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I) GENEL BİLGİLER 

 

I) a. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 

 

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Öncü Girişim” veya “Şirket”)’nin kuruluşu 

18.12.2014 tarihinde tescil edilmiş ve Öncü Girişim, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 

21.11.2014 tarih ve 33/1152 sayılı izni ile 18.12.2014 tarihinde faaliyete geçmiştir.  

 

İşbu Faaliyet Raporu, Öncü Girişim’in 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyetlerine 

ilişkindir. 

 

I) b. Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri 

ile internet sitesinin adresi: 

 

Ticari Unvanı    : Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

Merkez Adresi    : Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65  

         Üsküdar, 34676 İstanbul - Türkiye 

Ticaret Sicil Müdürlüğü / No  : İstanbul / 951939-0 

Telefon     : 0 216 556 90 00 

Faks     : 0 216 556 93 98      

Kurumsal İnternet Sitesi  : www.oncugsyo.com.tr 

Şube     : Yoktur. 

 

I) c. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi 

içerisindeki değişiklikler: 

 

I) c. 1.Organizasyon Yapısı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU 

Murat DOĞU 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 

 

          Erem Turgut YÜCEL         Tolga BABALI 

    Yönetim Kurulu Başkan Vekili    Yönetim Kurulu Üyesi 

 

GENEL MÜDÜR 

Pınar ANLAR YALÇIN 

 

FİNANSMAN VE FON YÖNETİMİ  

Mehmet YÖRÜK 

Finansman ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı 

MALİ VE İDARİ İŞLER  

M. Muzaffer GÖĞÜŞ 

 

http://www.oncugsyo.com.tr/
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I) c. 2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: 

 

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  

 

 

 

Ortaklık Yapısı 

 

Pay Tutarı 

(Türk Lirası) 

 

Pay Oranı 

(%) 

Doğan Şirketler Grubu Holding 

A.Ş. (“Doğan Holding”) 

 

51.000.000,00 

 

100,00 

 

Toplam (Çıkarılmış) Sermaye 

 

51.000.000,00 

 

100,00 

 

Şirket’in, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 

tamamı nakden karşılanmak suretiyle 51.000.000 TL’ye çıkarılmış olup, sermaye artırımı 21 Aralık 

2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil edilmiştir. Şirket’in sermayesi 31 Aralık 

2016 itibarıyla 51.000.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2015: 36.000.000 adet hisse).  

 

Şirket’in 51.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı olup, itibari 

değeri hisse başına 1 TL’dir (31 Aralık 2015: 1 TL).  

 

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 

 

I) ç. İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar: 

 

Şirket paylarında herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. 

 

Şirketimiz’de her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır 

getirilmemiştir. 
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I) d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler: 
 

I) d. 1. Yönetim Kurulu 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

Adı-Soyadı Görevi Mesleği 

Şirket’in Kuruluşundan 

İtibaren Son 2 Yılda 

Ortaklıkta Aldığı 

Görevler 

Ortaklık Dışında Aldığı 

Görevler 

 

 

Murat DOĞU 

 

Yönetim 

Kurulu 

Başkanı ve 

Murahhas 

Üye 

 

 

Yönetici 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Murahhas Üye 

Çelik Halat ve Tel Sanayi 

A.Ş. ve Ditaş Doğan Yedek 

Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyelikleri; 

Doğan Holding’in çeşitli bağlı 

ortaklıklarında Kurumsal 

Yönetim Komitesi Üyelikleri 

 

 

Erem Turgut YÜCEL 

 

Yönetim 

Kurulu 

Başkan 

Vekili 

 

Yönetici 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili 

Doğan Holding’in çeşitli bağlı 

ortaklıklarında Yönetim 

Kurulu Üyelikleri, Yönetim 

Kurulu Başkan Vekillikleri, 

Riskin Erken Saptanması 

Komitesi Üyelikleri 

 

 

Tolga BABALI 

 

Yönetim 

Kurulu 

Üyesi 

 

Yönetici 

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Doğan Holding’in çeşitli bağlı 

ortaklıklarında Yönetim 

Kurulu Üyelikleri, Yönetim 

Kurulu Başkan Vekillikleri, 

Riskin Erken Saptanması 

Komitesi Üyelikleri 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri 15 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2016 yılı 

faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir ve 

görev dağılımları Yönetim Kurulumuz’un 7 Haziran 2016 tarihli kararı ile yapılmıştır. 

 

I) d. 2. Personel sayısı 

 

2016 yılında Şirketimiz’de çalışan personel sayısı 1 kişidir (31 Aralık 2015: 1 kişi). 

 

- Yönetim Kurulu’nun Oluşumu ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Seçimi (Esas Sözleşme Md. 16): 
 

Esas Sözleşmenin 16’ncı maddesinde belirtildiği üzere; Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve 

ilzamı, Türk Ticaret Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul 

tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen 

şartları haiz 3 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına 

tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatının girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları 

taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat 

hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanun ile veya esas sözleşme ile genel kuruldan karar 

alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya 

yetkilidir. 
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- Payların Devri ve Nama Yazılı Payların Devri Usulü (Esas Sözleşme Md. 8): 

 

Esas Sözleşmenin 8’inci maddesinde belirtildiği üzere; Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Nitelikli 

yatırımcıya satıştan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri 

Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, Şirket’te pay edinecek yeni 

ortaklar için de Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen şartlar aranır. Nitelikli yatırımcı vasıflarını 

haiz olmayanlara yapılan pay devirleri, pay defterine kaydolunmaz. Bu esaslara aykırı olarak 

gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan 

kayıtlar hükümsüzdür. Sermayeyi temsil eden paylar, nitelikli yatırımcılara satıştan sonraki dönemde de 

sadece nitelikli yatırımcılara devredilebilir. Şirket, pay devralan yatırımcıların nitelikli yatırımcı 

vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek zorundadır. Yönetim Kurulu, 2014-2018 

yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlardan kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar 

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya 

tamamen sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal 

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesini 

temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir. Çıkarılmış sermaye 

miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

Hisse senetleri nama yazılıdır. 

 

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ 

HAKLAR 

 

2016 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve 

ücretlerin toplamı 183.993 Türk Lirası’dır (31 Aralık 2015: 170.696 Türk Lirası). 

 

III) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Şirketimiz’de 2016 ve 2015 yıllarında herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti ve maliyeti 

olmamıştır. 

 

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 

IV) a. Şirket’in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 

 

Şirketimiz’in kısa vadeli finansal yatırım tutarı 2016 yılında 594.164 Türk Lirası (2015: 380.941 

Türk Lirası) iken uzun vadeli finansal yatırım tutarı 2016 yılında 2.376.141 Türk Lirası (2015: 

Bulunmamaktadır)’dır. 

 

Portföy Sınırlamaları, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırlarına Uyum Kontrolü ile ilgili detaylar 

Finansal Rapor’da “Ek Dipnot”ta bulunmaktadır. 

 

IV) b. Şirket’in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim 

kurulunun bu konudaki görüşü: 

 

Doğan Holding Denetim Başkan Yardımcılığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde 

yönlendirici olmakta ve Şirketimiz’e destek vermektedir. 

 

IV) c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: 

 

Şirketimiz’in doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır. 
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IV) ç. Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler: 

 

Şirket’in tek ve hakim ortağı Doğan Holding olup; Şirket’in Doğan Holding sermayesinde payı yoktur. 

 

IV) d. Şirket’in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: 

 

Şirket dönem içinde kendi paylarını iktisap etmemiştir. 

 

IV) e. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: 

 

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihli Finansal Durum Tablosu ile 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap dönemine 

ait; Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Nakit Akış 

Tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan 

ilişikteki finansal tabloları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

(Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetlenmiştir ve 27 Şubat 2017 tarihinde 

olumlu görüş verilmiştir. 

 

IV) f. Şirket aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 

nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: 

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kıdem ve diğer işçilik alacakları talebiyle Şirket aleyhine açılmış olan 

8.000 TL tutarındaki iş hukuku davalarına ilişkin Şirket yönetimi tarafından hukuk müşavirlerinin 

görüşleri doğrultusunda karşılık ayrılmamıştır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır). 

 

IV) g. Şirket Genel Kurulu’nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin Şirket ile 

kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler hakkında 

bilgi (Esas Sözleşme Md. 23): 

 

Yönetim kurulu üyeleri, girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olanlar hariç olmak üzere, yönetim 

kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kriterlere 

göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve 

her halükarda toplantı tutanağına işlemekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu’nun 393’üncü 

maddesi hükmü saklıdır. Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Türk 

Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun hareket edilir. 

 

Şirketimiz’deki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap döneminde 

kendi adlarına veya başkası adına Şirket’in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarla ticari faaliyette 

bulunmamışlardır. 

 

IV) ğ. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri 

hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: 

 

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı 

üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 

 

IV)  h.  Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının 

yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse 

gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 

 

Şirketimiz SPK’nın III-48.3 "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" 

(“Tebliğ”)’nin ilgili maddeleri kapsamında, “paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan” girişim 

sermayesi yatırım ortaklığı statüsünde bulunduğundan, portföy sınırlamaları, finansal borç ve toplam 

gider sınırları ile ilgili olarak çeşitli istisna hükümlerine tabidir. Buna göre Tebliğ’in 22’nci maddesinin 
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(b) ve (ç) alt bendleri belirtilen sınırlamalar dışındaki portföy sınırlamaları; ve 26’ncı maddesindeki 

toplam gider oranı sınırlaması  uygulanmaz.  Tebliğ’in portföy sınırlamalarına, finansal borç ve toplam 

gider sınırına uyumun kontrolüne ilişkin hükümleri bu  çerçevede hazırlanmıştır. 

 

Tebliğ’in 22’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (ğ) bendine göre, KOBİ Yönetmeliği’nde tanımlanan 

KOBİ şartlarını taşıyan girişim şirketlerine doğrudan yapılan yatırımların tutarının ortaklık aktif 

toplamının %5’ini geçmesi halinde, Tebliğ’in 22. Maddesinin 1’inci fıkranın (b) bendinde yer alan 

porftöy sınırlaması %35 olarak uygulanır. 

 

IV) ı. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda 

alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula 

ilişkin bilgiler: 
 

16 Aralık 2016 tarihinde Şirket Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda;   

 

- Sermayeye eklenebilir nitelikteki fonların tamamını oluşturan 4.467.619,41 Türk Lirası tutarındaki 

“Olağanüstü Yedekler”in, Türk Ticaret Kanunu’nun 462’nci maddesinin uygulanmasında ortaya 

çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan 25 Ocak 2013 tarih ve 548 sayılı Genelge (“Genelge”) nin 3’üncü 

fıkrasının 3 no’lu bendi uyarınca ve Genelge’nin ilgili diğer hükümlerine uygun olarak, sermayeye 

eklenmemesine, sermayenin nakden karşılanmak suretiyle artırılmasına, 

- 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 36.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış 

sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 51.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına, 

- 15.000.000 Türk Lirası’nın 14.981.376,74 Türk Lirası kısmının Doğan Holding’in muhasebe 

kayıtlarında ”girişim sermayesi yatırım fonu” olarak ayrılan hesaptan nakden, kalan 18.623,26 Türk 

Lirası’nın ise ayrıca nakden karşılanmasına,  

 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

IV) i. Şirket’in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri 

çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 

 

Şirketimiz’in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve/veya sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapmış olduğu 

herhangi bir harcama bulunmamaktadır. 
 

IV) j. Şirketi’n hakim şirket veya topluluk şirketleri yararına yaptığı hukuki işlemler, topluluk 

şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler: 

 

Şirketimiz’de hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şekilde, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya 

da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim 

şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya 

denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur. 
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IV) k. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst 

düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya 

bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya 

Şirket’in veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya 

başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu 

sınırsız ortak sıfatıyla girmesi: 

 

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran tek pay sahibi Doğan Holding, Şirket’in yönetim kurulu 

üyeleri ve üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları, Şirket 

veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamışlardır. Şirket 

veya bağlı ortaklığı (yoktur), işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, kendi veya başkası 

hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak 

sıfatıyla girmemiştir.  

 

IV) l. Şirket’te IV) j. bendinde bahsedilen hukuki işlemlerde uygun bir karşı edim sağlanıp 

sağlanmadığı, alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, 

şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği: 
 

Şirketimiz’de raporun IV) j. bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından 

denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır. 

 

IV)  m. Dönem içinde Esas Sözleşme’de yapılan değişiklikler ve nedenleri: 

 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi, 7 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile tamamı nakden 

karşılanmak suretiyle; 36.000.000 Türk Lirası’ndan 51.000.000 Türk Lirası’na artırılmış olup, sermaye 

artırımı 21 Aralık 2016 tarihinde tescil edilmiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşme’nin “Sermaye ve Pay 

Senetlerinin Nev’i” başlığını taşıyan 8’inci maddesi tadil edilmiştir. 

 

V) İŞLETMENİN FAALİYET KONUSU 

 

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Ekim 2013 

tarihinde yürürlüğe giren “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları’na İlişkin Esaslar Tebliği” (III-48.3) 

düzenlemelerine uygun olarak paylarını nitelikli yatırımcılara satmak üzere kurulmuştur. Şirket’in ana 

faaliyet konusu Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı 

olan girişim şirketlerine yatırımlar yapmaktır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, girişim sermayesi yatırımları yapan, bu yatırımlardan oluşan 

portföyü işleten ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen Sermaye 

Piyasası Kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli anonim ortaklıktır. Şirket’in ana ortağı ile esas kontrolü 

elinde tutan taraf Doğan Holding’dir. 

 

VI) FİNANSAL DURUM 

 

VI) a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve 

değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler 

karşısında Şirket’in durumu: 

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirketimiz’in varlıkları %94,65 oranında para ve sermaye piyasası 

araçlarında, %4,64 oranında girişim sermayesi yatırımlarında değerlendirilmektedir. Şirket SPK'nın 

III-48.3 "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İ l i ş k i n  Esaslar Tebliği" (“Tebliğ”) nin ilgili 

maddeleri kapsamında, "paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan" girişim sermayesi yatırım 

ortaklığı statüsünde bulunduğundan, portföy sınırlamaları, finansal borç ve toplam gider sınırları ile 

ilgili olarak çeşitli istisna hükümlerine tabidir. Tebliğ’in 12’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının (ç) 

bendine göre, Şirket’in dönem içerisinde yapmış olduğu sermaye artırımını takip eden birinci 

yılın sonundan itibaren, Tebliğ’in 22. Maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan -
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girişim sermayesi yatırımlarının, ortaklık aktif toplamına oranının en az %51 olması şartını 

sağlaması gerekmektedir.  

 

Tebliğ’in 22’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (ğ) bendine göre, KOBİ Yönetmeliği’nde 

tanımlanan KOBİ şartlarını taşıyan girişim şirketlerine doğrudan yapılan yatırımların tutarının 

ortaklık aktif toplamının %5’ini geçmesi halinde, Tebliğ’in 22. Maddesinin 1’inci fıkranın (b) 

bendinde yer alan porftöy sınırlaması %35 olarak uygulanır.  
 

VI) b. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir 

oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile Şirket faaliyetlerinin sonuçları 

hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 

 

 

 

Varlıklar (Türk Lirası) 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş            

Cari Dönem                

31 Aralık 2016 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş           

Geçmiş Dönem   

31 Aralık 2015 % Değişim 

  

  

  

Dönen Varlıklar 61.214.607 40.719.686 50,33 

  

  

  

Nakit ve nakit benzerleri 60.528.827 39.951.362 51,51 

Finansal yatırımlar 594.164 380.941 55,97 

Ticari alacaklar 

  

  

-İlişkili taraflardan ticari alacaklar - 809 - 

Diğer alacaklar 

  

  

-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar - 5.634 - 

Diğer dönen varlıklar 91.616 380.940 -75,95 

  

  

  

Duran Varlıklar 2.734.501 4.592 - 

  

  

  

Diğer alacaklar 

  

  

-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 355.713 - - 

Finansal yatırımlar 2.376.141 - - 

Maddi olmayan duran varlıklar 2.647 4.592 -42,36 

  

  

  

Toplam Varlıklar 63.949.108 40.724.278 57,03 
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Yükümlülükler ve Özkaynaklar (Türk Lirası) 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş              

Cari Dönem                

31 Aralık 2016 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş                                

Geçmiş Dönem                

31 Aralık 2015 % Değişim 

  

  

  

Kısa Vadeli Yükümlülükler 131.918 41.136 - 

  

  

  

Ticari borçlar 

  

  

-İlişkili taraflara ticari borçlar 14.504 420 - 

-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 89.248 620 - 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 28.166 40.096 -29,75 

Özkaynaklar 63.817.190 40.683.142   

  

  

  

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 

  

  

Çıkarılmış sermaye 51.000.000 36.000.000 41,67 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 235.138 7.502 - 

Geçmiş yıllar karları veya zararları 4.448.004 142.537 - 

Net dönem karı veya zararı 8.134.048 4.533.103 79,44 

  

  

  

Toplam Kaynaklar 63.949.108 40.724.278 57,03 

 

Gelir Tablosu (Türk Lirası) 

Bağımsız 

Denetimden   

Geçmiş                       

Cari Dönem                   

1 Ocak -                 

31 Aralık 2016 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş           

Geçmiş Dönem     

1 Ocak -             

31 Aralık 2015 % Değişim 

  

  

  

Hasılat 1.123.209 2.211.950 -49,22 

Satışların maliyeti (-) - - - 

  

  

  

BRÜT KAR (ZARAR) 1.123.209 2.211.950 -49,22 

Genel yönetim giderleri (-) (566.621) (323.847) 74,97 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 7.577.460 2.645.000 - 

  

  

  

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.134.048 4.533.103 79,44 

  

  

  

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 

  

  

   VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 8.134.048 4.533.103 79,44 

  

  

  

Sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri) - -  - 

  

  

  

  

  

  

DÖNEM KARI (ZARARI) 8.134.048 4.533.103 79,44 

PAY BAŞINA KAZANÇ 0,2232 0,1259 77,28 

  

  

  

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) - - - 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 8.134.048 4.533.103 79,44 
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VI) c. Şirket’in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına 

ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: 

 

Şirket’te sermaye yeterliliği sorunu bulunmamaktadır. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 51.000.000 Türk 

Lirası ve özkaynak toplamı 63.817.190 Türk Lirası’dır. 

 

VI) ç. Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile 

dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: 
 

Şirket, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), SPK 

Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve 

Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar. Kar dağıtım esasları Kar 

Dağıtım Politikası ile belirlenmiştir. 

 

Şirket, 15 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; SPK’nın Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe 

ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları 

SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak 2015- 31 

Aralık 2015 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre 4.533.103 TL tutarında “Net Dönem 

Karı” oluştuğu görüldüğünden; bu tutardan, MSUGT/VUK mali kayıtlar esas alınmak suretiyle, 

TTK’nın 519’uncu maddesinin (a) bendi uyarınca hesaplanan 227.636 TL tutarında “Kardan Ayrılan 

Kısıtlanmış Yedekler” (“Genel Kanuni Yedek Akçe”) ayrıldıktan sonra kalan 4.305.467 TL tutarın 

tamamının “Geçmiş Yıllar Karları” (“Olağanüstü Yedek Akçeler”) hesabına aktarılmasına oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

 

VII) RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMELERİ 

 

VII) a. Şirket’in öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: 

 

Şirketimiz’in karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları 

aşağıdaki gibidir: 

 

Şirketimiz’de risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve 

ihtiyaç olduğu takdirde Doğan Holding bünyesindeki ilgili birimlerden (mali, uyum ve operasyonel 

riskler için Mali ve İdari İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman ve Fon Yönetimi Başkanlığı) 

destek alınması şeklinde yürütülmektedir. 

 

VII) b. Sermaye piyasası araçları:  

 

1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap döneminde çıkarılmış sermayesinin artırılması haricinde, ihraç edilmiş 

herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. 
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VII) c. Şirket’in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: 

 

Şirket’in finansal yapısı sağlıklı olup, finansal yapının daha da üst seviyeye çıkarılması amacıyla, 

“istikrarlı”, “sürdürülebilir” ve “sıhatli” bir “büyüme” ile beraber, yüksek “karlılık”, “nakit” üretme 

kabiliyeti ve ortalamanın veya emsallerinin üzerinde “sermaye verimliliği” sağlama potansiyeli olan ve 

bu potansiyele erişmek için “sermaye” ve “yönetim” tecrübesi ihtiyacı içerisinde bulunan, Türkiye’de 

yerleşik “girişim şirketleri”ne, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 

ilgili sair mevzuatı dahilinde yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak “girişim” şirketlerinin seçiminde 

asgari olarak, “Girişim Şirketleri’nin sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, 

malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya 

geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları 

gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir. 

 

VII) ç. İlişkili taraflarla ilgili işlemler: 

 

Şirket’in hazırladığı finansal tabloların amacı doğrultusunda, Doğan Holding’in, “müşterek yönetime 

tabi iş ortaklıkları” dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tüzel kişiler; Şirket 

üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kişi 

ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya 

dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler ile bunların önemli etkiye sahip 

olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler; Şirket’in bağlı ortaklık ve 

iştirakleri ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci 

dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol 

edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. 

 

Şirket Yönetim Kurulu, İngiltere’de “Limited Partnerships Act 1907”ye göre limited ortaklık şeklinde 

LP16906 numarasıyla tescil edilmiş olan Mediterra Capital Partners II, LP paylarına yapılacak 

yatırımın değerlendirildiği  20 Eylül 2016 tarih ve 2016/9 sayılı toplantısında; 

 

- Mediterra Capital Partners II, LP’nin, münhasıran Türkiye’de yerleşik girişim sermayesi 

şirketlerine yatırım yamak amacıyla kuruluşuna teşebbüs edildiği, 

- Mediterra Capital Partners II, LP paylarına yapılacak olan yatırımın Sermaye Piyasası 

Kurulu(“SPK”)’nun III-48.3 “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 

(“Tebliğ”)’nin “Girişim şirketi ve girişim sermayesi yatırımı” başlığını taşıyan 21’inci 

maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) ve (c) alt bentlerini kapsamında olduğu; mezkur yatırım 

işleminin Tebliğ’in “Portföy sınırlamaları” başlığını taşıyan 22’nci maddesinin 1’inci 

fıkrasının (e) alt bendindeki portföy sınırlamasına uygun olduğu, 

- Mediterra Capital Partners II, LP paylarına yapılacak olan yatırımın aynı zamanda SPK’nın II-

17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin “İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler” başlığını 

taşıyan 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrasındaki oranlara göre hesaplanan tutarların altında 

kaldığı, 

 

görülerek; 

 

- Mediterra Capital Partners II, LP paylarına, üst limit 3.000.000 Avro’yu geçmeyecek şekilde, 

işbu Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren yapılacak ilk yatırımı takip eden 5 yıl içerisinde, 

ancak 5’inci yılın sonunda ortakların sahip olduğu toplam oy haklarının yarısından bir 

fazlasından olumlu oyu şartına bağlı olmak üzere 1 yıl uzatma hakkı da göz önünde 

bulundurulmak suretiyle, fasılalar halinde veya tek bir seferde yatırım yapılmak suretiyle iştirak 

edilmesine, 

- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması ile Şirket yönetiminin 

yetkili ve görevli kılınmasına, 

 

oybirliği ile karar verilmiştir. 
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VII) d. Faiz oranı riski: 

 

Şirket'in finansal araç kategorisinde Amerikan Doları ve Türk Lirası cinsinden mevduatı bulunmakta 

olup, faiz oranları sırasıyla %1,75 ila %10,10 aralığındadır (31 Aralık 2015: %2,25 ila %11,20 

aralığındadır).  

 

VII) e. Döviz kuru riski: 

Şirket, yabancı para cinsinden olan mevduatlarından ötürü kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, 

döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Yabancı para cinsinden 

olan parasal varlıkların 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla tutarı 14.363.783 ABD Doları ve 2.562.328 

Avro’dur (31 Aralık 2015: 13.654.768 ABD Doları). 

 

VlI) f. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve 

raporlarına ilişkin bilgiler: 

 

Şirket payları Borsa'da işlem görmediğinden ve SPK mevzuatında zorunlu olmadığından "Riskin Erken 

Saptanması ve Yönetimi" komitesi bulunmamaktadır. Şirket üst yönetiminin değerlendirmeleri ve 

Doğan Holding bünyesindeki ilgili birimlerden (mali, uyum ve operasyonel riskler için Mali ve İdari 

İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman ve Fon Yönetimi Başkanlığı ve iç denetim için İç 

Denetim Başkanlığı) destek alınması şeklinde yürütülmektedir. 

 

VIl) g. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri 

konularda ileriye dönük riskler: 
 

2016 yılında sermaye karlılığımız %22,32 (31.12.2015: %12,59) olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz’deki 

yükümlülük - öz kaynak oranı %0,0021'dir. Şirketimiz SPK mevzuatına tabi kolektif yatırım kuruluşu 

olarak faaliyet gösterdiğinden hizmet ve mal satışı bulunmamaktadır. Bu kapsamda mevcut durum 

itibarıyla ileriye dönük herhangi bir risk öngörülmemektedir. 

 

VIII)  HAKİM ŞİRKET BİLGİLERİ 

 

VIII) a. Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artış / Azalış Gerekçesi: 

 

1 Ocak  – 31 Aralık 2016 hesap dönemi içerisinde Şirket’in Bağlı Ortaklığı bulunmamaktadır. 

 

VIII) b. Topluluğa dahil işletmelerin Ana Şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler: 

 

Şirket’in Doğan Holding sermayesinde payı yoktur.  

 

VIII)  c. TTK’nın 199. Maddesinde Öngörülen Raporlar Hakkında Bilgi: 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın 199/4. Maddesi çerçevesinde bir talebi olmamıştır. 

 

IX)    DİĞER HUSUSLAR 

 

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket’te meydana gelen ve ortakların, alacaklarının ve diğer 

ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay 

meydana gelmemiştir. 
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X.  FİNANSAL RAPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 




































































