 

 

31.03.2010 itibariyle Ortaklığın aktif değerleri (*) üzerinde: 

 

- Ortaklığın kullandığı yatırım kredisinin teminatı amacıyla Credit Suisse International lehine;  

 

.  Muğla Ġli, Ortaca Ġlçesi, Fevziye Köyü, Akçagöl Sarısu mevkiinde bulunan mülkiyeti 

hazineye ait 136 ada, 2 parsel No.lu taĢınmaz üzerinde 30.000.000-USD ipotek, 

 

.  Muğla ili, Marmaris ilçesi, Karaca köyü, Ayın mevkiindeki; 749, 750, 756, 757, 765, 767, 

772, 773 parsel sayılı ve 2 adet numarası belirtilmemiĢ geçici parsel taĢınmazlar üzerinde 

müĢterek 30.000.000-USD ipotek, 

 

.  Muğla ili, Marmaris ilçesi, Orhaniye köyü, Keçibükü mevkiinde bulunan 5, 1896, 1897, 

1900, 1901, 1904, 1906 parsel No.lu taĢınmazlar üzerine müĢterek 30.000.000-USD ipotek, 

 

.  Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, Tekirova Köyünde bulunan mülkiyeti hazineye ait 412 parsel 

No.lu taĢınmaz  üzerine 30.000.000-USD tutarında birinci dereceden ipotek ile, 

 

- Muğla ili, Marmaris Ġlçesi, Orhaniye köyü, Keçibükü mevkiinde bulunan 5, 1896, 1897, 1900, 

1901, 1904, 1906 parsel No.lu taĢınmazlar üzerine Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.nin 3.981.873,38 TL 

kira Ģerhi, 

 

- Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, Tekirova Köyünde bulunan mülkiyeti hazineye ait 412 parsel No.lu 

taĢınmaz  üzerine Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.nin 23.076.270 TL tutarında kira Ģerhi , 

 

- Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, MeĢrutiyet Mahallesinde bulunan 35 No.lu taĢınmaz üzerinde Beyoğlu 

Sosyal Güvenlik Merkezinin 178.633,50 TL haczi, 

 

Ayrıca Ortaklık lehine; 

 

- Narin Park projesi kapsamında Tekirdağ Ġli, Çerkezköy Ġlçesi , GMKP Mahallesi mevkiindeki; 3 

nolu parsel üzerinde 2.500.000 TL’ lik ipotek bulunmaktadır.  

 

(*) Rayiç değerler portföy tablosunda bulunmaktadır. 

 

Ayrıca Ortaklığın hali hazırda Narin Park konut projesinde henüz tapu devri alıcıya geçmemiĢ 

sattığı dairelerden 4 adedinde ipotek mevcuttur. Söz konusu ipotekler, bağımsız bölümlerin satıĢı 

amacıyla alıcıların kredi kullandığı bankalar lehine tesis edilmiĢ olup yaklaĢık tutarı 511.340 

TL’dir. 

 

3.4.14. Ortaklığın maddi varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

3.4.15. Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle, ortaklığın veya grup 

Ģirketlerinden herhangi birinin taraf olduğu, olağan ticari faaliyetler nedeniyle imzalanan 

sözleĢmeler hariç olmak üzere, ortaklığın ilgili olduğu önemli sözleĢmelerin özeti:  

Yoktur. 

 



 

 

3.4.16. Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı, belli baĢlı faaliyet 

alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu sayıda görülen önemli değiĢiklikler 

hakkında açıklama: 

 

 31/12/2007 31/12/2008 31/03/2009 Son Durum 

31/03/2010 

Dönem baĢı toplam personel 14 34 28 23 

Ġdari personel (sendikasız) 34 28 23 20 

Ġdari personel (sendikalı)     

Diğer Personel  (sendikalı)     

Diğer Personel  (sendikasız)     

Dönem sonu toplam personel 34 28 23 20 

Ġdari personel (sendikasız)     

Ġdari personel (sendikalı)     

Diğer Personel  (sendikalı)     

Diğer Personel  (sendikasız)     

 

3.4.17. Personelin ortaklığa fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaĢma hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

3.4.18. Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkilemiĢ veya etkileyebilecek, iĢe ara verme 

haline iliĢkin bilgi: 

Yoktur. 
 

3.4.19. Ortaklığın ve grubun son hesap dönemi ve son durum itibariyle finansal durumunu ya 

da faaliyetlerini önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek uyuĢmazlıklar ile bunların 

niteliği hakkında özet bilgi: 

 

 Son Durum Yakın GeçmiĢ  

(GeçmiĢ 3 Yıl) 

a) Ortaklarla YOKTUR YOKTUR 

b) Personelle YOKTUR YOKTUR 

c) Vergi Ġdaresiyle (*) YOKTUR 

d) Diğer Resmi Kurum ve 

KuruluĢlarla 

YOKTUR YOKTUR 

e) Diğer Gerçek ve Tüzel KiĢilerle YOKTUR YOKTUR 

 

(*) Ortaklığın 2007, 2008 ve 2009 hesap ve iĢlemleri Hesap Uzmanları tarafından incelenmiĢ olup, 

vergi / ceza ihbarnamelerinde dayanak gösterilen vergi inceleme raporları düzenlenmiĢtir. 

Sözkonusu  vergi inceleme raporlarında, kısaca, gayrımenkul yatırım ortaklıklarının elde etmiĢ 

olduğu kazançların kurumlar vergisinden istisna olabilmesi için, bu ortaklıkların paylarının halka 

arz edilmiĢ olması gerektiği bir baĢka deyiĢle gayrımenkul yatırım ortaklığı statüsünün payların 

halka arzı ile kazanıldığı ileri sürülerek Kurumlar Vergisi kanunun’da Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıklarına (GYO) tanınan istisnadan yararlanamayacağı belirtilmiĢ ve ihbarnamelerde yer alan 

cezalı  tarhiyatlar yapılmıĢtır. Ortaklığa tebliğ edilen tarhiyat tutarı 4.776.821 TL olup 1.910.728,39 

TL’si anaparadan 2.866.092,61 TL’si ise  ceza faizlerinden oluĢmaktadır. Ortaklık Yönetimi ise 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından GYO olarak kurulması veya GYO’ya dönüĢmesi uygun 

görülen ortaklıkların, paylarının halka arzından veya portföy iĢletmeciliği yetki belgesinden 

bağımsız olarak kuruluĢ veya dönüĢüme iliĢkin esas sözleĢmelerinin tescil ve ilan edilmesiyle 

birlikte gayrımenkul yatırım ortaklığı statüsünü kazanıldığını ve bu nedenle cezalı tarhiyatın hatalı 

olduğunu değerlendirmektedir. Ortaklık ise 22.05.2006 tarihinde Gayrimenkul yatırım Ortaklığı 

olarak tescil edilmiĢtir. Ortaklık Yönetimi; Maliye Ġdaresi ile yaĢanana bu uyuĢmazlıkta % 100 

haklı olduklarını değerlendirmekle birlikte Ortaklığı uzun ve masraflı bir yargı sürecinin yaratacağı 

belirsizliğe maruz bırakmamak için 28.04.2010 tarihinde T.C.Maliye Bakanlığı Ġstanbul Vergi 



 

 

Dairesi BaĢkanlığı  UlaĢtırma Vergi Dairesi Müdürlüğüne tarhiyat sonrası uzlaĢma talebinde 

bulunmuĢtur.   

 

Ortaklığın diğer davalarıyla ilgili bilgiler izahnamenin 12 numaralı maddesinde yer almaktadır. 

 

3.4.20. Son üç yıldaki finansal yatırım politikaları: 

Yoktur. 

 

3.5. Eğilim Bilgileri  

 

3.5.1. Üretim, satıĢ, stoklar, maliyetler ve satıĢ fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 
 

 

 

 

 

3.5.2. Ortaklığın finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler,  

belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: 

 

ĠĢbu izahnamenin 2.1 maddesinde belirtilen ortaklığa ve gayrimenkul sektörüne iliĢkin riskler 

dıĢında cari hesap yılı içinde beklentileri önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, 

talepler, yükümlülükler veya olaylar yoktur.   

 

4. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER 

 

31.03.2010

Dönen Varlıklar 34.221.294                 

Duran Varlıklar 106.255.493               

Aktif Toplamı 140.476.787               

Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.878.065                 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 29.253.051                 

Özkaynaklar 63.345.671                 

Brüt Karı / Zararı 5.326.950                   

Faaliyet Karı/ Zararı 2.080.939                   

Dönem Karı/ Zararı 1.845.449                   

Pay BaĢına Kazanç/Kayıp 0,0330                         
 

5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA 

BĠLGĠLER 

 

5.1 Kayıtlı Sermaye Tavanı     :  200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) 

ÇıkarılmıĢ Sermayesi         :  56.000.000 TL (ellialtımilyon Türk Lirası) 

5.2 Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy 

hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve 

tüzel kiĢiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: 



 

 

 
 

Ortaklıkta Doğrudan 

Pay Sahibi Olan 

Ortağın; 

Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı/ 

Adı Soyadı 

Martı Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.ġ.’nin 23/06/2009 

tarihli Olağan Genel Kurul 

Toplantısı itibariyle ortaklık yapısı 

Martı Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.ġ.’nin 31/12/2009 tarihi 

itibariyle ortaklık yapısı 

(TL) (%) (TL) (%) 

Martı Otel ĠĢletmeleri 

Anonim ġirketi 

52.640.000 94 52.640.000 94 

Diğer Ortaklar 3.360.000 6 3.360.000 6 

TOPLAM 56.000.000 100 56.000.000 100 

     

Ortaklıkta Dolaylı Pay 

Sahibi Olan Gerçek ve 

Tüzel KiĢilerin; 

Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı/ 

Adı Soyadı 

 31/12/2009 tarihi itibariyle 

(TL) (%) (TL) (%) 

Nurullah Emre Narin 

(Martı Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı 

Anonim ġirketi’nin 

ortaği olan Martı Otel 

ĠĢletmeleri Anonim 

ġirketi’nin hissedarı) 

9.032.800 16,13 9.032.800 16,13 

Pakize Oya Narin (Martı 

Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı Anonim 

ġirketi’nin ortaği olan 

Martı Otel ĠĢletmeleri 

Anonim ġirketi 

hissedarı) 

5.040.000 9 5.040.000 9 

Diğer 41.927.200 74,87 41.927.200 74,87 

TOPLAM 56.000.000 100 56.000.000 100 

     

 

5.3 

 

Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kiĢi 

ortakların birbiriyle akrabalık iliĢkileri: 

 

Ortaklık sermayesinde %2 (yüzde iki) oranında pay sahibi olan Mine Narin, %2 (yüzde 

iki) oranında pay sahibi olan Nurullah Emre Narin ve %1,9 (binde ondokuz) oranında 

pay sahibi olan Pakize Oya Narin kardeĢtirler. 

 



 

 

5.4 Ortaklığın yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, 

yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için 

alınan tedbirler: 

 

5.4.1. Ortaklığın yönetiminde, Yönetim Kurulu BaĢkanı olması nedeniyle Mine Narin, 

Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı olması nedeniyle Nurullah Emre Narin ve Yönetim 

Kurulu Üyesi olması nedeniyle Pakize Oya Narin, doğrudan söz sahibi olan pay 

sahipleridir. Buradaki hakimiyetin kaynağı Yönetim Kurulu üyeliğidir. 
 

5.4.2. Ortaklığın yönetiminde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme 

konusunda imtiyazlı paylar dolayısıyla, dolaylı olarak ortaklık yönetiminde söz sahibi 

olan pay sahipleri, Martı Otel ĠĢletmeleri Anonim ġirketi, Nurullah Emre Narin, Pakize 

Oya Narin, Mine Narin ve Zemin Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim ġirketi’dir. 

Buradaki hakimiyetin kaynağı aday gösterme konusundaki imtiyazdır. 

 

5.4.3. Ortaklığın yönetiminde, çoğunluk pay sahibi olması dolayısıyla, dolaylı olarak 

ortaklık yönetiminde söz sahibi olan pay sahibi Martı Otel ĠĢletmeleri Anonim 

ġirketi’dir. Buradaki hakimiyetin kaynağı çoğunluk pay sahibi olunmasıdır. 

 

Ortaklığın yönetimine hakimiyet gücünün kötüye kullanılmasını engellemek için 

alınan tedbirler: 

Ortaklık esas sözleĢmesinin 9. maddesinin 1. fıkrasına göre, A grubu ve B grubu 

payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim 

kurulu üyelerinin bağımsızlar dıĢındaki 5 (beĢ) adedi A Grubu pay sahiplerinin ve 2 (iki) 

adedi de Kurul tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde tanımlanan 

anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin 

çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere ġirket Genel Kurulu tarafından 

seçilir.       

  

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Yönetim Kurulu Toplantıları” baĢlıklı 16. maddesine göre, 

Yönetim Kurulu en az 5 (beĢ) kiĢi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların 

çoğunluğu ile alır. 

 

Bu gücün kötüye kullanılmasına engel olmak amacıyla, Ortaklık esas sözleĢmesinin 

“Özellik Arz Eden Kararlar” baĢlıklı 17. maddesinde sayılan taraflar arasında yine bu 

maddede sayılan iĢlemlerin yapılması söz konusu olduğu takdirde, bu kararların 

Yönetim Kurulu’nda oybirliği ile alınması öngörülmüĢtür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5 Sermayeyi temsil eden paylara iliĢkin bilgi: 

Grubu Nama/Hamiline 

Olduğu 

Ġmtiyazları 

(Kimin sahip 

olduğu, türü) 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri (TL) 

Toplam 

(TL) 

Sermayeye 

Oranı (%) 

A Nama Yazılı Martı Otel ĠĢletmeleri 

Anonim ġirketi’nin 

sahip olduğu 

Yönetim Kurulu Üye 

seçiminde aday 

gösterme imtiyazıdır. 

1 2.240.000 4 

B Nama Yazılı Nurullah Emre 

Narin, Pakize Oya 

Narin, Mine Narin ve 

Zemin Sigorta 

Aracılık Hizmetleri 

Anonim ġirketi’nin 

sahip olduğu 

Yönetim Kurulu Üye 

seçiminde aday 

gösterme imtiyazıdır. 

1 3.360.000 6 

C Hamiline Yazılı Martı Otel ĠĢletmeleri 

Anonim ġirketi’nin 

sahip olduğu 

hisselerdir. Herhangi 

bir imtiyaz 

tanınmamıĢtır.  

1 50.399.998 90 

C Hamiline Yazılı Ġsmail Metin Ġplikçi 

ve Halil Bülent 

Çorapçı’nın sahip 

olduğu hisselerdir. 

Herhangi bir imtiyaz 

tanınmamıĢtır. 

2 2  

   TOPLAM 56.000.000 100 

 

 

5.6 

 

Ortaklığın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan 

veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ortaklık paylarının adedi, defter değeri 

ve nominal değeri: 

Yoktur. 

 

5.7 Ortaklığın yönetim hakimiyetinde değiĢikliğe yol açabilecek anlaĢmalar hakkında 

bilgi: 

Yoktur. 

 



 

 

5.8 Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, 

yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değiĢikliğe yol açan diğer 

iĢlemlere iliĢkin bilgi:  

 

Son üç yıl içerisinde yapılan ve pay değiĢikliğine yol açan tek iĢlem sermaye artırımıdır. 

Bunun dıĢında sermaye azaltımı ya da pay iptali gibi bir iĢlem bulunmamaktadır. 

AĢağıda sermaye artırımına iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. 

 

Ortaklığın 18.06.2008 tarihinde yapılan ve 06.08.2008 tarihinde tescil edilen Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısında, Ortaklığın çıkarılmıĢ sermayesi 25.000.000 TL 

(YirmibeĢmilyonTürkLirası)’ndan 56.000.000 TL (EllialtımilyonTürkLirası)’na 

çıkarılmıĢ olup; A Grubu nama yazılı pay sayısı 1.000.000 (Birmilyon) iken, 2.240.000 

(Ġkimilyonikiyüzkırkbin)’e; B Grubu nama yazılı pay sayısı 1.500.000 

(BirmilyonbeĢyüzbin) iken, 3.360.000 (ÜçmilyonüçyüzaltmıĢbin)’e; C Grubu nama 

yazılı pay sayısı 5.250.000 (beĢmilyonikiyüzellibin) iken, 11.760.000 

(OnbirmilyonyediyüzaltmıĢbin)’e ve C Grubu hamiline yazılı pay sayısı 17.250.000 

(Onyedimilyonikiyüzellibin) iken, 38.640.000 (Otuzsekizbinaltıyüzkırkbin)’e 

çıkartılmıĢtır. Yapılan 31.000.000 TL (OtuzbirmilyonTürkLirası) tutarındaki sermaye 

artırımının 15.000.000 TL’si (OnbeĢmilyonTürkLirası) ortaklar tarafından nakden 

ödenmiĢ olup; 15.969.970 TL’si    

(OnbeĢmilyondokuzyüzaltmıĢdokuzbindokuzyüzyetmiĢ TürkLirası) özsermaye 

enflasyon düzeltme farklarından, 30.030 TL’si (Oyuzbinotuz TürkLirası) ise olağanüstü 

yedek akçelerden karĢılanmak suretiyle 16.000.000 TL bedelsiz verilerek yansıtılmıĢtır. 

Ortaklığın hissedarları sermaye artırımına hisseleri oranında katılmıĢ olduğundan, 

Ortaklık’taki hissedarlık oranları değiĢmemiĢtir. 

 

Ortaklık kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL’ye çıkartılmıĢtır. Söz konusu kayıtlı 

sermaye tavan artıĢı Kurul tarafından 6 Nisan 2010 tarihinde onaylanmıĢtır. 

 

3 Mayıs 2010 tarihi Olağanüstü Genel Kurul hazirun cetveline göre Ortaklığın A Grubu 

nama yazılı pay sayısı 2.240.000, B Grubu nama yazılı pay sayısı 3.360.000 ve C Grubu 

hamiline yazılı pay sayısı 50.400.000’dür. 

 

5.9 

 

Son 3 yılda sermayenin % 10’undan fazlası ayni olarak ödenmiĢse konu hakkında 

bilgi: 

Yoktur. 

 

5.10 Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satıĢ suretiyle pay ihracının 

bulunması halinde, bu iĢlemlerin niteliğine, bu iĢlemlere konu olan payların sayı ve 

niteliklerine ve tahsisli satıĢ yapılan gerçek ve/veya tüzel kiĢilere iliĢkin 

açıklamalar: 

Yoktur.  

 

5.11 Varantlı sermaye piyasası araçları, oydan yoksun paylar, hisse senedine 

dönüĢtürülebilir tahvil, hisse senedi ile değiĢtirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası 

araçlarının miktarı ve dönüĢtürme, değiĢim veya talep edilme esaslarına iliĢkin 

bilgi: 

Yoktur. 

 



 

 

5.12 Grup Ģirketlerinin opsiyona konu olan veya koĢullu ya da koĢulsuz bir anlaĢma ile 

opsiyona konu olması kararlaĢtırılmıĢ sermaye piyasası araçları ve söz konusu 

opsiyon hakkında iliĢkili kiĢileri de içeren bilgi: 

Yoktur.  

 

5.13 Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. payların sayısı ve niteliği 

hakkında bilgi: 

Yoktur.  

 

5.14 Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada iĢlem görüp 

görmediğine veya bu hususlara iliĢkin bir baĢvurusunun bulunup bulunmadığına 

iliĢkin bilgi: 

 

 

 

5.15 Borsada iĢlem görmesi amaçlanan sermaye piyasası araçlarıyla eĢ zamanlı olarak,  

- Söz konusu araçlarla aynı grupta yer alanların tahsisli satıĢa konu edilmesi veya 

satın alınmasının taahhüt edilmesi veya, 

- Söz konusu araçların baĢka bir grubunun tahsisli satıĢa ya da halka arza konu 

edilmesi durumunda bu iĢlemlerin mahiyeti ve bu iĢlemlerin ait olduğu sermaye 

piyasası araçlarının sayısı ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi: 

Yoktur.  

 

5.16 Ġzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ortaklık halihazırda halka 

açık bir ortaklık ise; 

- Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilen ele geçirme 

teklifleri, 

- Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

6. YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

6.1 Ortaklığın genel organizasyon Ģeması: 

 



 

 

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN 

MİNE NARİN

BAŞKAN 

YARDIMCISI 

N. EMRE NARİN

ÜYE

İ. METİN İPLİKÇİ

ÜYE

 H. BÜLENT 

ÇORAPÇI

ÜYE

Z. SERHAN 

ALTINORDU

ÜYE

 P. Oya NARİN

DENETÇİ

FATOŞ KÜRAN

DENETÇİ

YUSUF KENAN 

ONAT

GENEL MÜDÜR 

H. EMRE TEMELLİ

ASİSTAN/BÜTÇE 

SORML.

HATİCE KARABAL

GENEL MÜDÜR 

YRD. 

ÖZGE PEHLİVAN

FİNANS MÜDÜRÜ

ÖZLEM IŞIK

MUHASEBE MÜDÜRÜ 

FARUK YAŞAR

İNSAN 

KAYNAKLARI MDR.

EBRU 

KARAHASANOĞLU

AVUKAT

İLKAY TAŞ

MUHASEBE ŞEFİ 

DİLEK ÖZTÜRK

ŞOFÖRLÜK SEKRETER NESRİN 

GÖKDENİZ

SATIŞ ve PROJE 

GELİŞTİRME 

DANIŞMANI

ERAY SOLMAZ

SATIŞ GRUBU

MUHASEBE 

MDR.

FERDA KARA

OFİS BOY

ARİF HİKMET 

ÇENGEL

SAADETTİN 

GÜLERYÜZ

SATIŞ ELEMANI

ASLI SAFRAN

İDARİ İŞLER

EYÜP KARA

METİN DENKÇİ

SATIŞ ELEMANI 

NEŞE KARAKAYA

SATIŞ ELEMANI 

FERDAĞ ŞENEL

ÇAY OCAĞI

GÜLHANIM CAVLI

ÇERKEZKÖY SATIŞ OFİSİ

(ÇERKEZKÖYDE İSTİHDAM EDİLEN)

FİZİKSEL PLANLAMA ve PROJE 

YÖNETİM DANIŞMANI                     

ERDAL KÖKTÜRK

 
 



 

 

6.2 Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine iliĢkin bilgi: 

 
Adı Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Temsil 

Ettiği Tüzel 

KiĢilik 

Son 5 

Yılda 

Ortaklık

ta 

Üstlendi

ği 

Görevler 

Görev Süresi 

/ 

Kalan Görev 

Süresi 

Sermaye Payı 

(TL) (%) 

Mine NARĠN BaĢkan Ġnönü Cad. 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu – 

Beyoğlu, 

Ġstanbul 

Ortak/ Martı 

Otel 

ĠĢletmeleri 

A.ġ. 

Yönetim 

Kurulu 

üyeliği 

gelecek ilk 

olağan genel 

kurul tarihine 

kadar 

1.120.000 / 

26.319.999 

2 

Nurullah Emre 

NARĠN 

BaĢkan 

Yardımc

ısı 

Ġnönü Cad. 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu – 

Beyoğlu, 

Ġstanbul 

Ortak Yönetim 

Kurulu 

üyeliği 

gelecek ilk 

olağan genel 

kurul tarihine 

kadar  

1.120.000 2 

Pakize Oya 

NARĠN 

Üye Ġnönü Cad. 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu – 

Beyoğlu, 

Ġstanbul 

Ortak Yönetim 

Kurulu 

üyeliği 

gelecek ilk 

olağan genel 

kurul tarihine 

kadar  

1.064.000 1,9 

Ġsmail Metin 

ĠPLĠKÇĠ 

Üye Ġnönü Cad. 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu – 

Beyoğlu, 

Ġstanbul 

Bağımsız Yönetim 

Kurulu 

üyeliği 

gelecek ilk 

olağan genel 

kurul tarihine 

kadar  

1 

Halil Bülent 

ÇORAPÇI 

Üye Ġnönü Cad. 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu – 

Beyoğlu, 

Ġstanbul 

Bağımsız Yönetim 

Kurulu 

üyeliği 

gelecek ilk 

olağan genel 

kurul tarihine 

kadar  

1 

Zekeriya Serhan 

ALTINORDU 

Üye Ġnönü Cad. 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu – 

Beyoğlu, 

Ġstanbul 

Zemin 

Sigorta 

Aracılık 

Hizmetleri 

A.ġ. 

Yönetim 

Kurulu 

üyeliği 

gelecek ilk 

olağan genel 

kurul tarihine 

kadar  

56.000 

Hasan Emre 

TEMELLĠ 

Üye Ġnönü Cad. 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu – 

Beyoğlu, 

Ġstanbul 

Martı Otel 

ĠĢletmeleri 

A.ġ. 

Yönetim 

Kurulu 

üyeliği, 

Genel 

Müdür 

gelecek ilk 

olağan genel 

kurul tarihine 

kadar  

26.319.999 

 

6.3 Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar 

hakkında bilgi 

Yoktur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.4 Önemli olması durumunda yönetim kurulu üyelerinin son beĢ yılda yönetim ve 

denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları, bu 

Ģirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin 

veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi: 

 

6.4.1. Mine Narin 

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A. ġ., 

 Martı GYO A.ġ. 

 Narin Tekstil A.ġ. 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A.ġ. 

 Turmar Otelcilik ve Turizm A.ġ. 

 Alfa Turizm A.ġ. 

 Güllü Konak Otelcilik Turizm Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.ġ. 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ. 

 Prima Konfeksiyon A.ġ. 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ. - YK Üyesi 

 Martı GYO A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- YK BaĢkanı  

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi- YK BaĢkanı 

 Narin Tekstil A.ġ.- YK Üyesi 

 Alfa Turizm A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Güllü Konak Otelcilik Turizm Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ.- YK Üyesi 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- Kurucu Üye 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Yoktur. 

 

6.4.2. Nurullah Emre Narin 

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ. 

 Martı GYO A.ġ. 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A.ġ. 

 Narin Tekstil A.ġ. 

 Narin Tekstil Endüstrisi A.ġ. 

 Turmar Otelcilik ve Turizm A.ġ. 

 Karizma Turizm A.ġ. 

 Lila Müzik Yapım A.ġ. 

 Güllü Konak Otelcilik Turizm Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.ġ. 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ. 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Martı GYO A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 



 

 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A.ġ.- YK Üyesi 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri Ticaret A.ġ- YK BaĢkanı  

 Turmar Otelcilik ve Turizm A.ġ.- YK Üyesi 

 Karizma Turizm A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Güllü Konak Otelcilik Turizm Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.ġ.- YK Üyesi 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- Kurucu Üye 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Yoktur. 

 
6.4.3. Pakize Oya Narin 

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ. 

 Martı GYO A.ġ. 

 Narin Tekstil A.ġ. 

 Prima Konfeksiyon A.ġ. 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A.ġ. 

 Turmar Otelcilik ve Turizm A.ġ. 

 Alfa Turizm A.ġ. 

 Amosos Turizm A.ġ. 

 Lila Müzik Yapım A.ġ. 

 Güllü Konak Otelcilik Turizm Gıda Pazarlama San ve Tic A.ġ. 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ. 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.-YK BaĢkanı 

 Martı GYO A.ġ.- YK Üyesi 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Narin Tekstil A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Turmar Otelcilik ve Turizm A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Alfa Turizm A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Amosos Turizm A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Lila Müzik Yapım A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Güllü Konak Otelcilik Turizm Gıda Pazarlama San ve Tic A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- YK Üyesi 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi- YK Üyesi 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- Kurucu Üye 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Yoktur. 

 

6.4.4. Ġsmail Metin Ġplikçi 

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

 Martı GYO A.ġ. 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı GYO A.ġ.- YK Üyesi 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Yoktur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.5. Halil Bülent Çorapçı  

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

 Martı GYO A.ġ. 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı GYO A.ġ. 

 Pan-da DanıĢmanlık A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Karamancı Holding A.ġ.- YK Üyesi 

 Orta Anadolu Mensucat Fabrika A.ġ. - YK Üyesi 

 Fen-iĢ Holding A.ġ. - YK Üyesi 

 Sultanahmet Turizm A.ġ. - YK Üyesi 

 Atik Pasha Turizm A.ġ. - YK Üyesi 

 Astay Gayrimenkul ĠnĢaat Yatırım ve Turizm A.ġ. - YK Üyesi 

 Senapastampa Plastik Ambalaj Sanayi A.ġ. - YK Üyesi 

 Turcas Petrol A.ġ. - YK Üyesi 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Yoktur. 

 

6.4.6. Zekeriya Serhan Altınordu 

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

 Alba DıĢ Ticaret ve Pazarlama Ltd. ġti. 

 Zemin Yatırım Hizmetleri ve DanıĢmanlık Grubu A.ġ. (31 Mart 2009 tarihinde sona 

ermiĢtir.) 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı GYO A.ġ. 

 Zemin Sigorta Aracılık Hizmetleri A.ġ. 

 Zemin Yatırım Hizmetleri ve DanıĢmanlık Grubu A.ġ. 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Yoktur. 

 

6.4.7. Hasan Emre Temelli 

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

 Amasos Turizm A.ġ. 

 Narin Tekstil A.ġ. 

 Turmar Otelcilik ve Turizm A.ġ. 

 Karizma Turizm A.ġ. 

 Bgc Partners Menkul Değerler A.ġ. (Temmuz 2008’de sona ermiĢtir) 

 



 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı GYO A.ġ.- YK Üyesi 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Yoktur. 

 

 



 

 

 

6.5 Ortaklığın denetim kurulu üyelerine iliĢkin bilgi 

 

Adı Soyadı ĠĢ Adresi Son 5 Yılda 

Ortaklıkta 

Üstlendiği 

Görevler 

Görev Süresi / Kalan 

Görev Süresi 

Yusuf Kenan 

Onat 

Ġnönü Caddesi 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu-

Beyoğlu/ 

Istanbul 

Denetçi gelecek ilk olağan genel 

kurul tarihine kadar 

FatoĢ Küran Ġnönü Caddesi 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu-

Beyoğlu/ 

Istanbul 

Denetçi, 

Yönetim 

Kurulu Üyesi, 

Genel Müdür 

Yardımcısı 

gelecek ilk olağan genel 

kurul tarihine kadar 

 

6.6 Denetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

6.7 Önemli olması durumunda denetim kurulu üyelerinin son beĢ yılda yönetim ve 

denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları ve 

bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam 

edip etmediğine dair bilgi: 

 

6.7.1. Yusuf Kenan Onat 

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

 Yoktur. 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Yoktur. 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.- Murakıp 

 Martı GYO A.ġ.- Murakıp 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A,ġ.- Murakıp  

 Narin Tekstil Endüstrisi A.ġ.- Murakıp 

 Prima Konfeksiyon A.ġ.- Murakıp 

 Narin Tekstil A.ġ.- Murakıp 

 Turmar Otelcilik ve Turizm A.ġ.- Murakıp 

 Alfa Turizm A.ġ.- Murakıp 

 Amosos Turizm A.ġ. - Murakıp 

 Karizma Turizm A.ġ. - Murakıp 

 Lila Müzik Yapım A.ġ. - Murakıp 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ.- Murakıp 

 



 

 

 

 

 

 

6.7.2. FatoĢ Küran 

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

 Yoktur. 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.-YK Üyesi (2006’da sona ermiĢtir.) 

 Martı GYO A.ġ.-YK Üyesi (2006’da sona ermiĢtir). 

 Martı GYO A.ġ.-Genel Müdür Yardımcısı (2006’da sona ermiĢtir). 

 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.-Murakıp 

 Martı GYO A.ġ.- Murakıp 

 

6.8 Yönetimde söz sahibi olan personel iliĢkin bilgi: 

 

Adı Soyadı Görevi 

 

ĠĢ Adresi 

 

Son 5 Yılda 

Ortaklıkta 

Üstlendiği 

Görevler 

Sermaye Payı 

 

(TL) (%) 

Hasan Emre 

Temelli 

Genel 

Müdür 

Ġnönü Caddesi 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu-

Beyoğlu/ 

Istanbul 

Yönetim Kurulu 

üyeliği, Genel 

Müdür 

Yoktur. 

Özge Pehlivan Genel 

Müdür 

Yardımcısı 

Ġnönü Caddesi 

Devres Han 

No: 50/4 

GümüĢsuyu-

Beyoğlu/ 

Istanbul 

Genel Müdür 

Yardımcısı 

Yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Önemli olması durumunda yönetimde söz sahibi olan personelin son beĢ yılda 

yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin 

unvanları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının 

halen devam edip etmediğine dair bilgi:  

 

6.9.1. Hasan Emre Temelli 

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

BGC Partners Menkul Değerler A.ġ. – 7 TL değerinde hisse sahibi (Temmuz 2008’de sona 

ermiĢtir) 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 BGC Partners Menkul Değerler A.ġ.-YK Üyesi ve Genel Müdür (Temmuz 2008’de 

sona ermiĢtir) 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ.-YK BaĢkanı (Nisan 2007’de sona ermiĢtir) 

 

6.9.2. Özge Pehlivan 

 

Ortağı Olduğu ġirketler: 

BGC Partners Menkul Değerler A.ġ.– 1 TL değerinde hisse sahibi (ġubat 2009’da sona 

ermiĢtir) 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 BGC Partners Menkul Değerler A.ġ.-YK Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (ġubat 

2009’da sona ermiĢtir) 

 

6.10 Yönetimde söz sahibi olan personelin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları 

opsiyonlar hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

6.11 Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 

personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi: 

 

6.11.1. Mine Narin 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ. - YK Üyesi 

 Martı GYO A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- YK BaĢkanı  

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi- YK BaĢkanı 

 Narin Tekstil A.ġ.- YK Üyesi 

 Alfa Turizm A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Güllü Konak Otelcilik Turizm Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ.- YK Üyesi 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- Kurucu Üye 

 



 

 

Uzmanlık Alanı: ĠĢletme 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.2. Nurullah Emre Narin 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Martı GYO A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A.ġ.- YK Üyesi 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri Ticaret A.ġ- YK BaĢkanı  

 Turmar Otelcilik ve Turizm A.ġ.- YK Üyesi 

 Karizma Turizm A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Güllü Konak Otelcilik Turizm Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.ġ.- YK Üyesi 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- Kurucu Üye 

 

Umanlık Alanı: Finans 

 

6.11.3. Pakize Oya Narin 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.-YK BaĢkanı 

 Martı GYO A.ġ.- YK Üyesi 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Narin Tekstil A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Turmar Otelcilik ve Turizm A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Alfa Turizm A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Amosos Turizm A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Lila Müzik Yapım A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Güllü Konak Otelcilik Turizm Gıda Pazarlama San ve Tic A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ.- YK BaĢkan Yardımcısı 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- YK Üyesi 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi- YK Üyesi 

 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- Kurucu Üye 

 

Uzmanlık Alanı: Turizm 

 

6.11.4. Ġsmail Metin Ġplikçi 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Türkiye Çimento Sanayi-Genel Müdürlük ve YK BaĢkanlığı 

 Ereğli Demir Çelik A.ġ.-YK Üyeliği, Genel Müdürlük 

 Arçelik A.ġ.-Genel Müdürlük 

 Koç Holding-YK BaĢkan Yardımcılığı 

 Narin Tekstil Endüstri A.ġ.-YK Üyeliği 

 Martı GYO A.ġ.- YK Üyeliği 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 



 

 

 Yoktur. 

 

Uzmanlık Alanı: Makine Mühendisi (Uçak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.5. Halil Bülent Çorapçı  

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Pan-da DanıĢmanlık A.ġ.- YK BaĢkanı 

 Karamancı Holding A.ġ.- YK Üyesi 

 Orta Anadolu Mensucat Fabrika A.ġ. - YK Üyesi 

 Fen-iĢ Holding A.ġ. - YK Üyesi 

 Sultanahmet Turizm A.ġ. - YK Üyesi 

 Atik Pasha Turizm A.ġ. - YK Üyesi 

 Astay Gayrimenkul ĠnĢaat Yatırım ve Turizm A.ġ. - YK Üyesi 

 Senapastampa Plastik Ambalaj Sanayi A.ġ. - YK Üyesi 

 Turcas Petrol A.ġ. - YK Üyesi 

 

Uzmanlık Alanı: Ġktisat 

 

6.11.6. Zekeriya Serhan Altınordu 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Zemin Sigorta Aracılık Hizmetleri A.ġ. 

 Zemin Yatırım Hizmetleri ve DanıĢmanlık Grubu A.ġ. 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Yoktur. 

 

Uzmanlık Alanı: Finans, Bankacılık, Sigortacılık 

 

6.11.7. Hasan Emre Temelli 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı GYO A.ġ.- YK Üyesi 

 BGC Partners Menkul Değerler A.ġ.-YK Üyesi ve Genel Müdür (Temmuz 2008’de 

sona ermiĢtir) 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ.-YK BaĢkanı (Nisan 2007’de sona ermiĢtir) 

 Entez Menkul Değerler A.ġ.-YK Üyeliği, Genel Müdürlük 

 Kuzey Döviz Ticareti A.ġ.-YK BaĢkanlığı 

 

Uzmanlık Alanı: Finans 

 

6.11.8. Yusuf Kenan Onat 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 



 

 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.- Murakıp 

 Martı GYO A.ġ.- Murakıp 

 Kibele Proje Yönetim ve DanıĢmanlık A,ġ.- Murakıp  

 Narin Tekstil Endüstrisi A.ġ.- Murakıp 

 Prima Konfeksiyon A.ġ.- Murakıp 

 Narin Tekstil A.ġ.- Murakıp 

 Turmar Otelcilik ve Turizm A.ġ.- Murakıp 

 Alfa Turizm A.ġ.- Murakıp 

 Amosos Turizm A.ġ. - Murakıp 

 Karizma Turizm A.ġ. - Murakıp 

 Lila Müzik Yapım A.ġ. - Murakıp 

 Aruna DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ.- Murakıp 

 

Uzmanlık Alanı: Hesap Uzmanı 

 

6.11.9. FatoĢ Küran 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Karadeniz Bakır ĠĢletmeleri A.ġ.-Finans Müdürlüğü, Mali ve Ġdari Genel Müdür 

Yardımcılığı 

 Kadirbeyoğlu ĠnĢaat A.ġ.-Mali Genel Müdür Yardımcılığı 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.-Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Müdür Yardımcılığı  

 Martı GYO A.ġ.- YK Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı 

 

Denetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.-Murakıp 

 Martı GYO A.ġ.- Murakıp 

 

Uzmanlık Alanı: Maliye / Finans 

 

6.11.10. Özge Pehlivan 

 

Yönetim Organında Bulunduğu ġirketler: 

 Martı GYO A.ġ.- Genel Müdür Yardımcısı 

 BGC Partners Menkul Değerler A.ġ.-YK Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (ġubat 

2009’de sona ermiĢtir) 

 

Uzmanlık Alanı: Finans 

 

6.12 Ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise ortaklığın kurucularına iliĢkin bilgi: 

Ortaklık 12.06.1987 tarihinde kurulmuĢtur. 

 

6.13 Ortaklığın mevcut yönetim, denetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan 

personel ile ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların birbiriyle 

akrabalık iliĢkileri hakkında bilgi:  

Ortaklık 12.06.1987 tarihinde kurulmuĢtur. 

 

 



 

 

6.14 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz 

sahibi olan personel hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmıĢ cezai 

kovuĢturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık iĢleri ile ilgili olarak taraf olunan 

dava konusu hukuki uyuĢmazlık ve/veya kesinleĢmiĢ hüküm bulunup bulunmadığı 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

  

 

6.15 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz 

sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyesi veya yönetimde söz sahibi 

olduğu Ģirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:  

Yoktur. 

 

 

6.16 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz 

sahibi olan personele iliĢkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek 

kuruluĢlarınca kamuya duyurulmuĢ davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

 

6.17 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz 

sahibi olan personelin yönetim ve denetim organlarındaki üyeliklerine veya 

ortaklıktaki yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından 

son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:  

Yoktur. 

 

 

6.18 - Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ortaklık son 

5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların ortaklığa karĢı görevleri ile Ģahsi çıkarları 

arasındaki çıkar çatıĢmalarına iliĢkin bilgi: Yoktur. 

- Bu kiĢilerin yönetim veya denetim kurullarında veya üst yönetimde görev 

almaları için, ana hissedarlar, müĢteriler, tedarikçiler veya baĢka kiĢilerle yapılan 

anlaĢmalar hakkında bilgi: Yoktur. 

- Bu kiĢilere belirli bir süre ortaklığın sermaye piyasası araçlarının satıĢı 

konusunda getirilmiĢ sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi: 

Yoktur. 

 

 

6.19 Ortaklığın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, 

soyadı ve bu komitelerin görev tanımları: 

Ortaklık, 7 Eylül 2009 tarih ve 555 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile denetimden 

sorumlu komite üyeleri olarak Ġsmail Metin Ġplikçi ve Zekeriye Serhan Altınordu’yu 

seçmiĢtir. 

 

6.20 Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim 

Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca kurulması zorunlu 

olan ortaklığın pay sahipleri ile iliĢkiler birimi yöneticisi hakkında bilgi: 

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını sağlamak ve ġirket yönetimi ile pay sahipleri 

arasındaki iletiĢimi sağlamak amacıyla Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi kurulmuĢtur. Yatırımcı 

ĠliĢkileri Birimi’ni oluĢturan çalıĢanlar ile ilgili bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

 

 



 

 

 

Adı 

Soyadı 

Görevi/ 

Unvanı 

Öğrenim 

Durumu 

Sermaye Piyasası 

Lisansı  

ĠletiĢim Bilgileri  

Özge 

Pehlivan 

Genel Müdür 

Yardımcısı 

Lisans YOKTUR Adres:   Seheryıldızı Sok No:8 Etiler 

34337 Ġstanbul 

Telefon: +90 212 334 8876 

Faks:      +90 212 243 8852 

e-posta:   ozge.kozer@martigyo.com 

 

Faruk 

YaĢar 

Muhasebe 

Müdürü 

Lisans YOKTUR Adres:    Ġnönü Cad Devres Han 

No:54/4 34437 GümüĢsuyu-

Beyoğlu Ġstanbul 

Telefon: +90 212 334 8858 

Faks:      +90 212 243 8852 

e-posta:   faruk.yasar@marti.com.tr 

 

Ġlkay TaĢ Avukat Lisans YOKTUR Adres:    Ġnönü Cad Devres Han 

No:54/4 34437 GümüĢsuyu-

Beyoğlu Ġstanbul 

Telefon: +90 212 334 8891 

Faks:      +90 212 243 8852 

e-posta:   ilkay.tas@martigyo.com 

 
 

 

6.21 Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim 

Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca ortaklığın sermaye 

piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve 

kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan görevli personelin 

adı, soyadı ve iletiĢim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü: 

Ortaklık, ilgili tebliğ uyarınca muafiyet kapsamında bulunmaktadır.  

 

6.22 Son hesap dönemi itibariyle ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile 

yönetimde söz sahibi personeline; 

- Ortaklık ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmet için ödenen ve 

sağlanan Ģarta bağlı veya ertelenmiĢ ödemeler de dahil olmak üzere her türlü ücret 

ve faydaların tutarı ve türü:  

- Emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri faydaları ödeyebilmek için 

ortaklık veya bağlı ortaklıklarının ödediği veya tahakkuk ettirdikleri toplam 

tutarlar:  

1 Nisan-31 Mart 2010 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 294.476 TL 

olup tamamı ücret ve benzeri kısa vadeli faydalardan oluĢmaktadır. 

 

6.23 Son hesap dönemi itibariyle ortaklık ve bağlı ortaklıklar tarafından, yönetim ve 

denetim kurulu üyelerine ve yönetici personele, iĢ iliĢkisi sona erdirildiğinde 

yapılacak ödemeler/sağlanacak faydalara iliĢkin sözleĢmeler hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 

6.24 Ortaklığın kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğine dair 

açıklama, kurumsal yönetim ilkeleri karĢısındaki durumu ve kurumsal yönetim 

ilkelerine uyulmuyorsa bunun nedenine iliĢkin gerekçeli açıklama:  

Ortaklık Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin tüm maddelerine uymak konusunda azami 

gayreti göstermektedir. 

mailto:ozge.kozer@martigyo.com
mailto:faruk.yasar@marti.com.tr
mailto:ilkay.tas@martigyo.com


 

 

 
7.  GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER 

 

7.1 Ortaklığın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet 

konuları, ortaklıkla olan iliĢkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri: 
 

Ortaklık herhangi bir gruba dahil değildir. 

 

7.2 Unvanı, merkezi, iĢtirak ve oy hakkı oran ve tutarları gibi bilgiler dahil olmak 

üzere ortaklığın doğrudan ya da dolaylı tüm bağlı ortaklıklarının dökümü:   

 

Yoktur. 

 

7.3 Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ortaklığın finansal yatırımları 

hakkında bilgi: 

 

Ortaklık’ın yönetimine ve iĢletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında 

devamlı bir bağının veya doğrudan dolaylı sermaye ve yönetim iliĢkisinin bulunduğu 

yada sermayesine %20 veya daha fazla , % 50 den az oranda paya ve bu oranda 

yönetime katılma hakkına sahip olduğu Sarıgerme Turizm Yatırımları Ortak GiriĢim 

A.ġ.’ nin (Sarıgerme Turizm) gerek küçük olması gerekse faaliyet hacminin düĢük 

olması ve konsolide mali tabloları önemli ölçüde etkilememesi nedeni ile cari dönemde 

konsolidasyon kapsamı dıĢında tutulmuĢtur.  

 
31.03.2010 
 

ġirket Adı Aktif 
Toplamı 

Borçlar 
Toplamı 

Özkaynak 
Toplamı 

Net satıĢlar Dönem Karı 

Sarıgerme 
Turizm  

 
 
 
 
3.905.239 3.877.585 

 
 
 
 
27.653 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
(24.451) 

Toplam 3.905.239 3.877.585 27.653 - (24.451) 
 

 

8. ĠLĠġKĠLĠ TARAF VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA 

BĠLGĠLER  
 

a) ĠliĢkili taraflarla Borç ve Alacak bakiyeleri: 

31 Mart  2010 
Ticari Olmayan 

Alacaklar  
Verilen 

Avanslar  Ticari Borçlar 
Ticari Olmayan 

Borçlar 

Şahıs Ortaklar - -  - 5.052.840 

Martı  - -  - 9.198.811 

Narin Endüstrisi  - 8.427.751 (**)  - 

 
 
- 

Kibele 2.358.817 1.359.140 (*)  - 

 
 
- 

 
Narin Tekstil 1.948.647 (****) 18.400.000 (***)  - - 
 
Sarıgerme Turizm      - -  - 231.475 
 
Diğer - -  190.121 - 

 TOPLAM 4.307.474 28.186.891  190.121 14.483.126 



 

 

 
 
 
 

 

(*) Söz konusu tutar, Martı Myra tesisinde 2008 yılında baĢlayan ve 2010 yılında tamamlanacak 

yatırımlar için Kibele’ye verilmiĢ tutardır. Yatırımların %95’i tamamlanmıĢtır. Kibele’nin keseceği 

hakediĢ tutarı ile Kibele, Ortaklık’tan alacaklı hale dönüĢecektir. 

 

 (**) Söz konusu tutar, Narin Park Erguvan Mahallesi Konutları satıĢının %30’una mahsuben Narin 

Endüstrisi’ne verilmiĢ tutardır. Ancak global krizin etkisiyle 2009 yılında satıĢların yavaĢlamıĢ 

olmasına bağlı olarak tüm tutarın mahsuplaĢması yapılamamıĢtır. Ortaklık, söz konusu tutar için 

faiz iĢletmekte ve yukarıdaki tablodaki rakam faiz dahil bakiyeyi yansıtmaktadır. Teminat olarak 

yapılmakta olan 432 dairenin kat irtifaklı tapuları tamamen Ortaklık üzerine alınmıĢtır. Bu 

taĢınmazlarla ilgili her türlü tasarruf hakkı Ortaklık’a aittir. Ayrıca konutların yapılmakta olduğu 

arsa üzerinde 2.500.000 TL tutarında 1. derecede Ortaklık lehine ipotek mevcuttur. 31.03.2010 

tarihi itibariyle henüz satılmamıĢ dairelerden yaklaĢık 26 milyon ABD Doları konut geliri elde 

edilmesi beklenmektedir. Söz konusu konut gelirlerinin %30’u ile Narin Endüstrisi’nden alacaklar 

tahsil edilmiĢ olacaktır. 

 

(***) Ortaklık konut yatırımlarına ağırlık vermek üzere yaptığı planlamalarda Tekirdağ Çerkezköy 

ilçesinde toplam 7,000 konutun 432’sini 1. Faz olarak tamamlamaktadır. 2010 yılında da 2. Ve 3. 

Fazların inĢaatına baĢlanması öngörülmektedir. Ayrıca Çerkezköy’de özel okul ihtiyacını 

karĢılamak üzere imar planında özel okul olarak yer alan 15,046m2’lik arsayı TSKB Gayrimenkul 

Değerleme A.ġ.’ye yaptırılan değerlemeye gore 3.700.000 TL bedelle 22.04.2010 tarihinde Narin 

Tekstil’den almıĢtır.  

 

Bundan sonraki konut inĢaatları için Çerkezköy’de yaklaĢık 50.853m2 alanlı 3 adet arsanın devri 

konusunda Narin Tekstil ile satıĢ vaadi sözleĢmesi yapılarak (TSKB Gayrimenkul Değerleme 

A.ġ.’nin bu arsalar için 25.02.2008 tarihinde tespit ettiği bedel 15.274.547TL’dir.) 14.900.000 TL 

bedelle 2008 yılı içerisinde Narin Tekstil’e ödeme yapılmıĢtır. Arsalar üzerindeki takyidat fek 

edildiğinde mülkiyeti Ortaklık’a geçecektir.  

 

(****) Söz konusu tutar, Narin Tekstil’e verilen avanslar üzerine uygulanan faizden oluĢmaktadır. 

Bu tutar Narin Tekstil’den peyderpey tahsil edilecektir. 

 

b) ĠliĢkili Taraflardan alımlar ve iliĢkili taraflara satıĢlar 
 
1 Nisan 2009 - 31 Mart 2010 

 

 
ĠliĢkili Taraflara SatıĢlar 

Mal ve 
Hizmet 

SatıĢları 

 

 
Faiz ve 

Kur Farkı 

 

 
Kira  

 

 
Diğer SatıĢlar 

 

 
Toplam  
SatıĢlar 

Martı - - 8.153.945(*) - 8.153.945 

Narin Endüstrisi 2.873.801 358.742 - 1.132.438 (**) 4.364.981 

Kibele - 164.226 - 
 

164.226 
Narin Tekstil - 1.110.569 - - 1.110.569 

Diğer - 13.528 - - 13.528 

TOPLAM 2.873.801 1.647.065 8.153.945 1.132.438 13.807.249 

 
 

ĠliĢkili Taraflardan 
Alımlar 

Mal ve Hizmet 
Alımları 

Faiz ve 
Kur Farkı Kira Diğer Alımlar 

Toplam 
Alımlar 

Martı  855.024 728.209 185.601 - 1.768.834 

Narin Endüstrisi. 2.900 
 
- 4.800 1.132.438 (***) 1.140.138 



 

 

Kibele  504.680 (****) - - - 504.680 
Diğer 221.070 - - - 221.070 

TOPLAM 1.583.675 728.209 190.401 1.132.438 3.634.722 

 

(*)Martı Myra ve Martı Marina tesislerininin iĢletilmesinden 8.111.717 TL hasılat üzerinden kira 

gelirinden ve 42.228 TL kısmı gayrimenkul kira gelirinden oluĢmaktadır.  

 

(**) 1.132.438 TL kısmı Narin Endüstrisi (arsa sahibi)  ile ’Narin Park Erguvan Mahallesi 

Konutları’’ projesini %30 arsa sahibi %70 yatırımcı (Martı GYO A.ġ.) yürütmesi sonucu 

tamamlanan konut inĢaat maliyetinin %30 yansıtma bedelinden oluĢmaktadır. 

 

(***) 1.132.438 TL kısmı Narin Endüstrisi (arsa sahibi)  ile ’Narin Park Erguvan Mahallesi 

Konutları’’ projesini %30 arsa sahibi %70 yatırımcı (Martı GYO A.ġ.) yürütmesi sonucu, 

tamamlanan inĢaat arsa maliyeti %70 yansıtma bedelinden oluĢmaktadır. 

 

(****) 400.002 TL kısmı Martı Myra, 97.592 TL kısmı Martı Marina kalan 7.086 TL kısmı ise 

Hisarönü için yapılan yatırımların hakediĢ bedellerinden oluĢmaktadır. 

 

Ortaklık, 06.02.2008 tarih ve 477 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 04.06.2007 tarihinde 

imzalanan protokol uyarınca, Narin Endüstrisi’nden. kat irtifaklı arsa paylarının tamamının teminat 

olarak Ortaklık’a tapuda devralınmasına karar vermiĢ ve bu karar doğrultusunda 02.07.2009 

tarihinde 432 adet arsa tapusu 4.260.800 TL bedelle devir alınmıĢ ve nazım kayıtlara 

kaydedilmiĢtir. 

 

Ayrıca, Ortaklık Narin Endüstrisi’nden  Narin Park projesi kapsamında Tekirdağ Ġli, Çerkezköy 

Ġlçesi , GMKP Mahallesi mevkiindeki; 3 nolu parsel üzerinde 2.500.000 TL’ lik ipotek 

bulunmaktadır.  
 
 
 
 



 

 

 

 

9. HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

9.1 Yetkili organ kararları: Ortaklık, 20.04.2010 tarih ve 592 numaralı Yönetim Kurulu 

kararına istinaden 03.05.2010 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısının ticaret sicilini takiben rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle 

sermayenin %90 arttırılması yoluyla Ortaklık paylarının halka arz olunması için 

Sermaye Piyasası Kurulu’na baĢvurulmasına oybirliği ile karar vermiĢtir. 

 

9.2 SatıĢı yapılacak paylar ile ilgili bilgi: 

 

Pay 

Grubu 

Nama/Hamiline 

Olduğu 

Bir Payın Nominal 

Değeri (TL) 

Pay 

Sayısı 

Nominal Değerleri 

Toplamı (TL) 

C Hamiline 1TL 50.400.000 50.400.000 

  TOPLAM  50.400.000 

 

Ortaklığın esas sözleĢmesinin “Ġmtiyazlı Menkul Kıymetler” baĢlıklı 9. maddesi uyarınca, C 

grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıĢtır. 

 

9.3. Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgi: 

Paylarını satacak ortak yoktur. 

 

9.4 a) Ġç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi: 

Ġç kaynaklardan sermaye arttırımı yapılmamaktadır. 

 

 b) Ġç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak 

paylar ile ilgili bilgi: 

Yoktur. 

 

 c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları: 

Yoktur. 

 

9.5 SatıĢı yapılacak payların yatırımcılara sağladığı haklar:  

SatıĢı yapılacak paylar, yatırımcılara, kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden 

pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay 

alma hakkı (TTK md. 394 ve SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTK md. 

360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTK md. 375 ve 369), oy hakkı (TTK 

md.373 ve 374),  bilgi alma hakkı  (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve 

denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md. 381-384 ve SPKn 

md. 12) sağlamaktadır.  

 

Diğer taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen 

“azlık hakları”, ödenmiĢ sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri 

tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 



 

 

9.6 Kardan Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgi:  

 

a) Hak kazanılan tarih: Ġhraç edilen paylar; sermaye artırımının tescil edildiği hesap 

dönemi itibariyle temettüe hak kazanır, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel 

kurulca karar verilmiĢ olması halinde ilk kez 01.04.2010-31.03.2011 yılının karından 

temettü hakkı elde eder.  

 

b) ZamanaĢımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen 

kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri 

dağıtım tarihinden itibaren beĢ yılda zaman aĢımına uğrar. Zaman aĢımına uğrayan 

temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı ġirketlerin Müruru Zamana 

Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye Ġntikali Hakkında 

Kanun hükümleri uygulanır. 

 

c) Hakkın kullanımına iliĢkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dıĢında yerleĢik pay 

sahipleri tarafından kullanım prosedürü: 

Kar payı kullanım hakkına iliĢkin bir sınırlama yoktur. 
 

d) Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif 

mahiyette olup olmadığı:  

Kar payı oranı, hesaplama yöntemi ve ödemelere iliĢkin prosedürlerde Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun yayımlamıĢ olduğu ilke kararları, Tebliğleri ile T.C. Kanunları ve 

ġirket ana mukavelesine uyulur. 

 

9.7 
a) Bu artırımda ihraç edilecek paylara iliĢkin zorunlu çağrı, satın alma ve/veya 

satma haklarına iliĢkin kurallar hakkında bilgi:   

Ġsteğe bağlı olarak yapılan kısmi çağrı, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi 

bir yöntemle, tek baĢına veya birlikte hareket ettikleri kiĢilerle beraber, doğrudan veya 

dolaylı olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını iktisap edenler, 

diğer ortaklara ait payları da satın almak üzere çağrıda bulunmak zorunda olup, halka 

açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak çağrıya iliĢkin esaslar Kurul’un 

Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar 

Tebliği’nde düzenlenmiĢtir. 

b) Son yıl hesap dönemi ve cari hesap yılı içinde yapılan çağrı yoluyla ortaklığın 

paylarını toplama teklifleri, bu tekliflerle ilgili fiyat veya değiĢtirme Ģartları ve bu 

tekliflerin sonucu hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 



 

 

9.8 Yeni Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgiler  

 

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma 

nedenlerine iliĢkin bilgi:   

 

Ortaklığın halka arz olunmak suretiyle elde edeceği gelirin yürütmekte olduğu ve 

üstleneceği yeni projelerin finansmanında kullanılacak olması sonucu, mali yapısı 

kuvvetlenecek, kârlılığı artacak ve bağlı ortaklıktaki hisseleri daha da değer 

kazanacaktır. 

 

Bu bağlamda, Ortaklığımızın sermayesinin % 47'sini temsil eden pay senetlerinin halka 

arzı suretiyle yapılacak sermaye artırımında rüçhan hakları kullanılmayacaktır. 

 

b) Belli kiĢilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: 

Yoktur. 

 

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı 

alınıp alınmadığı: 

Yoktur. 

 

d) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: Yeni pay alma hakkı 

kullanılmayacaktır. 

 

e) Ortakların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma 

oranı: 

Yoktur. 

 

f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliĢkin bilgi : 

Yoktur. 

 

g) BaĢvuru Ģekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri: 

Yoktur. 

 

h) Yeni pay alma sirkülerinin ilan edileceği yerler: 

Yoktur. 

 

9.9 Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiĢilerin adı,  iĢ adresleri ve 

bir payın satın alma fiyatı: 

Yoktur. 

 

9.10 Halka arz tutarı:  

Halka arz edilecek 50.400.000 adet 50.400.000 TL nominal değerli C grubu hissenin 

sermaye artırımı sonrası oluĢacak 106.400.000 TL tutarındaki ġirket sermayesi içindeki 

payı % 47’dir. 

 

9.11 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: 

Halka arz süresi iki gündür. Martı GYO, SPK kaydına alınmasını müteakip mevzuatta 

belirtilen yasal süreler içinde halka arz edilecektir.  Tahmini olarak Haziran 2010’da 

halka arzın gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır.  

  



 

 

9.12 1 TL nominal değerli bir payın satıĢ fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde 

kullanılan yöntemler:  

Fiyat tespitinde indirgenmiĢ nakit akımları analizi (ĠNAA) ve piyasa çarpanları metotları 

kullanılmıĢtır. Bu yöntemler kullanılarak halka arz için oluĢturulacak fiyat bandı, 

Kurul’a bildirilecektir. 

 

Halka arz fiyat aralığına baz teĢkil eden değerleme raporu, talep toplama tarihinden en 

geç 2 iĢ günü önce sirküler ile aynı Ģekilde ilan edilecektir. Nihai halka arz fiyatı ise 

gelecek taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, OYAK Yatırım’ın önerileri de dikkate 

alınarak Martı GYO tarafından belirlenerek kesinleĢtirilecektir. Payların dağıtımı 

belirlenen nihai halka arz fiyatı esas alınarak yapılacaktır. 

 

 

9.13 Yönetim veya denetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin veya iliĢkili 

kiĢilerin (bunların eĢleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) son yıl 

içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları halka arz konusu 

paylar için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının 

karĢılaĢtırılması:  

Yoktur. 

 



 

 

9.14 SatıĢ yöntemi ve baĢvuru Ģekli:  
SatıĢ, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ġ. liderliğinde oluĢturulan konsorsiyum 

tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve bakiye yüklenim yöntemiyle 

gerçekleĢtirilecektir. 
 

Bu halka arzda pay satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve 

iĢbu Ġzahnamede belirtilen baĢvuru yerlerine müracaat ederek “Talep Formu” 

doldurmaları ve imzalamaları gerekmektedir. 

 

Talepte bulunacak yatırımcılar, aĢağıda belirtilen belgeleri, Talep Formları’ na 

ekleyeceklerdir: 

 

1. Gerçek KiĢi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) 

fotokopisi 

 

2. Tüzel KiĢi Yatırımcılar: Ġmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluĢ gazetesi, vergi 

levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi 

 

Ġnternet, telefon bankacılığı, NetMatikler veya ATM’ler vasıtası ile talepte bulunacak 

yatırımcıların, internet Ģubesi, telefon bankacılığı Ģubesi, NetMatikler veya ATM’ de 

iĢlem yapmaya yetkili olma (internet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının 

olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamıĢ olmaları ve/veya ATM’ de 

kullanılan manyetik kartlarının olması) Ģartı aranacaktır. 

 

 

Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar sadece OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ġ.’ne 

baĢvurabileceklerdir. 

 

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Seri 

VIII. No:66 sayılı Tebliğ Ek 1’ de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari 

bilgileri ve KKTC vatandaĢları ile Türkiye’de yerleĢik yabancı uyruklular dıĢında kalan 

bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlarda iptal edilerek 

dağıtıma dahil edilmeyecektir. Bilgi eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep 

listelerinden çıkartıldıktan sonra dağıtım iĢlemi aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢtirilecektir: 

 

Öncelikle, nihai halka arz fiyatının belirlenmesi ile birlikte nihai talep adedi 

belirlenecektir: 

 

Yurt Ġçi Bireysel için tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay 

talebine dönüĢtürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak 

nihai talep adedi belirlenecektir 

 

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aĢağıda belirtilen Ģekilde kendi içinde ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

 

 

 



 

 

 a. Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre 

yapılacaktır. Ġlk aĢamada, talepte bulunan tüm Yurt içi Bireysel Yatırımcılara birer lot 

pay verilecek, daha sonra, Yurt içi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat 

miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi KarĢılama Oranı” 

bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi KarĢılama Oranı her bir yatırımcıya ait kiĢisel talep 

ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. 

 

b. Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt içi Kurumsal Yatırımcıya 

verilecek pay miktarına OYAK Yatırım’ ın önerileri de dikkate alınarak Martı GYO  

karar verecektir.  

 

c. Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcıya 

verilecek pay miktarına OYAK Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Martı GYO. 

karar verecektir. 
 

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat 

ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karĢılanamayan 

yatırımcılar arasında Martı GYO.’nun uygun gördüğü Ģekilde dağıtılacaktır. 

 

OYAK Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iĢ günü içerisinde 

dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleĢtirerek Martı GYO.’ya 

verecektir. 

 

Martı GYO dağıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde 

onaylayacak ve onayı OYAK Yatırım’ a bildireceklerdir. 

 

9.15 Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:  

Yatırımcılar, Talep Formu’nda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep 

miktarının 1 (bir) lot ve katları Ģeklinde olması Ģarttır. BaĢvuruda herhangi bir yatırımcı 

grubu için lot sınırlaması yoktur. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak 

istedikleri miktara iliĢkin bir alt sınır belirleyebilirler. 

 



 

 

9.16 Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliĢkin bilgi:  

a . Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar: 

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar aĢağıdaki peĢin ödeme seçeneklerinden ancak birini 

seçerek talepte bulunabilirler. 
 

1. Nakden Ödeme: 

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine iliĢkin bedelleri fiyat aralığının 

tavanından nakden yatıracaklardır. 
 

2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: 

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan devlet iç borçlanma 

senetleri (“DĠBS” ) ve likit fonları teminat göstermek suretiyle pay talep 

edebileceklerdir. 
 

Pay talep bedeli karĢılığında alınacak blokaj tutarları aĢağıda gösterilen Ģekilde 

hesaplanacaktır: 
 

Likit Fon Blokajı 

Ödenmesi gereken bedel / %97 
 

TL DĠBS Blokajı 

Ödenmesi gereken bedel / %90 
 

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DĠBS Blokajı 

Ödenmesi gereken bedel / %90 
 

Blokaj iĢleminde; 

Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıĢ fiyatı, 

DĠBS’ lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıĢtığı bankanın sabah ilk açıkladığı 

gösterge fiyat, dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DĠBS’lerin TL’ye 

dönüĢtürülmesinde TCMB döviz alıĢ kuru kullanılacaktır. 
 

Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıĢtığı 

bankanın anlık gösterge fiyatı veya ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası’ nda oluĢan cari 

piyasa fiyatı uygulanacaktır. 
 

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 

dıĢında bir adet oluĢmayacak Ģekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. 
 

Yatırımcıların taleplerini karĢılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baĢına yeterli 

olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, TL DĠBS ve Döviz 

Cinsinden ve Dövize endeksli DĠBS’ler aynı anda teminata alınabilecektir. 
 

Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aĢağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama 

seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri 

birbirlerinden farklı yöntemi uygulayabilirler. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin 

uygulayacağı yöntemler Madde 9.17’de ayrıca belirtilecektir. 
 

i. Sabit Yöntem: 

Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım 

listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL 

DĠBS’leri ve/veya likit fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan 

kıymetlerin nakde dönüĢtürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DĠBS ve vergili DĠBS 

Ģeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DĠBS’ler 

teminat olarak kullanılmayacaktır. 



 

 

 iv. DeğiĢken Yöntem: 

 

Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım 

listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin 

sona ermesini izleyen ilk iĢ günü saat 12.00’a kadar nakden ödeme yapmamaları 

halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. 

 

Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karĢılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre 

içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün 

kaldırılır. 

 

Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıĢtığı 

bankanın cari kuru kullanılacaktır. 

 

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar belirlenen fiyat aralığının tavanında yer alan fiyat ile talep 

edilen pay adedinin çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, talepte bulundukları 

konsorsiyum üyesinin bildireceği hesaba halka arz hesabında aktarılmak üzere nakden 

veya hesaben veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. 

 

b. Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar: 

 

Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar’ın Madde 9.17’de belirtilen konsorsiyum üyelerinin 

merkez ve Ģubelerine talepte bulunmak için baĢvurarak talep formu doldurmaları 

gerekmektedir. 

 

Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai 

satıĢ fiyatı ile çarpılması sonucu oluĢacak pay bedelini dağıtım listelerinin 

onaylanmasını takip eden en geç 2. iĢgünü saat 12.00’a kadar talepte bulundukları 

konsorsiyum üyesine ödeyeceklerdir. Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar’ın pay bedellerinin 

ödenmemesi ile ilgili risk talebi kabul eden aracı kuruma aittir. 

 

Talep giren aracı kurum talepte bulunan Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcı’ nın talebini kabul 

edip etmemekte serbest olacaktır. 

 

Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak 

kazandıkları payların bedellerini taleplerini giren aracı kuruma ödemekten imtina 

edemezler. 
 

c. Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar: 

 

Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen 

nihai satıĢ fiyatı ile çarpılması sonucu oluĢacak pay bedelini dağıtım listelerinin 

onaylanmasını takip eden en geç 2. ĠĢ günü saat 12.00’a kadar OYAK Yatırım Menkul 

Değerler A.ġ.’ne ödeyeceklerdir. 

 



 

 

9.17 BaĢvuru yerleri: 

KONSORSĠYUM LĠDERĠ 
 

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.  
Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Akatlar Levent  

BEġĠKTAġ, ĠSTANBUL  

Tel: (212) 319 12 00  

Fax: (212) 351 05 99  

ING Bank A.ġ.’nin tüm Ģubeleri, www.oyakmenkul.com.tr adresi ve (0212) 444 0414 

nolu telefon, Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.ġ. Ģubeleri ve acentalıkları  
 

Konsorsiyumu oluĢturacak olan aracı kurumlar belli olduğunda Kurul’a 

gönderilecektir. 

 

9.18 Halka arz sonuçlarının ne Ģekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:  

Halka arz sonuçları, Seri:VIII, No: 66 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka 

Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nde yer alan esaslar çerçevesinde  

dağıtım listesinin kesinleĢtiği günü takip eden ilk iĢ günü Kurul’un özel durumların 

kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur 

 

9.19 Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: 

 

Halka arza aracılık OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ġ. liderliğindeki konsorsiyum 

tarafından bakiye yüklenim yöntemiyle yapılacaktır.  

 

a) SatıĢa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluĢ/kuruluĢlar 

(konsorsiyum lider/liderleri ayrıca belirtilecektir), aracılığın niteliği ve yüklenimde 

bulunulan payların tutarı ile satıĢa sunulan toplam paylara oranı: 

Belirli olduğunda Kurul’a bildirilecektir  

 

b) Aracı kuruluĢ/kuruluĢlara ve giĢe hizmeti veren kuruluĢlara ödenecek toplam 

ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: 

Belirli olduğunda Kurul’a bildirilecektir. 

 

c) Yüklenimde bulunulmayan payların tutarı:   

Belirli olduğunda Kurul’a bildirilecektir. 

 

d) Aracılık sözleĢmesinin tarihi ve bu sözleĢmede yer alan önemli hususlar:  

Belirli olduğunda Kurul’a bildirilecektir. 

 



 

 

9.20 Payların dağıtım zamanı ve yeri:  

Halka arz edilecek ortaklık payları Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme iliĢkin 

düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt KuruluĢu nezdinde kayden izlenecektir. Bu 

nedenle, Martı GYO  halka arzında, halka arz edilecek ortaklık paylarının fiziken basımı 

ve isteyen yatırımcıların da bu ortaklık paylarını fiziken teslim almaları mümkün 

olmayacaktır. Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları sermaye piyasası araçlarının 

kendileri adına açılmıĢ hesaplara aktarılması zorunludur. 

 

Paylar Martı GYO tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay 

bedellerinin ödenmesi Ģartıyla konsorsiyum üyeleri tarafından yatırımcıların MKK 

nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır. 

 

Paylarını satan ortaklar tarafından onaylanan dağıtım listesini alan Konsorsiyum Lideri 

karĢılanan taleplere iliĢkin sermaye piyasası araçlarını konsorsiyum üyesi aracı 

kuruluĢlara aktarır, aracı kuruluĢlar da payların yatırımcı hesaplarına teslimini en geç bir 

iĢ günü sonra yerine getirir. 

 

9.21 Halka arza iliĢkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz 

edilecek pay baĢına maliyet:  

Halka arza iliĢkin olarak Ortaklık’ın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz 

edilecek pay baĢına maliyet Kurul’a daha sonra iletilecektir. . 

 

9.22 

 

Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi:  

Konsorsiyum üyeleri halka arz sırasında yatırımcılardan hesap açma ücreti ( hesabı olan 

müĢterilerin yeniden hesap açmaları zorunlu değildir), sermaye piyasası aracının 

MKK’ya virman ücreti, yatırımcının baĢka aracı kuruluĢtaki hesabına virman ücreti, 

EFT ücreti, damga vergisi ve niteliği açıklanmak kaydıyla diğer ücretleri isteyebilirler.   

 



 

 

9.23 Halka arzın ne zaman ve hangi Ģartlar altında iptal edilebileceği veya 

ertelenebileceği ile satıĢ baĢladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair 

açıklama:  

a. Halka arz, ĠMKB ön onayının alınamaması veya SPK tarafından payların kayda 

alınmaktan imtina edilmesi halinde kendiliğinden sona erer. 

 

Ġptalden sonraki süreçte Martı GYO, konsorsiyumun tüm makul ve belgelendirilen 

masraflarını konsorsiyum üyelerine ve talepte bulunan yurtiçi bireysel yatırımcıların, 

yurtiçi kurumsal yatırımcıların, yurtdıĢı kurumsal yatırımcıların talep bedellerini 

yatırımcıya ödeyecektir. Martı GYO bu Ģekilde iptal halinde konsorsiyuma satıĢ 

komisyonu dahil herhangi bir komisyon ödemeyecektir. Konsorsiyum fesih halinde 

mahrum kaldıkları kazançlar nedeniyle zarar, tazminat veya baĢka herhangi bir ödeme 

talep etmeyecektir. 

 

b. Talep toplama öncesi aĢağıdaki durumlardan birinin oluĢması halinde OYAK 

Yatırım; Martı GYO. bu sözleĢmeyi derhal sona erdirip halka arzı durdurabilecek 

ve/veya ileri bir tarihe erteleyebileceklerdir. 

 

i. Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları veya bankalar ile ilgili karar almaya yetkili 

organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle bu sözleĢmeden kaynaklanan 

yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleĢtirecek 

hukuki düzenlemeler yapılması, 

 

ii. Halka arzı etkileyebilecek savaĢ hali, yangın, deprem, su baskını gibi tabi afetler, 

 

iii. Ekonomik ve siyasi geliĢmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki geliĢmelerin 

OYAK Yatırım’ın halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda 

olması nedeniyle yeterli talebin oluĢmayacağının ve piyasaların durumu itibariyle halka 

arzdan beklenen faydanın gerçekleĢmeyeceğinin öngörülmesi, 

 

iv. Martı GYO.’nun yönetici ve ortakları ile Martı GYO.hakkında payların 

pazarlanmasını etkileyebilecek herhangi bir soruĢturma ve/veya dava açılması ve Martı 

GYO. aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir 

soruĢturma, dava veya icra takibi açılması, 

 

c. Talep toplama sürecinin baĢlamasından dağıtım listesinin Martı GYO tarafından 

onaylanmasına kadar geçen süreçte, önemli bir sebebin ortaya çıkması halinde, halka arz 

feshedilebilir. SözleĢmenin bu Ģekilde feshi halinde, talepte bulunan yatırımcıların talep 

bedellerinin, T.C. Merkez Bankası (T.C.M.B.) gecelik faizi üzerinden nemalandırılmıĢ 

tutarlarını yatırımcılara 

ödeyeceklerdir. 

 

“Önemli sebep”, uygulamada ve doktrinde kabul edilen durumlar ile Dünya’nın 

herhangi bir yerinde veya Türkiye’de ciddi ekonomik ve siyasal sonuçlar doğuran 

geliĢmeleri de içerecektir. 

 

9.24 Yatırımcılar tarafından satıĢ fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları 

hakkında bilgi:  

KarĢılanamayan taleplerden dolayı oluĢan iade bedeli ve nihai halka arz fiyatı ile tavan 

fiyat arasında oluĢan farklar, arz eden ortaklar tarafından onaylanan dağıtım listesinin 

aracı kuruluĢlar tarafından teslim alınmasından sonra derhal yerine getirilir. 

 



 

 

9.25 Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit giriĢi ile kullanım 

yerleri; tahmini nakit giriĢi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken 

diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi:  

Sermaye artıĢı yöntemiyle yapılan halka arzdan elde edilecek halka arz gelirleri, Credit 

Suisse International’a olan kredi borcunun ödenmesini takiben yeni yatırımlarda 

değerlendirilecektir. Mevcut turizm ve konut tesislerine ek olarak yeni yatırımlarla 

sağlanacak ciro artıĢlarıyla Ortaklık net iĢletme sermayesi daha kuvvetli bir hal 

kazanacaktır. 

 

9.26 Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, 

nemalandırılacaksa esasları: 

Yatırımcılardan halka arz süresi içinde alınan bedeller, “Nemalandırılmayacaktır.” 

 

9.27 Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına iliĢkin bilgi:  

Yatırımcılar, satın alma taleplerinden talep toplama son günü, kabul son saatine kadar 

vazgeçip, halka arz baĢvurusu için ödedikleri tutarları geri alabileceklerdir. Ancak, talep 

toplama son günü baĢvuru saatinin bitiminden itibaren baĢvurularından vazgeçemezler 

ve iptal edemezler.  

 

Talepte bulunan yatırımcıların Seri:I, No: 40 sayılı “Payların Kurul Kaydına Alınmasına 

ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Tebliği” Madde 25’te yer alan esaslar çerçevesinde 

taleplerinden ayrıca vazgeçme hakları bulunmaktadır.    



 

 

9.28 Halka arzda içsel bilgiye ulaĢabilecek konumdaki kiĢilerin listesi: 
 

MARTI GYO 

Emre Narin- ġirket Ortağı 

Emre Temelli-Genel Müdür  

Özge Közer-Genel Müdür Yardımcısı 

Ġlkay TaĢ- Avukat 

Faruk YaĢar-Muhasebe Müdür 

 

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 

Meltem Ağcı- Genel Müdür 

Tayfun Oral- Genel Müdür Yardımcısı 

Yurdal Yalman- Genel Müdür Yardımcısı 

Buğra Baban- Kurumsal Finansman Grup Müdürü 

Emrah Çelebi- Kurumsal Finansman Müdürü  

Engin Aydoğan- Kurumsal Finansman Uzmanı  

Ġpek Rakunt- Kurumsal Finansman Uzmanı Yardımcısı 

 

Güreli Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ 

Hakkı DEDE- Denetçi 

Sinan GÜRELĠ –Denetçi 

Çiğdem Karaman- Denetçi 

Bilgen Eren- Denetçi 

Serdar Ruacan- Denetçi 

 

Bener Hukuk Bürosu 

Onur Kordel- Avukat 

Gözde Esen Sakar- Avukat 

Pınar Aybek- Avukat 

Aslıhan Erdem- Avukat 

Bahar Ülgen- Avukat  

 

Reel Gayrimenkul Değerleme A.ġ. 

Zeliha Özcan- Değerleme Uzmanı 

Ġbrahim Ümit Seğmen- Değerleme Uzmanı 

Filiz Akkaya- Değerleme Uzmanı 

Ali Yertut- Değerleme Uzmanı 

 

 
 



 

 

9.29 Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları: 

a) Nitelikli yatırımcılar, bireysel yatırımcılar, ortaklığın çalıĢanları ve diğer 

yatırımcı kategorilerine tahsis edilen oranlar:  

Martı GYO halka arzında, yatırımcılar aĢağıda belirtilen gruplar halinde kategorize 

edilmiĢtir. 

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaĢları ile yurt 

dıĢında iĢçi, serbest meslek ve müstakil iĢ sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi 

gerçek ve tüzel kiĢiler ile yerleĢmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı 

olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aĢağıda tanımlanan Yurt Ġçi 

Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dıĢında kalan tüm 

gerçek ve tüzel kiĢilerdir 

Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul 

kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım 

ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek 

finansmanı kuruluĢları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17.7.1964 tarihli ve 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuĢ olan 

sandıklar ile kamuya yararlı dernekleri.   

 

Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karar’la tanımlanan dıĢarıda yerleĢik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım 

ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek 

finansmanı kuruluĢları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ile sermaye piyasası 

araçlarının ihraç tarihi itibarıyla en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para 

ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kiĢiler kiĢilerdir. 

 

Paylar, Türk mevzuatı uyarınca Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında iĢlem görecek 

Ģekilde halka arz edildiğinden dolayı, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları 

Türkiye’ de satın alacaklardır. 

Yatırımcılara tahsis edilecek oranlar Kurul’a daha sonra bildirilecektir. 

b) Tahsisat değiĢikliğinin yapılabileceği Ģartlar, büyüklüğü ve tahsisat 

değiĢikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler: 

Belirlenecek tahsisatların oranı talep toplama neticesinde Martı GYO’nun onayı ile 

OYAK Yatırım ile Seri:I, No: 40 sayılı “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve SatıĢına 

ĠliĢkin Esaslar Tebliği”ne uygun olacak Ģekilde değiĢtirilebilecektir.  

 

c) Bireysel yatırımcılar ve ortaklığın çalıĢanlarına iliĢkin tahsisat grubunda 

aĢırı talep olması halinde uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri: 

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda aĢırı talep olması durumunda 

uygulanacak farklı bir yöntem yoktur.  

d) Tahsiste belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer tanınabilecek 

ayrıcalıklar, söz konusu gruplara tahsis edilen yüzdeler ve bu gruplara 

dahil edilme kriterleri:  

Herhangi bir yatırımcı grubuna ayrıcalık yoktur. 



 

 

 
e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması planlanan asgari pay tutarı:  

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı grubu için ayrı ayrı toplam o gruptaki yatırımcı sayısının o 

yatırımcı grubuna dağılacak toplam lot adedinden az veya adedine eĢit olduğu 

durumlarda talebi mükerrer veya bilgi eksiklikinden iptal edilmemiĢ o gruptaki tüm 

yatırımcılara en az 1 lot pay dağıtılacaktır. 

 

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı grubu için toplam yatırımcı sayısının ilgili grupta dağılacak 

toplam lot adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer lot pay 

dağıtılacağı OYAK Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Martı GYO. tarafından Seri 

VIII No 66 Madde 7’ de yer alan eĢit ve adil davranılması esası gözetilerek karar 

verilecektir. 

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:  

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi 

bir mükerrer tarama iĢlemi yapılmayacaktır. 

 

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar ve Ġhlas Grubu ÇalıĢanları için oransal dağıtım yöntemi 

kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama iĢlemi yapılmayacaktır. 

Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcı ve Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcı gruplarında bir defadan 

fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ise fazla olan talep kabul 

edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyelerinden eĢit miktarda mükerrer talep yapılmıĢsa 

veya yetersiz bilgi giriĢinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, yüksek yüklenimde 

bulunan aracı kurumun listesindeki talep kabul edilecektir. Aynı miktarda yüklenimde 

bulunmuĢ Konsorsiyum Üyelerinden eĢit miktarda mükerrer talep yapılmıĢsa veya 

yetersiz bilgi giriĢinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, Konsorsiyum Üyelerinin 

kurum unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır.  

g) Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleĢmiĢ pay 

miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:  

Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylandığı günü takip 

eden iĢ günü talepte bulundukları konsorsiyum üyesine baĢvurarak halka arzdan 

aldıkları kesinleĢmiĢ payı öğrenebilirler 

9.30 SatıĢın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine 

belli bir oranda tahsisat yapılmıĢsa buna iliĢkin bilgi: 

Yoktur.  

 

9.31 Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya 

pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup 

bulunmadığına iliĢkin bilgi: 

Yoktur.  

  

9.32 Borsada iĢlem görme:  
Halka arz edilen payların satıĢ tamamlandıktan sonra borsada iĢlem görebilmesi borsa 

mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde borsanın vereceği olumlu karara bağlıdır. 

 



 

 

9.33 Halka arzdan sonra dolaĢımdaki pay miktarının artırılmamasına iliĢkin 

taahhütler:  

a) Ortaklık tarafından verilen taahhüt: 

Ortaklık Yönetim Kurulu 21 Nisan 2010 tarihinde aldığı 593 numaralı karar ile 

Ortaklık paylarının birincil arzını takiben hisse senetlerinin IMKB’de iĢlem 

görmeye baĢladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca herhangi bir 

bedelli sermaye arttırımı yapmayarak dolaĢımdaki pay miktarını artırmayacağını 

taahhüt etmiĢtir. 

 

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler: 

Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ. Yönetim Kurulu 28 Nisan 2010 tarihinde aldığı 727 

numaralı karar ile Ortaklığın birincil halka arzını takiben payların IMKB’de iĢlem 

görmeye baĢladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca ilave pay 

satmayarak, dolaĢımdaki pay miktarının arttırılmamasına oy birliği ile karar 

vermiĢtir. 

 

Ayrıca Ortaklığın diğer Ģahıs ortakları ve Zemin Sigorta Aracılık Hizmetleri A.ġ.; 

Ortaklığın birincil halka arzını takiben payların IMKB’de iĢlem görmeye baĢladığı 

tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca ilave pay satmayarak, dolaĢımdaki 

pay miktarının arttırılmamasını taahhüt etmiĢlerdir. 

 

c) Taahhütlerin içeriği, istisnaları ve dönemi: 

Ortaklık ve Ģirket ortakları hisse senetlerinin IMKB’de iĢlem görmeye baĢladığı tarihten 

itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca ilave pay satmayacak ve dolaĢımdaki pay 

miktarını arttırmayacaklardır. 

 

9.34 Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler: 

Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler Kurul’unuza daha sonra iletilecektir  

9.35 Ek satıĢ iĢlemlerine iliĢkin bilgi:  

 

a) Toplanan kesin talebin satıĢa sunulan pay miktarından fazla olması halinde 

aĢağıda belirtilen mevcut ortaklara ait payların, dağıtıma tabi tutulacak toplam 

pay miktarına eklenmesinin planlanıp planlanmayacağı:  

Planlanmamaktadır. 

 

 

9.36 Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları ile fiyat istikrarına iliĢkin iĢlemler: 

Planlanmamaktadır. 

 



 

 

9.37 Sulanma Etkisi  

a) Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi: 

Ortaklığın halka arzdan sonra dolaĢımdaki pay miktarının artırılmamasına iliĢkin 

taahhüttü bulunmaktadır.  

 

b) Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma 

etkisinin miktarı ve yüzdesi: 
 

Ticaret Unvanı/ 

Adı Soyadı 

Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası 

(TL) (%) (TL) (%) 

Martı Otel 

ĠĢletmeleri Anonim 

ġirketi 52.639.998 94 52.639.998 49.4 

Diğer Ortaklar 3.360.002 6 3.360.002 3.2 

DolaĢımdaki 

paylar - - 50.400.000 47.4 

TOPLAM 56.000.000 100 106.400.000 100 

     

9.38 Halka arz ile ilgili menfaatler ile söz konusu menfaatlerin niteliği ve bu 

menfaatlerden yararlanacak kiĢiler hakkında bilgi:  

 

Halka arzda iĢin gereği olarak aracı kurumlara ödenen komisyon ile hukuk ve mali 

danıĢman ve denetim Ģirketlerine ödenen ücretler dıĢında halk arz sermaye artırımı 

Ģeklinde gerçekleĢtirileceğinden dolayı ortakların menfaati bulunmaktadır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. FĠNANSAL DURUM VE FAALĠYET SONUÇLARI   

10.1    Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değiĢiklikler ve bu 

değiĢikliklerin nedenleri:  

 

ArtıĢ / 

azalıĢ 

(%) 

Dağılım 

31.03.2010 

ArtıĢ / 

azalıĢ 

(%) 

Dağılım 

31.03.2009 

ArtıĢ / 

azalıĢ (%) 
Dağılım 

31.12.2008 

Dağılım 

31.12.2007 

VARLIKLAR 

           Dönen Varlıklar 31% 24% 34.221.294 35% 20% 26.198.837 -10% 16% 19.392.533 25% 21.469.941 

Nakit ve Nakit Benzerleri -92% 0%          36.635  21% 0%        481.897  -98% 0%        397.768  20%   16.820.601  

Ticari Alacaklar 1% 1%     1.739.353  311% 1%     1.721.999  1548% 0%        419.307  0%          25.445  

Diğer Alacaklar 49% 3%     4.353.368  26946% 2%     2.913.705  79% 0%          10.773  0%            6.009  

Stoklar 13% 10%   14.226.659  21% 9%   12.540.036  852% 9%   10.392.303  1%     1.092.058  

Diğer Dönen Varlıklar 62% 10%   13.865.279  5% 6%     8.541.200  132% 7%     8.172.382  4%     3.525.828  

  

           Duran Varlıklar -1% 76% 106.255.493 6% 80% 107.422.609 60% 84% 101.218.526 75% 63.192.650 

Ticari Alacaklar 69% 1%     1.171.158  32% 1%        694.215  

 

0%        525.403  0%                    -  

Diğer Alacaklar 24% 0%        133.742  0% 0%        107.866  6% 0%        107.560  0%        101.450  

Finansal Yatırımlar 0% 0%        230.000  0% 0%        230.000  

 

0%        230.000  0%                    -  

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller -3% 48%   66.874.024  7% 51%   68.714.057  39% 53%   64.461.590  55%   46.212.463  

Maddi Duran Varlıklar -18% 1%     1.880.311  -13% 2%     2.306.768  129% 2%     2.640.235  1%     1.153.899  

Maddi Olmayan Duran Varlıklar -41% 0%          11.185  -9% 0%          18.802  -18% 0%          20.706  0%          25.338  

ġerefiye 0% 11%   15.393.421  0% 12%   15.393.421  0% 13%   15.393.421  18%   15.393.421  

Diğer Duran Varlıklar 3% 15%   20.561.652  12% 15%   19.957.480  5728% 15%   17.839.611  0%        306.079  

TOPLAM VARLIKLAR 5% 100% 140.476.787 11% 100% 133.621.446 42% 100% 120.611.059 100% 84.662.591 

            KAYNAKLAR 

           Kısa Vadeli Yükümlülükler 93% 34% 47.878.065 46% 19% 24.801.991 206% 14% 16.988.991 7% 5.543.349 

Finansal Borçlar 86% 11%   15.522.728  69% 6%     8.328.321  659% 4%     4.930.125  1%        649.672  

Ticari Borçlar 23% 1%     2.010.927  -20% 1%     1.637.524  88% 2%     2.044.278  1%     1.086.268  

Diğer Borçlar 177% 18%   24.915.636  -4% 7%     8.996.943  166% 8%     9.409.615  4%     3.532.297  

Borç KarĢılıkları -65% 0%        271.468  27% 1%        768.339  2678% 1%        604.973  0%          21.781  

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2% 4%     5.157.306  

 

4%     5.070.864  -100% 0%                    -  0%        253.331  

  

           Uzun Vadeli Yükümlülükler -38% 21% 29.253.051 10% 35% 47.319.233 22% 36% 42.882.365 41% 35.015.289 

Finansal Borçlar -38% 21%   29.214.875  11% 35%   47.294.804  22% 35%   42.568.188  41%   35.001.868  

Diğer Borçlar 

 

0%                    -  

 

0%                    -  

 

0%        281.983  0%                    -  

Borç KarĢılıkları 

 

0%                    -  

 

0%                    -  

 

0%                    -  0%          13.421  

Kıdem Tazminatı KarĢılığı 56% 0%          38.176  -24% 0%          24.429  
 

0%          32.194  0%                    -  

            ÖZKAYNAKLAR 3% 45% 63.345.671 1% 46% 61.500.222 38% 50% 60.739.703 52% 44.103.953 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3% 45% 63.345.671 1% 46% 61.500.222 38% 50% 60.739.703 52% 44.103.953 

ÖdenmiĢ Sermaye 0% 40%   56.000.000  0% 42%   56.000.000  124% 46%   56.000.000  30%   25.000.000  

Sermaye Düzeltmesi Farkları 

 

0%                    -  

 

0%                    -  

 

0%                    -  19%   15.969.969  



 

 

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 37% 0%        276.629  0% 0%        201.223  56% 0%        201.223  0%        128.630  

GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları 82% 4%     5.223.593  -1% 2%     2.866.243  -400477% 2%     2.902.730  0%             (725) 

Net Dönem Karı / Zararı -24% 1%     1.845.449  49% 2%     2.432.756  -46% 1%     1.635.750  4%     3.006.079  

TOPLAM KAYNAKLAR 5% 100% 140.476.787 11% 100% 133.621.446 42% 100% 120.611.059 100% 84.662.591 



 

 

 

 

 

Ortaklık, mevcut ve yeni yatırımlarını sürekli geliĢtirme gayesinde olan bir kurumdur. Buna bağlı olarak kira gelirleri ve konut satıĢlarından sağlanan gelirlerini 

sürekli olarak yatırımlarına yönlendirmektedir. Bu bağlamda Ortaklık’ın yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlık ve diğer duran varlık kalemleri 

dönemler itibariyle artıĢ göstermektedir.  

 

31.03.2010 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımlardaki düĢüĢün nedeni aktileĢtirilen 2,2 milyon TL tutarındaki kur farklarıdır. 

 

31.03.2010 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borç kalemlerinin toplamda azalıĢ göstermesinin nedeni 2009 yılında kredi anapara ödemelerinin yapılmıĢ 

olmasıdır. 

 

31.03.2010 tarihi itibariyle diğer borçlar kaleminin artıĢ göstermesinin en önemli nedenleri, Ortaklığın yatırım faaliyetleriyle ilgili olarak iliĢkili taraflardan 

sağlanan kısa vadeli borçlar ve konut satıĢlarından alınan avanslardır. 

  

Sermaye artıĢı yöntemiyle yapılan halka arzdan elde edilecek halka arz gelirleri, Credit Suisse International’a olan kredi borcunun ödenmesini takiben yeni 

yatırımlarda değerlendirilecektir. Mevcut turizm ve konut tesislerine ek olarak yeni yatırımlarla sağlanacak ciro artıĢlarıyla Ortaklık net iĢletme sermayesi daha 

kuvvetli bir hal kazanacaktır. 

 

 

10.2. Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle faaliyet sonuçlarına iliĢkin bilgi:  

- Olağanüstü olaylar ve/veya geliĢmeler dahil olmak üzere ortaklığın gelirlerini ve net satıĢlarını önemli ölçüde etkilemiĢ olan faktörler ile söz konusu 

faktörlerin geliri ve net satıĢları etkileme derecesi hakkında bilgi: 

 

 

ArtıĢ / 

azalıĢ 

(%) 

Dağılım 01.04.2009-  

31.12.2010 

Dağılım 01.04.2008-  

31.03.2009 

ArtıĢ / 

azalıĢ 

(%) 

Dağılım 01.01.2009-

31.03.2009 

Dağılım 01.01.2008-  

31.03.2008 

ArtıĢ / 

azalıĢ 

(%) 

Dağılım 01.01.2008-

31.12.2008 

Dağılım 01.01.2007-

31.12.2007 

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER 

               

                SatıĢ Gelirleri 29% 100%    9.979.114  100%    7.753.944  30% 100%    1.693.288  100%    1.307.310  23% 100%    7.367.966  100%    5.999.116  

Kira Gelirleri -6% 73%    7.303.153  100%    7.753.944  30% 100%    1.693.288  100%    1.307.310  23% 100%    7.367.966  100%    5.999.116  

Konut Gelirleri 
 

27%    2.675.961  
 

                  -  
          SatıĢların Maliyeti (-) 200% -47%   (4.652.164) -20%   (1.548.827) 3% -25%     (424.335) -31%      (411.636) 16% -21%   (1.536.128) -22%   (1.329.099) 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) -14% 53%    5.326.950  80%    6.205.117  42% 75%    1.268.953  69%       895.674  25% 79%    5.831.838  78%    4.670.017  

                BRÜT KAR / (ZARAR) -14% 53%    5.326.950  80%    6.205.117  42% 75%    1.268.953  69%       895.674  25% 79%    5.831.838  78%    4.670.017  

                Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 

 

-2%      (239.204) 0%                   -  

 

0%                  -  0%                   -  

 

0%                   -  0%                   -  



 

 

Genel Yönetim Giderleri (-) -21% -25%   (2.544.546) -41%   (3.210.593) -28% -35%     (600.738) -64%      (836.414) 10% -47%   (3.446.269) -52%   (3.143.824) 

Diğer Faaliyet Gelirleri -56% 2%       176.889  5%       399.509  -3% 4%         68.883  5%         71.220  -17% 5%       375.789  8%       452.140  

Diğer Faaliyet Giderleri (-) 121% -6%      (639.150) -4%      (289.074) 81% -3%       (48.976) -2%        (27.111) -69% -3%      (241.152) -13%      (775.322) 

FAALĠYET KAR / (ZARARI) -33% 21%    2.080.939  40%    3.104.959  566% 41%       688.122  8%       103.369  109% 34%    2.520.206  20%    1.203.011  

                Finansal Gelirler -1% 22%    2.194.227  29%    2.217.892  -21% 38%       638.217  62%       811.248  -56% 32%    2.390.923  92%    5.492.143  

Finansal Giderler (-) 23% -24%   (2.429.717) -26%   (1.980.740) -70% -33%     (565.820) -142%   (1.860.459) -11% -44%   (3.275.379) -61%   (3.689.075) 

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ 

ÖNCESĠ KARI / (ZARARI) -45% 18%    1.845.449  43%    3.342.111  -180% 45%       760.519  -72%      (945.842) -46% 22%    1.635.750  50%    3.006.079  

                Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / 

(Gideri) 

  

                  -  

 

                  -  

  
                 -  

 
                  -  

  
                  -  

 
                  -  

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM 

KARI / (ZARARI) -45% 18%    1.845.449  43%    3.342.111  -180% 45%       760.519  -72%      (945.842) -46% 22%    1.635.750  50%    3.006.079  

                DURDURULAN FAALĠYETLER 

  

                  -  

 

                  -  

  

                 -  

 

                  -  

  

                  -  

 

                  -  

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası 

Dönem Karı / (Zararı) 

  

                  -  

 

                  -  

  

                 -  

 

                  -  

  

                  -  

 

                  -  

                DÖNEM KARI / (ZARARI) -45% 18%    1.845.449  43%    2.581.592  -180% 45%       760.519  -72%      (945.842) -46% 22%    1.635.750  50%    3.006.079  

 

Ortaklık, hasılat kira sözleĢmelerine istinaden Martı’dan kira geliri elde etmektedir. Yukarıdaki tablodaki dönem ve yıllar arası değiĢim izlendiğinde kira 

gelirlerinde artıĢ gözlenmektedir.  

Ortaklık’ın Çerkezköy’deki konut projesinden elde ettiği konut gelirleri mevcuttur. Konutlarından elde edilen nakit giriĢleri tapu transferleri tamamlandıktan sonra 

gelir tablosuna kaydedilmekte daha öncesinde avanslar hesabında yükümlülükler altında izlenmektedir. Ortaklık ilk olarak 01.04.2009-31.03.2010 döneminde gelir 

tablosunda konut geliri kaydı yansıtmıĢtır.  

 

- Ortaklığın faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiĢ veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, mali veya parasal politikalar 

hakkında bilgi: 

Tüm dünyada yaĢanan global ekomik krize bağlı olarak Merkez Bankası’nın genel faiz seviyesini aĢağı çekmesiyle birlikte mortgage kredileri daha eriĢilebilir hale 

gelmiĢtir. Kriz süresince aĢağı çekilen konut fiyatları ile diğer yatırım araçlarının cazibesini yitirmesi ve gayrimenkulün daha sağlam bir yatırım aracı olarak 

algılanması gayrimenkul piyasasına olan talebi arttırmıĢtır. Faiz seviyelerinin aĢağı çekilmesi tasarruf eğilimlerini faizden gayrimenkule kaymasını sağlamıĢtır.  

Ġstanbul Ģehir planlaması dikkate alındığında, sanayi Ģirketlerinin Çerkezköy civarına yönlendirileceklerini düĢünmekteyiz. Çerkezköy’ün Halkalı-Edirne hızlı tren 

projesinde banliyö olduğu, Halkalı gümrüğünün Çerkezköy’e taĢınmakta olduğu, Tekirdağ’daki liman ve Silivri’deki havaalanı projeleri dikkate alındığında 

Çerkezköy’deki konut projemize talebin daha da artacağını düĢünmekteyiz. 

Ortaklık’ın ciro üzerinden kira geliri elde sağladığı turizm sektöründe Türkiye, Avrupa’lı rakiplerine göre fiyatsal anlamda daha avantajlı görülmektedir. Kuzey 

Afrikalı rakiplerine göre ise hizmet kalitesi ve servis anlamında daha güçlü bir konumdadır. Global krizden ağır bir Ģekilde etkilenen ve turizm sektöründe büyük 

bir müĢteri potansiyeline haiz Rus piyasasında da olumlu geliĢmeler gözlenmektedir. 



 

 

Kriz öncesi dünya piyasalarıyla beraber hareket eden Türkiye piyasası, krizden daha az etkilenerek ve krizin etkilerini üzerinden daha hızlı atarak dünya 

piyasalarında farklılık göstermiĢtir. Ortaklık olarak bu farklılığın devam edeceğini ve Merkez Bankası’nın faiz oranlarını arttırma eğiliminin 2010 3. çeyreğinden 

sonra baĢlayacağını  düĢünmekteyiz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10.3 Ortaklığın iĢletme sermayesinin yeterli olup olmadığı ve yeterli değilse gerekli ek 

iĢletme sermayesinin nasıl temin edileceği hakkında bilgi:  

net iĢletme sermayesi (TL) 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2008 31.12.2007 

     dönen varlıklar 34.221.294 26.198.837 19.392.533 21.469.941 

kısa vadeli yabancı 

kaynaklar 

    

(47.878.065) 

    

(24.801.991) 

   

(16.988.991) 

     

(5.543.349) 

     

net iĢletme sermayesi 

    

(13.656.771) 1.396.846 2.403.542 15.926.592 

 

Ortaklık’ın iĢletme sermayesi 31.03.2009, 31.12.2008 ve 31.12.2007 tarihleri itibariyle 

artı değerler göstermektedir. 31.03.2010 tarihi itibariyle net iĢletme sermayesinin negatif 

değer göstermesinin sebepleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: 

a) Credit Suisse International’a olan kredi borcunun mevcut ödeme planına göre 

31.03.2010 tarihi itibariyle kısa vadeli kısmının daha önceki dönemlere göre 

daha yüksek olması; 

b) 31.03.2010 tarihi itibariyle, henüz gelir/gider tablosu ile iliĢkilendirilememiĢ 

konut satıĢlarından gelen avansların önceki dönemlere göre daha yüksek olması; 

c) 31.03.2010 tarihi itibariyle, henüz gelir/gider tablosu ile iliĢkilendirilememiĢ 

konut maliyetlerinin önceki dönemlere göre daha yüksek olması; 

Sermaye artıĢı yöntemiyle yapılan halka arzdan elde edilecek halka arz gelirleri, Credit 

Suisse International’a olan kredi borcunun ödenmesini takiben yeni yatırımlarda 

değerlendirilecektir. Mevcut turizm ve konut tesislerine ek olarak yeni yatırımlarla 

sağlanacak ciro artıĢlarıyla Ortaklık net iĢletme sermayesi daha kuvvetli bir hal 

kazanacaktır.  

 

10.4 Ortaklığın son durum itibariyle finansman yapısı ve borçluluk (garantili - 

garantisiz, teminatlı - teminatsız ayrımı yapılmıĢ ve dolaylı ve Ģarta bağlı 

yükümlülükler dahil) durumu hakkında bilgi:  



 

 

 

Finansman Yapısı ve Borçluluk Durumu Tutar (TL) 

Kısa vadeli yükümlülükler 47.878.065 

Garantili  

Teminatlı 15.522.728 

Garantisiz/Teminatsız  32.355.337 

  

Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli 

borçların kısa vadeli kısımları hariç) 

29.253.051 

 

Garantili  

Teminatlı 29.214.875 

Garantisiz/Teminatsız  38.176 

  

Özkaynaklar 63.345.671 

ÖdenmiĢ/çıkarılmıĢ sermaye 56.000.000 

Yasal yedekler 684.843 

Diğer yedekler 6.660.828 

  

TOPLAM 140.476.787 

Net Borçluluk Durumu Tutar (TL) 

A. Nakit 36.635 

B. Nakit Benzerleri - 

C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - 

D. Likidite (A+B+C) 36.635 

E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar - 

F. Kısa Vadeli Banka Kredileri - 

G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı 13.667.876 

H. Diğer Finansal Borçlar 1.854.852 

I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) 15.522.728 

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) 15.486.093 

K. Uzun Vadeli Banka Kredileri 28.908.500 

L. Tahviller - 

M. Diğer Uzun Vadeli Krediler  306.075 

N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) 29.214.875 

O. Net Finansal Borçluluk (J+N) 44.700.968 
 

 

11. ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI  

     

11.
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Ortaklığın kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi: 

Ortaklık, fon kaynağı olarak özkaynaklarını ve finansal borçları kullanmaktadır.  

 

31.03.2010 tarihi itibariyle özkaynakların detayı aĢağıda verilmiĢtir: 

 
Hesap Adı 31.03.2010 

Sermaye 56.000.000 

Sermaye Düzeltmesi Farkları - 

Hisse Senedi Ġhraç Primi - 

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 276.629 

GeçmiĢ Yıl Karları (Zararları) 5.223.593 

Net Dönem Karı ( Zararı) 1.845.449 

Toplam 63.345.671 

 

 



 

 

 

 

 

 

31.03.2010 tarihi itibariyle finansal borçların detayları aĢağıda verilmiĢtir. 

 
Kısa vadeli finansal borçlar (TL) 31.03.2010  

Uzun Vadeli Kredilerin Anapara 

Taksitleri ve Faizleri 

 

13.667.876 

 

Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar  

713.183 

 

ErtelenmiĢ Fin. Kir. Borçlanma Mal. (86.351)  

Diğer 1.228.020  

Toplam 15.522.728  

 

 

Uzun vadeli finansal borçlar (TL) 31.03.2010  

Banka Kredileri 28.908.500  

Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar  

323.461 

 

ErtelenmiĢ Fin. Kir. Borçlanma Mal. (17.086)  

Toplam 29.214.875  

 

 

Kredi vadeleri 31.03.2010  

0-3 ay -  

3-12 ay 13.667.876       

13-36 ay 28.908.500      

Toplam 42.576.376  

 
 

Finansal kiralama borç vadeleri 31.03.2010  

0-3 ay 149.517  

3-12 ay 477.316  

13-36 ay 306.374  

Toplam 933.208  

 
 

Faktoring borçları vadeleri 31.03.2010  

0-3 ay 1.228.020  

Toplam 1.228.020  

 

 

Finansal borçların  para birimi cinsi bazında etkin faiz oranları : 

Nev’i Döviz Tutarı TL Tutarı Yıllık  Faiz  Oranı (%) 

USD Krediler anapara 8.500.000 12.932.750 Libor +3,5 

USD Krediler faizler 483.158 735.126 Libor +3,5 

Toplam Uzun Vadeli Kredilerin 

Anapara Taksit ve Faizleri  13.667.876 

  

 

Nev’i Döviz Tutarı TL Tutarı Yıllık  Faiz  Oranı (%) 

USD Krediler 19.000.000 28.908.500 Libor +3,5 

Toplam Uzun Vadeli Krediler 19.000.000 28.908.500   

  

31.03.2010 tarihi itibariyle Kısa ve Uzun Vadeli kredilerine iliĢkin ödeme tablosu aĢağıdaki 

gibidir. 
 

Hesap Ġsmi Döviz Cinsi Döviz Tutarı Vade Tarihi 

K.Vadeli Banka Kredileri (Credit Suisse) USD 2.500.000 24.04.2010 



 

 

K.Vadeli Banka Kredileri (Credit Suisse) USD 6.000.000 27.10.2010 

U.Vadeli Banka Kredileri (Credit Suisse) USD 19.000.000 27.04.2011 

Toplam  27.500.000  

 

 

 

 

Finansal Kiralama Borçlarının ayrıntısı aĢağıda açıklanmıĢtır. 

31.03.2010   

Kısa Vadeli Döviz Tutarı TL Tutarı  

Finansal Kiralama ĠĢlemlerden Borçlar TL  79.440  

Finansal Kiralama ĠĢlemlerden Borçlar EURO 308.797 633.743  

Finansal Kiralama ĠĢlemlerden Borçlar Toplamı  713.183  

ErtelenmiĢ Finansal Kiral.Borçlanma Maliyeti(-) TL  (23.273)  

ErtelenmiĢ Finansal Kiral.Borçlanma Maliyeti(-) EURO (30.735) (63.078)  

ErtelenmiĢ Finansal Kiral.Borçlanma Maliyeti Toplamı  (86.351)  

Genel Toplam  626.832  

    

31.03.2010   

Uzun Vadeli Döviz Tutarı TL Tutarı  

Finansal Kiralama ĠĢlemlerden Borçlar TL  79.950  

Finansal Kiralama ĠĢlemlerden Borçlar EURO 118.653 243.511  

Finansal Kiralama ĠĢlemlerden Borçlar Toplamı  323.461  

ErtelenmiĢ Finansal Kiral.Borçlanma Maliyeti(-) TL  (9.523)  

ErtelenmiĢ Finansal Kiral.Borçlanma Maliyeti(-) EURO (3.685) (7.563)  

ErtelenmiĢ Finansal Kiral.Borçlanma Maliyeti Toplamı  (17.086)  

Genel Toplam  306.375  
 

11.
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Nakit akımlarına iliĢkin değerlendirme:  

Ortaklık, konut satıĢlarından, hasılat kira gelirlerinden ve kredi / finansal kiralama 

kullanımlarından sağladığı nakit giriĢlerini yatırımlarına yönlendirmektedir. Ortaklık’ın konut 

projesinin ilk yıllarında maliyetleri satıĢ gelirlerinden daha önce oluĢtuğu ve 2009 yılında 

kredi anapara ödemeleri yapıldığı için 2009 yılında nakit çıkıĢları daha yüksek hacimlerde 

gerçekleĢmiĢtir. Sermaye artıĢı yöntemiyle yapılacak halka arzdan elde edilecek halka arz 

gelirleri, Credit Suisse International’a olan kredi borcunun ödenmesini takiben yeni 

yatırımlarda değerlendirilecektir. Mevcut turizm ve konut tesislerine ek olarak yeni 

yatırımlarla sağlanacak ciro artıĢları da Ortaklık’ın nakit pozisyonunu kuvvetlendirici bir etki 

yaratacaktır. 

 

11.

3 

Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme: 

Sermaye artıĢı yöntemiyle yapılacak halka arzdan elde edilecek halka arz gelirleri, mevcut 

kredi borçlarının azaltılmasını takiben yeni yatırımlarda değerlendirilecektir. Mevcut turizm 

ve konut tesislerine ek olarak yeni yatırımlarla sağlanacak ciro artıĢları da Ortaklık’ın 

borçlanma ihtiyacını azaltıcı bir etki yaratacaktır. 

 

11.

4 

Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiĢ veya 

etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına iliĢkin sınırlamalar hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 



 

 

11.

5 

- Yönetim kurulunca karara bağlanmıĢ olan planlanan yatırımlar,  

- Finansal kiralama yolu ile edinilmiĢ bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve 

edinilmesi planlanan önemli maddi varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında 

bilgi:  

Ortaklık, turizm ve konut alanında yatırımlar yapmak üzere SPK mevzuatına uygun olarak 

kurulmuĢ bir Ģirkettir. Mevcut durumda, Ortaklık’ın dört yıldızlı bir oteli (Martı Myra) ve bir 

marinası (Martı Marina) bulunmaktadır. Ortaklık, tesislerin verimliliğini arttırmak için Martı 

Myra’da renovasyon ve Martı Marina’da kapasite arttırımı çalıĢmalarında bulunmaktadır. 

Bununla beraber, Ortaklık’ın devam eden yatırımları arasında ise gelir paylaĢımı modeliyle 

satmakta olduğu ve 2. ve 3. Faz inĢaatlarına baĢlamayı planladığı Çerkezköy'de bir konut 

projesi, Sarıgerme’de 1. sınıf tatil köyü ve Ayın Koyu ve Hisarönü Marina'da iki ayrı otel 

projesi bulunmaktadır. 

 

Ortaklık, yatırımları için fon kaynağı olarak sermaye sarttırımı yoluyla elde dilecek halka 

arzdan sağlanacak nakit giriĢleri ile uygun faizli banka kredileri ve finansal kiralamayı 

kullanmayı planlamaktadır.  

 

 

12. GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI  

 

12.1 Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca 

hazırlanan son üç yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara iliĢkin 

bağımsız denetim raporları: 

Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son üç 

yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara iliĢkin bağımsız denetim raporları ekte 

yer almaktadır.  

12.2 Son üç yıl ve ilgili ara dönemde bağımsız denetimi gerçekleĢtiren kuruluĢların 

unvanları, bağımsız denetçi görüĢü ve denetim kuruluĢunun/sorumlu ortak baĢ 

denetçinin değiĢmiĢ olması halinde nedenleri hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

12.3 Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde 

önemli etkisi olmuĢ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar (Ortaklığın 

bilgisi dahilinde olan henüz açılmamıĢ, ancak açılabilecek davalar dahil olmak 

üzere):  
Konusu  

 

Tutarı Açıklama 

Muğla Ġdare Mahkemesi 2003/42 esas sayılı dosya: Ġdari 

iĢlemin iptali ve yürütmenin durdurulması hakkında 

açılan davadır.  

YOKTUR Bu davada, Muğla Valiliği’nin 31.12.2002 tarih 

ve 8545 sayılı Martı Marina Yat Limanının 

faaliyetlerinin durdurulması ile ilgili iĢlemin 

iptali talep edilmektedir. Ġdare Mahkemesi 

2003/1219 karar sayı ile davayı kısmen kabul 

kısmen reddetmiĢtir. Yerel mahkemenin kararı 

temyiz edilmiĢtir. Dava dosyası DanıĢtay’da 

inceleme aĢamasındadır.  Muğla Ġl Özel Ġdaresi 

tarafından deniz yüzeyi, dolgu alanı ve iskeleler 

için, 13/029 numaralı ve 12.05.2010 onay tarihli 

yapı ruhsatı belgesi verilmiĢtir. Bu belge ile 

davanın son bulması beklenmektedir. 



 

 

Muğla Ġdare Mahkemesi 2008/166 esas sayılı dosya: 

Ġdari para cezasının iptali hakkında açılan davadır. 

31.820,00 TL Bu davada, Muğla Ġl Özel Ġdaresi tarafından 

verilen 31.820,00 TL tutarındaki idari para 

cezasının iptali talep edilmektedir. Yerel 

mahkeme tarafından dava reddedilmiĢ, karar 

Ortaklık tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay 

6. Dairesi 28.09.2009 ve 2009/6084 esas, 

2009/8751 sayılı kararı ile Ortalık lehine bozma 

kararı vermiĢ olup; yerel mahkeme de 

11.03.2010 tarih, 2010/859 esas, 2010/468 sayılı 

kararı ile bozma kararına uyarak Ortaklık lehine 

karar vermiĢtir.  

Muğla Ġdare Mahkemesi 2008/167 esas sayılı dosya: 

Ġdari para cezasının iptali hakkında açılan davadır. 

42.020,00 TL Bu davada, Muğla Ġl Özel Ġdaresi tarafından 

verilen 42.020,00 TL tutarındaki idari para 

cezasının iptali talep edilmektedir. Yerel 

mahkeme tarafından dava reddedilmiĢ, karar 

Ortaklık tarafından temyiz edilmiĢtir.  
DanıĢtay’ın 19.09.2009 tarihli kararıyla yerel 

mahkeme kararı Ortaklık lehine bozulmuĢtur.  

Muğla Ġdare Mahkemesi 2008/2732 esas sayılı dosya: 

42.020,00 TL’lik idari para cezasına iliĢkin gönderilen 

ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması 

hakkında açılan davadır. 

42.020,00 TL Bu dava, Muğla Ġdare Mahkemesi 2008/167 esas 

sayılı dava dosyası ile bağlantılı olup; Muğla Ġl 

Özel Ġdaresi tarafından verilen 42.020,00 TL 

tutarındaki idari para cezasına iliĢkin gönderilen 

ödeme emrinin iptali ve yürütmenin 

durdurulmasına iliĢkindir. 2008/167 esas sayılı 

davanın olumlu sonuçları bu davaya da etki 

edebilecektir.  

Muğla Ġdare Mahkemesi 2008/2733 esas sayılı dosya: 

31.820,00 TL’lik idari para cezasına iliĢkin gönderilen 

ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması 

hakkında açılan davadır. 

31.820,00 TL Bu dava, Muğla Ġdare Mahkemesi 2008/166 esas 

sayılı dava dosyası ile bağlantılı olup; Muğla Ġl 

Özel Ġdaresi tarafından verilen 38.820,00 TL 

tutarındaki idari para cezasına iliĢkin gönderilen 

ödeme emrinin iptali ve yürütmenin 

durdurulmasına iliĢkindir. Bu davada “teminat 

alınmaksızın yürütmenin durdurulması” kararı 

Ortaklık lehine verilmiĢtir. Bağlantılı olan 

Muğla Ġdare Mahkemesi 2008/166 esas sayılı 

dosya kapsamındaki karar, DanıĢtay 6. Dairesi 

28.09.2009 ve 2009/6084 esas, 2009/8751 sayılı 

kararı ile Ortalık lehine bozulmuĢ olup; yerel 

mahkeme de 11.03.2010 tarih, 2010/859 esas, 

2010/468 sayılı kararı ile bozma kararına uyarak 

Ortaklık lehine karar vermiĢtir. 2008/166 esas 

sayılı davanın olumlu sonuçları bu davaya da 

etki edebilecektir. 

Muğla Ġdare Mahkemesi 2008/1549 esas sayılı dosya: 

Ġdari iĢlemin iptali ve yürütmenin durdurulması hakkında 

açılan davadır. 

YOKTUR Bu davada, Muğla Ġl Encümeni’nin 28.02.2008 

tarih ve 220 sayılı iĢlemi ile Muğla, ili, 

Marmaris ilçesi, Orhaniye köyünde bulunan 

1896 numaralı parsel üzerindeki binanın 

yıkılması kararının iptali talep edilmektedir. 

Ġdare Mahkemesi tarafından dava reddedilmiĢ 

olup, yerel mahkemenin kararı temyiz edilmiĢtir. 

Dava dosyası DanıĢtay’da inceleme 

aĢamasındadır.  Muğla Ġl Encümeni, 08.04.2010 

tarih ve 229 sayılı kararı ile kıyı yapıları için 

alınan yıkım kararının kaldırılmasına oybirliği 

ile karar vermiĢtir.  

Muğla Ġdare Mahkemesi 2008/1532 esas sayılı dosya: 

Ġdari iĢlemin iptali ve yürütmenin durdurulması hakkında 

açılan davadır. 

YOKTUR Bu davada, Muğla Ġl Encümeni’nin 28.02.2008 

tarih ve 219 sayılı iĢlemi ile Muğla ili, Marmaris 

ilçesi, Orhaniye köyünde bulunan 5 numaralı 

parsel üzerindeki binanın yıkılması kararının 

iptali ve yürütmenin durdurulması talep 

edilmektedir. Yürütmenin durdurulması talebi 

kabul edilmemiĢ olup, dava yerel mahkeme 

tarafından reddedilmiĢtir. DanıĢtay’da inceleme 

aĢamasındadır.   

 

 

Ortaklığın “davalı” olduğu ve devam etmekte olan davalar: 

Konusu   Tutarı Açıklama 



 

 

Marmaris Kadastro Mahkemesi 1991/9 esas sayılı dosya: 

Eski malikler tarafından açılan tespit davasına itiraz 

amacıyla Ortaklığın müdahil olduğu davadır. 

YOKTUR Muğla ili, Marmaris ilçesi, Karaca köyündeki 

taĢınmazın eski malikleri tarafından bir kadastro 

tespiti davası açılmıĢtır. Ortaklık, 752 ve 759 

numaralı parsellere iliĢkin olarak davaya 

müdahil olmuĢtur. Dava dosyası kapsamında 

parsellerdeki taĢınmazlar üzerinde keĢif 

yapılmıĢtır. Aynı bölgeye iliĢkin pilot dosyadan 

verilen karar Ortaklık için lehe sonuç doğuracak 

yöndedir. Dava yerel mahkeme nezdinde devam 

etmektedir.  

Marmaris Kadastro Mahkemesi 1991/110 esas sayılı 

dosya: Eski malikler tarafından açılan tespit davasına 

itiraz amacıyla Ortaklığın müdahil olduğu davadır. 

YOKTUR Muğla ili, Marmaris ilçesi, Karaca köyündeki 

taĢınmazın eski malikleri tarafından bir kadastro 

tespiti davası açılmıĢtır. Ortaklık, 767, 771, 772 

ve 773 numaralı parsellere iliĢkin olarak davaya 

müdahil olmuĢtur. Dava dosyası kapsamında 

parsellerdeki taĢınmazlar üzerinde keĢif 

yapılmıĢtır. Aynı bölgeye iliĢkin pilot dosyadan 

verilen karar Ortaklık için lehe sonuç doğuracak 

yöndedir. Dava yerel mahkeme nezdinde devam 

etmektedir.  

Marmaris Kadastro Mahkemesi 1991/122 esas sayılı 

dosya: Eski malikler tarafından açılan tespit davasına 

itiraz amacıyla Ortaklığın müdahil olduğu davadır. 

YOKTUR Muğla ili, Marmaris ilçesi, Karaca köyündeki 

taĢınmazın eski malikleri tarafından bir kadastro 

tespiti davası açılmıĢtır. Ortaklık, 749, 750, 756, 

757 ve 765 numaralı parsellere iliĢkin olarak 

davaya müdahil olmuĢtur. Dava dosyası 

kapsamında parsellerdeki taĢınmazları üzerinde 

keĢif yapılmıĢtır. Aynı bölgeye iliĢkin pilot 

dosyadan verilen karar Ortaklık için lehe sonuç 

doğuracak yöndedir. Dava yerel mahkeme 

nezdinde devam etmektedir.  

Marmaris Kadastro Mahkemesi 2001/15 (yeni esas 

no.2007/246) esas sayılı dosya: Orman arazisinin tespiti 

hakkında açılan davadır. 

YOKTUR Bu davada, Muğla ili, Marmaris ilçesi, Karaca 

köyündeki 766 parsel numaralı taĢınmaza iliĢkin 

olarak, Orman Bakanlığı ilgili parselin bazı 

kısımlarının orman arazisi olduğu gerekçesiyle 

tespit talep etmektedir. Yerel mahkemede dava 

Ortaklık lehine sonuçlanmıĢtır; ancak, yerel 

mahkeme tarafından taĢınmazın yüzölçümüne 

iliĢkin olarak farklı bir karar verilmiĢ olması 

sebebiyle Ortaklık tarafından bu yönde karar 

temyiz edilmiĢ; Orman Bakanlığı da kararı 

bütünüyle temyiz etmiĢtir. Yerel mahkeme 

kararı Yargıtay tarafından Ortaklık lehine 

bozulmuĢtur. Dosya Yargıtay tarafından yerel 

mahkemeye gönderilmiĢtir. 

Marmaris Kadastro Mahkemesi 2009/518 esas sayılı 

dosya: Kadastro tespitinin iptali ve ilgili parsellerin 

tescili hakkında açılan davadır. 

YOKTUR Bu davada, davacılar,  Muğla ili, Marmaris 

ilçesi, Hisarönü köyündeki 219 ada 1 ve 2 

numaralı parsellerin malikleri oldukları iddiası 

ile yapılan kadastro tespitinin iptalini ve bahis 

konusu parsellerin adlarına tescilini talep 

etmektedir. Yerel mahkeme parseller üzerine 

ihtiyati tedbir konulmasına karar vermiĢ olup, 

dava yerel mahkeme nezdinde devam 

etmektedir. 

 

12.4 Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ortaklığın ve grubun finansal 

durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değiĢiklikler: 

Yoktur 

 

13. ORTAKLIĞIN PROFORMA FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ
1
  

 

                                            
1
  Proforma Finansal Bilgi: Toplam varlıklar, satıĢlar gibi ortaklığın faaliyetleri ve finansal durumu için 

önemli göstergelerde %25 veya daha fazla oranda önemli bir değiĢikliğin söz konusu olması durumda, bu değiĢikliğin 

finansal tablo dönemi baĢından itibaren veya finansal tablo döneminin son günü itibariyle olduğu varsayılarak söz 

konusu değiĢikliğin ortaklığın brüt geliri, toplam aktifi ve karı/zararı üzerindeki etkisine iliĢkin finansal bilgi. 



 

 

13.1 Proforma finansal bilgiler:  

Yoktur. 

 

13.2 Proforma finansal bilgilere iliĢkin bağımsız denetim raporu:  

Yoktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI 

Ortaklığın esas sözleĢmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı 

dağıtım esasları ile son 3 yıl içerisinde kar dağıtımı konusunda almıĢ olduğu kararlara iliĢkin 

bilgi:  

Ortaklık esas sözleĢmesinin “Kârın Dağıtımı” baĢlıklı 33. maddesi uyarınca, Ortaklık, kâr dağıtımı 

konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. 

Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca 

Ortaklık tarafından ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kiĢiliği 

tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karĢılıklar, hesap 

yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen 

safi (net) kârdan varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra kalan miktar aĢağıdaki sıra ve 

esaslar dâhilinde dağıtılır: 

 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiĢ sermayenin %20'sini 

buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

 



 

 

Birinci Temettü 

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.    

 

Ġkinci Temettü 

c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düĢüldükten sonra kalan kısmı genel kurul 

kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilânçoda 

bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak 

ayırmaya yetkilidir. 

 

Ġkinci temettü hissesi dağıtımı kararına bağlı olmaksızın, ikinci temettü dağıtımına matrah olacak 

kısmın % 1’i Yönetim Kurulu’na, %4’ü de Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği ilkeler ve Ģekillerde 

Ortaklık çalıĢanlarına ödenmek üzere kâr payı olarak dağıtılır.  

 

Ġkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

d) Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra 

iĢtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan çıkarılmıĢ sermayenin %5’i 

oranında kâr payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe 

olarak ayrılır.  

 

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleĢmede pay sahipleri 

için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; baĢka yedek 

akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, 

katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve 

iĢçilere, çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ olan vakıflara ve bu gibi kiĢi ve/veya kurumlara kâr payı 

dağıtılmasına karar verilemez.  

 

f) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü 

avansı dağıtılabilir. 

 

Ortaklık esas sözleşmesinin “Kârın Dağıtımı” başlıklı 33. maddesine göre, son 3 yıl 
içerisinde dağıtılabilir kâr doğmasına rağmen, Ortaklığın halka açık olmaması sebebiyle 
SPK mevzuatı uyarınca kâr dağıtması mümkün olmadığından Ortaklık Genel Kurul 
Toplantılarında kar dağıtmama kararı alınmıştır.  
 

 

 

15. KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ
2
  

 

Ortaklık tarafından tercih edilmesi durumunda ve bağımsız denetimden geçirilmiĢ olmak Ģartıyla 

kar tahmini ve kar beklentilerine yer verilebilir. 

 

15.1 Ortaklığın kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap 

dönemlerine iliĢkin kar tahminleri: 

Yoktur 

 

15.2 Ortaklığın kar tahminleri ve beklentilerine iliĢkin varsayımlar: 

Yoktur. 

 

                                            
2  Kar tahmini: Cari ve/veya takip eden hesap dönemleri için muhtemel kar veya zarar seviyesine iliĢkin 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 ermiĢ, ancak sonuçları henüz yayınlanmamıĢ olan bir hesap dönemi için kar ya da zarar 

rakamının tahmin edilmesidir. 



 

 

15.3 Kar tahmin ve beklentilerine iliĢkin bağımsız denetim raporu: 

Yoktur. 

 

15.4 Daha önce yapılmıĢ kar tahminleri ile bu tahminlerin 15.1 no’lu bölümde verilmiĢ 

olan tahminlerden farklı olması durumunda farklılığın nedenleri hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

16. PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI  

1. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları kazançlarının vergilendirilmesi 

a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından 

Kurumlar Vergisi Kanunu.nun 8’inci maddesinin 4 no.lu bendinin (a) alt bendi uyarınca, 

portföyünün en az %25.i hisse senetlerinden oluĢan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy 

iĢletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca, MKYO kazançları 4369 

sayılı Yasa ile düzenlenen %25 oranlı geçici vergi uygulamasına da tabi değildir. 

 

b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından 

5281 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu.na eklenen geçici 67. maddenin 8. Fıkrası uyarınca, 

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar 

Vergisinden istisna edilmiĢ olan portföy kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın %15 oranında vergi 

tevkifatına tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu.nun 94 üncü madde uyarınca 

ayrıca tevkifat yapılmaz. 

 

2. Menkul kıymet yatırım ortaklığı payı satın alanların vergilendirilmesi. 

I. Payların elden çıkarılması karĢılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi 

31.12.2005 TARĠHĠ VE ÖNCESĠNDE ELDE EDĠLEN GELĠRLER ĠÇĠN 

A. Gerçek KiĢiler 

1. Tam Mükellef Gerçek KiĢiler 

Hisse senedi alım satım kazançları, Gelir Vergisi Kanunu(GVK).nun 4842 sayılı Kanun ile değiĢik 

Mükerrer 80.inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, 

ivazsız olarak iktisap edilen hisse senetleri, Türkiye’de kurulu menkul kıymet borsalarında iĢlem 

gören ve 3 (üç) aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan 

ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin. elden çıkarılması durumunda elde edilen 

kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında GVK.nun Mükerrer 

81.inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere DĠE tarafından 

belirlenen toptan eĢya fiyat artıĢ oranında artırılarak dikkate alınabilecektir. 

GVK.nun Mükerrer 81.inci maddesine göre endeksleme yapıldıktan ve (GVK Mükerrer Md. 80 

çerçevesinde) kalan tutara 2005 yılı için 13.000 YTL.lık istisna uygulandıktan sonra aĢan kısım 

beyanname verilmesini gerektirecektir. Bu tutar, GVK.nın 4842 sayılı Kanun ile değiĢik Mükerrer 

123.üncü maddesine göre, her yıl bir önceki yıla iliĢkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. 

2. Dar Mükellef Gerçek KiĢiler 

Tam mükellef gerçek kiĢilerde olduğu gibidir. Ancak, GVK madde (86/2) çerçevesinde dar 

mükellefiyette, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiĢ olan; ücretler, serbest meslek 

kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık beyanname 

verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 

GVK madde (101/2) uyarınca, dar mükellef gerçek kiĢiler menkul malların ve hakların elden 

çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye.de elden çıkarıldığı yerin vergi 

dairesine münferit beyanname ile bildirmek zorundadırlar. 

B. Kurumlar 

1. Ticari ĠĢletmeler ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetlerinin Elden 

Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar 

Ticari faaliyete bağlı olarak iĢletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç 

olarak beyan edilip vergilendirilecektir. 



 

 

2. Dar Mükellef Kurumlar 

GVK madde (37/5) uyarınca dar mükellef kurum, Türkiye.de bir iĢyeri açmak suretiyle veya daimi 

temsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satımı iĢi yapan kurum statüsünde ise alım satım 

kazançları ticari kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. GVK.nun Mükerrer 81.inci maddesi uyarınca, 

dar mükellef kurumun alım satım ile devamlı olarak uğraĢması halinde kur farklarından doğan 

kazançlar ticari kazancın tespitinde dikkate alınır, aksi takdirde hesaplamaya dahil edilmez, 

münferit beyannamede gösterilir. 

01.01.2006 TARĠHĠNDEN SONRA ELDE EDĠLEN GELĠRLER ĠÇĠN 

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının paylarının alım 

satımında 5281 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu.na eklenen geçici 67. maddenin 1. fıkra 

hükümleri uygulanmaz. Bu ortaklıkların paylarının alım satımından elde edilen kazançlar için yıllık 

beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler 

beyannameye dahil edilmez. Ticarî iĢletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı 

dıĢındadır. 

II. Hisse Senetleri Kar Paylarının ve Temettü Avanslarının Vergilendirilmesi 

A. Gerçek KiĢiler 

1. Tam Mükellef Gerçek KiĢiler 

GVK.nun 4842 sayılı Kanunla değiĢik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam 

mükellef gerçek kiĢilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf 

olanlara, dar mükellef gerçek kiĢilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden 

muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda 

tevkifat yapılacaktır. 

GVK.nun 94.üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı 

Kanunla yapılan değiĢiklikle, tevkifat karın dağıtılması aĢamasına bırakılmıĢ, ayrıca halka açık 

Ģirket ile halka açık olmayan Ģirketten elde edilen kar payı ayırımı da kaldırılmak suretiyle, her iki 

tür Ģirket tarafından dağıtılan kar paylarının aynı oranda vergilendirilmesi öngörülmüĢtür. 

GVK.ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22.nci maddenin ikinci fıkrasına göre tam mükellef 

kurumlardan elde edilen, GVK.nın 75.inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 

bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. 

Ġstisna edilen bu tutar üzerinden GVK.nın 94.üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif 

edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık 

beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. 

Ayrıca yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylarına enflasyon indirimi uygulanır(GVK Md. 

76). 

GVK.nun (86/1-c) maddesi uyarınca, 2005 yılı gelirleri için 15.000 TL’yi aĢan Türkiye’de tevkifata 

tâbi tutulmuĢ olan menkul sermaye iratları beyanname verilmesini gerektirecektir. 

Diğer yandan, GVK.ya 4842 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 62.ye göre; kurumlar vergisi 

mükelleflerinin 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri 

kazançlarının dağıtımı halinde gerçek kiĢilerce elde edilen kâr payları gelir vergisinden 

müstesnadır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren 

hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının dıĢında kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki 

tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmiĢ 

kazançlarının dağıtımı halinde, gerçek kiĢilerce elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen 

kâr payının (1/9)’u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelir olarak dikkate alınır. 

Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın 

(1/5)’i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 

Gerçek kiĢi ortaklar tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisse senetlerinin 

menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmemektedir. Temettü avansları da kar payları ile 

aynı kapsamda vergilendirilmektedir. 

2. Dar Mükellef Gerçek KiĢiler 

GVK.nun 4842 sayılı Kanunla değiĢik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam 

mükellef gerçek kiĢilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf 

olanlara, dar mükellef gerçek kiĢilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden 



 

 

muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları üzerinden. Bakanlar Kurulunca belirlenen 

oranlarda tevkifat yapılacaktır.  
GVK madde (86/2) uyarınca; dar mükellefiyette, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle 
vergilendirilmiĢ olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları 

ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi 

halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 

Ancak GVK madde (101/5) çerçevesinde, gerçek usulde vergiye tabi dar mükelleflerin terk ettikleri 

iĢleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri diğer kazanç ve iratlar, ticari, zirai veya mesleki bir 

faaliyete hiç giriĢilmemesi veya ihale artırma ve eksiltmelere iĢtirak edilmemesi karĢılığında elde 

ettikleri diğer kazanç ve iratları, vergisi tevkif suretiyle alınmamıĢ menkul sermaye iratlarının ve 

her türlü kazanç ve iratın Türkiye’de yapıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile 

bildirilmesi gerekmektedir. 

B. Kurumlar 

1. Ticari ĠĢletmeler ve Bir Ticari ĠĢletmenin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetleri Dolayısıyla Elde 

Edilen Kar Payları 

GVK.nun 4842 sayılı Kanunla değiĢik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam 

mükellef gerçek kiĢilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf 

olanlara, dar mükellef gerçek kiĢilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden 

muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları üzerinden. Bakanlar Kurulunca belirlenen 

oranlarda tevkifat yapılacaktır. Ticari faaliyete bağlı olarak ticari iĢletme bünyesinde elde edilmesi 

halinde söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. KVK.nun 13.üncü 

maddesindeki safi kurum kazancının GVK.nun ticari kazanç hükümlerine göre saptanacağı hükmü, 

ticari iĢletme için geçerli olacak ve bu kazançlar kurum kazancına dahil edilecektir. Ancak KVK 

madde (8/1) uyarınca, tam mükellef baĢka bir kuruma iĢtirak nedeniyle elde edilen kar payları, 

yatırım fonlarının katılım belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar 

payları hariç, kurumlar vergisinden müstesnadır. KVK.nun 24.üncü maddesi çerçevesinde yatırım 

fonlarının ve ortaklıklarının katılma belgeleri ile hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının 

verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorunludur. 

Diğer yandan, GVK.ya 4842 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 62.ye göre; 

1. Kurumlar vergisi mükelleflerinin; 

a) 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri 

kazançlarının, 

b) (a) bendi kapsamı dıĢında kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap 

dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmiĢ kazançlarının, 

c) GVK Geçici 61 inci madde kapsamında tevkifata tâbi tutulmuĢ kazançlarının, dağıtımı halinde 

GVK madde 94 uyarınca tevkifat yapılmaz. 

2. Gerçek kiĢilerce (1) numaralı fıkranın (a) bendi kapsamında elde edilen kâr payları gelir 

vergisinden müstesnadır. 

3. Gerçek kiĢilerce (1) numaralı fıkranın (b) bendi kapsamında elde edilen kâr paylarının net 

tutarına elde edilen kâr payının (1/9)’u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelir 

olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye 

intikal ettirilen tutarın (1/5)’i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 

4. Kurumlar vergisi mükelleflerinin doğrudan veya iĢtirakleri aracılığıyla, bu maddenin (1) 

numaralı fıkrasında belirtilen nitelikte kâr payı elde etmeleri halinde, bu kâr paylarının dağıtımı ve 

kâr payı elde eden gerçek kiĢilerce bu kâr paylarının beyanı ile ilgili olarak (1), (2) ve (3) numaralı 

fıkra hükümleri uygulanır. 

5. Bu madde kapsamındaki kâr payları için GVK madde 22 hükümleri uygulanmaz. 

2. Dar Mükellef Kurumlar 

Tam mükellef kurumlara iliĢkin açıklamalar aynen geçerlidir. 

Diğer taraftan, KVK uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, GVK.nun 

75.inci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana 

merkeze aktarılan tutarı üzerinden tevkifat yapılacaktır. 



 

 

C. Vergi stopajının ihraççı tarafından kesilmesi sorumluluğuna iliĢkin açıklama: Vergi mevzuatı 

uyarınca 2005 yılı ve öncesi için bu bölüm kapsamında kesilmesi gereken tevkifatların/stopajların 

tümü ortaklığımızca; 01.01.2006-31.12.2015 yılları için ise bankalar ve aracı kurumlarca 

kesilecektir. 

 

17. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER 

 

Ortaklık’ın kullandığı uzman raporları ve üçüncü kiĢilerden alınan bilgiler Ģu Ģekilde 

sıralanmaktadır: 

- Ortaklık gayrimenkullerinin rayiç değerlerinin tespiti için Reel Gayrimenkul Değerleme 

A.ġ.’den alınan ekspertiz raporları; 

- Ortaklık’ın finansal durumunun, finansal performansının ve nakit akımlarının doğru ve 

dürüst bir Ģekilde yansıtdığını gösteren Güreli Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız 

Denetim Hizmetleri A.ġ. tarafından hazırlanan özel bağımsız denetim raporları; 

- Ortaklık tarafından satın alınması düĢünülen yeni gayrimenkullerin rayiç değerlerinin tespiti 

için Reel Gayrimenkul Değerleme A.ġ.’den alınan ekspertiz raporları; 

- Bener Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan Hukuki Mütalaa Raporu. 

 

18. ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER  

 

 AĢağıdaki belgeler Ġnönü Caddesi, Devres Han No: 50/4 GümüĢsuyu-Beyoğlu/Ġstanbul 

adresindeki ortaklığın merkezi ve 9. Bölümde belirtilen baĢvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin 

incelemesine açık tutulmaktadır: 

1) Ġzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluĢturan her türlü rapor ya da belge ile 

değerleme ve görüĢler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile aracı 

kuruluĢlarca hazırlanan raporlar, esas sözleĢme vb.), 

2) Ortaklığın son 3 yıl ve son ara dönem itibariyle finansal tabloları. 

 

19. ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER 

 

 Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve 

eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun 

olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiĢtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için 

her türlü makul özenin gösterilmiĢ olduğunu beyan ederiz. 
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Sorumlu Olduğu Kısım: 
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ĠZAHNAMENĠN TAMAMI 

 

 



 

 

Halka Arza Aracılık Eden Aracı KuruluĢ’un 

Ticaret Unvanı ve Yetkilisi’nin 

Adı, Soyadı, Görevi, Ġmza 
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20. EKLER 

 

EK 1   Ortaklık Esas SözleĢmesi 

EK 2   Hukuki Mütalaa Raporu 


