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MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Özet 
 

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ….../….../…..... tarihinde 
onaylanmıştır. 

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL’den 2.000.000 TL’ye 
çıkarılması nedeniyle artırılacak 900.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına 
ilişkin özettir. 

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü 
anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul 
edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangi 
bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. 

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir 
izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan 
bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz 
edilecek paylara ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı 
notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası 
aracı notu, ortaklığımızın www.gundemmedyagrubu.com ve halka arzda satışa aracılık 
edecek Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.netayatirim.com adresli internet 
siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) …../…../……. 
tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 

SPKn’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin 
eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı 
sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli 
olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve 
ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar 
kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer 
belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu 
hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk 
yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi 
oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar 
da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn 
hükümleri çerçevesinde sorumludur. 
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KISALTMA VE TANIMLAR 

 
ABD Doları, ABD$, USD  : Amerikan Doları 
Alexa     : Alexa- The Web İnformation Company 
Avro, Euro    : Avrupa Birliği Para Birimi 
A.Ş.     : Anonim Şirket 
BASEV    : Basım Sanayi ve Eğitim Vakfı 
BEDAŞ    : Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
BDDK     : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  
Bknz     : Bakınız      
BSMV     : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi 
DMOZ     : The Open Directory Project  
EFT     : Elektronik Fon Transferi 
GVK     : Gelirler Vergisi Kanunu 
BİAŞ/Borsa              : Borsa İstanbul A.Ş. 
ISO     : International Organization for Standardization 
İTO     : İstanbul Ticaret Odası 
KAP     : Kamuyu Aydınlatma Platformu 
KV     : Kısa Vadeli 
Ltd.     : Limited 
Ltd. Şti.    : Limited Şirketi 
MDV     : Maddi Duran Varlık 
MKK     : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 
ÖDA     : Özel Durum Açıklaması 
Radore     : Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. 
SFY     : Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi  
SEO     : Search Engine Optimization 
SPK/Kurul    : Sermaye Piyasası Kurulu 
SPKn     : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
SSK     : Sosyal Sigortalar Kurumu 
Şirket/Medya Gündem  : Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. 
Takasbank    : BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
TTK     : Türk Ticaret Kanunu 
TTSG     : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
TSE     : Türk Standartları Enstitüsü 
TÜİK     : Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜSİAD    : Türk Sanayici ve İşadamları Derneği 
UFRS     : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
UV     : Uzun Vadeli 
VUK     : Vergi Usul Kanunu 
YBBO     : Yıllık Birleşik Büyüme Oranı 
 
ifade eder. 
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1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özet ve 
eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe 
uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik 
bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 

17.02.2014 
İhraççı 

Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. 

Yönetim Kurulu              Yönetim Kurulu 

Başkanı                    Başkan Vekili  
Barış Bekar                Kayhan Öztürk 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 
 

 
ÖZETİN TAMAMI 

 

 

17.02.2014 
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Mesut Mert Alacahanlı       Tülin Öztürk 
Yönetim Kurulu            Hisse Senedi Piyasası 

Başkan Yardımcısı                       Uzmanı  

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 
 

 
ÖZETİN TAMAMI 

 

2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER 

2.1. İhraççının ticaret unvanı 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret Anonim Şirketi 

2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile 
iletişim bilgileri  
Ticaret Unvanı   : Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. 
Hukuki Statüsü : Anonim Şirket 
Merkez Adresi* : Cumhuriyet Cad. Ergenekon Mah. Efserhan 

No:181 Kat:8 Harbiye/Şişli/İstanbul 
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat  : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları 
İhraççının Kurulduğu Ülke : Türkiye 
Telefon ve Faks Numaraları  : Telefon: +90 212 255 32 92-93-94 

Faks:      +90 212 238 72 07 
İnternet Adresi : www.gundemmedyagrubu.com 

* Şirket’in merkez adresi fiili yönetim adresi ile aynıdır.  
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Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraçcı bilgi dokümanının 5.1.4 no’lu maddesinde yer 
almaktadır. 

2.3. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 
ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen 
sektörler/pazarlar hakkında bilgi 
İhraççının başlıca faaliyet konusu; basılı şekilde ve/veya elektronik ortamda bölgesel, işitsel ve 
görsel yayın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde her tür gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevkute 
yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevkuteyi basmak, 
yaymak ve dağıtmaktır. İnternet, görsel ya da yazılı basma, yayma ve dağıtma işlemlerini bizzat 
kendisi yapabileceği gibi bunları başkalarına da yaptırabilir. Ayrıca her türlü reklam ve tanıtım 
faaliyetlerinde bulunabilir. 
Şirket faaliyet konusu gereği her tür gazete, dergi, kitap, basım, yayım ve dağıtımla iştigal etmekle 
birlikte, ağırlıklı olarak internet haberciliği faaliyetinde bulunması nedeniyle, sektör analizi 
açısından internet sektörü göz önünde bulundurulmuştur. 
Türkiye’de İnternet Haberciliğinin Gelişimi: 
İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla, alternatif medya olarak da takdim edilen internet üzerinden 
yayın yapan yeni bir habercilik türü olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni tür, genel anlamda elektronik 
yayıncılık, daha özel bir terimle internet gazeteciliği olarak adlandırılmaktadır. İnternet gazeteciliği, 
gazetecilik mesleğinin haber toplama pratiklerini kullanılarak, insanların internet aracılığıyla 
bilgilendirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İnternet, kendine özgü olanaklarından dolayı, sadece 
mevcut kitle iletişim araçlarından çıkan bilginin yayılmasına olanak veren bir araç olarak kalmamış, 
aynı zamanda bilginin yeniden üretildiği ve yeni biçimlerde sunulduğu bir ortam haline gelmiştir. 
Genellikle ilk dönemlerde basılı gazetelerin web siteleri, basılı gazeteye çok benzemekle birlikte, 
geniş bağlantılı bir içerikle, şehir rehberleri ve online alışveriş olanakları gibi eklentilerle ve 
güncellenebilen yazı/haber içerikleriyle de desteklenmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise internet 
yayıncılığının sürekli gelişimine tanıklık edilmiştir. Yeni iletişim teknolojilerinden yararlanarak 
yayınlarını biçimlendiren internet gazeteleri, bugün gelinen noktada farklı biçim ve özgün 
içerikleriyle kitle iletişim araçları arasında yerini almıştır. 
İnternet gazeteciliğini üç döneme ayırabiliriz:   
* 1993-2000: Geleneksel basılı medyadaki içeriğin dijital dokümanlara dönüştürülerek internet 
ortamına aktarılıp, yayıldığı dönem, 
* 2000-2010: Profesyonel haber portallarının kurulduğu, Facebook, Twitter gibi paylaşım siteleri 
ve bloglarla birlikte sosyal medyanın oluştuğu, profesyonel ve amatör ama kullanıcı kaynaklı özel 
haber/içerik üretilip yayınlandığı/paylaşıldığı dönem, 
* 2010 sonrası: Tablet ve dijital televizyon yayıncılığının başladığı dönemdir.  
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6. bölümünde yer almaktadır. 

2.4. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler  
Şirket’in fiziki bir üretimi bulunmamaktadır. Şirkette stok bulundurulmamaktadır.   
Son hesap yılının bitiminden işbu özet tarihine kadar, satış, maliyetler veya satış fiyatlarında önceki 
dönemlerden farklı önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. 
Aşağıda genel olarak eğilim bilgileri verilmiştir. 

Üretim Eğilimleri; 
Şirket’in fiziki bir üretimi bulunmamaktadır. Şirket, bilgi akışını en doğru, gerçek ve dürüst bir 
şekilde sitesinde yayınlamakla mükelleftir. Bu aşamada yararlanılan haber kaynak sitelerini 
kullanarak, yorum katmadan haber akışını sağlamaktadır.  
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Satış Eğilimleri; 
Şirket’in gelir kaynağı, internet sitelerinden yayınladığı reklamlardan oluşmaktadır. Şirket’in 
internet sitesinde yayınladığı reklam satışları 2011 yılında ise 884.779 TL’dir. 2012 yılını bir 
önceki senenin ayı dönemi ile karşılaştırdığımızda % 55,75 oranında artış göstererek 1.376.297 TL 
tutarına ulaştığını görmekteyiz. 

Stok Eğilimleri; 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin stokları bulunmamaktadır.  

Maliyet Eğilimleri; 
Şirket’in maliyetleri günlük çıkan gazetelerden çok daha düşüktür. Bunun birkaç sebebi 
bulunmaktadır. Hammadde giderleri; günlük gazetelerin hammadde giderleri ağır bir yük 
oluşturmaktadır. İnternet gazetelerine baktığımızda, hammadde maliyeti bulunmamakta olup, 
önemli olan enformasyon, fikir ve yaratıcılıktır. Server gideri, veri yayın kuruluşlarına üyelik, kira, 
personel yatırımı gibi maliyetler dışında Şirket’in maliyeti bulunmamaktadır. 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 10. bölümünde yer almaktadır. 

2.5. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi 
Ortaklık grup şirketi değildir. 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7. bölümünde yer almaktadır. 

2.6. İhraççının ortaklık yapısı  
Ortaklığın yönetim kontrolü Orhan PALA ve Seda UYGUN PALA isimli şahıslara ait olup, 

söz konusu kontrol payların çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır. 
Ortaklığıın 1.100.000 TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki 

doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı Orhan Pala 
isimli ortak için 579.430 TL ve %52,68, Seda Uygun Pala isimli ortak için 405.570 TL ve %36,87, 
Barış Bekar isimli ortak için 109.507 TL ve %9,96, Kayhan Öztürk isimli ortak için 5.430 ve 
%0,49’dur. 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 15. bölümünde yer almaktadır. 
2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları 

Nakit ve Benzerleri 
Ortaklığın Dönen varlıklar içinde bulunan nakit ve nakit benzeri kalemi 2011 yılında 174.170 TL 
seviyesindeyken 2012 yılında % 349 oranında artışla 782.309 TL tutarına ulaşmıştır. Şirket’in 
vadeli mevduat hesabı 2011 yılında olmamakla birlikte 2012 yılında 605.810 TL’dir. Ortaklığın 
vadesiz mevduat hesabı 2011 yılında 115.749 TL iken 2012 yılında 74.691 TL’dir. Şirket’in nakit 
ve nakit benzerlerini içeren B tipi likit yatırım fonu 2012 yılında İş Bankası B Tipi Likit Fon 95.029 
TL, Garanti Bankası Likit Fon 5.988 TL, toplamda 101.017 TL’dir. (2011 yılında İş Bankası B Tipi 
Likit Fon 33.999 TL’dir.) 30.06.2013 ara döneme ait nakit ve nakit benzerleri kalemi %-5,18 
oranında azalarak 741.785 TL’ye gerilemiştir. Şirket’in 30.06.2013 ara dönemine ilişkin nakit ve 
nakit benzeri değerler, banka mevduatları, nakit varlıkları, B Tipi likit fon ve diğer hazır değerleri 
içermektedir. Şirket’in kasasında bulundurduğu nakdi değer 23.747 TL, vadeli ve vadesiz banka 
mevduat toplamı 684.521 TL olmakla birlikte, B Tipi Likit Fon 33.517 TL’dir. Şirket’in 30.06.2013 
tarihi itibariyle B Tipi Likit Yatırım Fonu, Garanti Bankası Fonu (33.517 TL) oluşturmaktadır.  
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
Ortaklığın bilançosunda yer alan ticari alacaklar 2011 yılında 254.776 TL iken, %19 oranında 
artışla 2012 yılında 305.564 TL tutarına ulaşmıştır. 30.06.2013 ara döneminde ise 2012 yılı sonuna 
göre %73 oranında artışla 529.600 TL tutarına ulaşmıştır. Ortaklığın kısa vadeli ticari alacak 
karşılıkları 30.06.2013 ara döneme ait ticari alacaklar 520.180 TL’dir. Ortaklığın alacak senetleri 
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9.995 TL olmakla beraber, ertelenmiş finansman gideri 1.240 TL‘dir. Ortaklığın 31.12.2012 yılına 
ait Ticari Alacakları 308.516 TL’dir. Ortaklığın 2012 yılına ait alacak senetleri bulunmamakla 
birlikte, ertelenmiş finansman gideri 3.167 TL’dir.  
Satış GelirleriŞirket, 31.12.2011 tarihinde 884.779 TL satış geliri elde etmiştir. Söz konusu durum; 
Şirket’in yurtiçi satışlar bünyesinde reklam gelirlerinde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. 
Şirket 31.12.2012 tarihi itibariyle 1.376.297 TL satış geliri elde etmiştir. Şirket 30.06.2013 tarihi 
itibariyle 940.819 TL satış geliri elde etmiştir. Şirket, 30.06.2012 tarihinde 647.358 TL satış geliri 
elde etmiştir. Söz konusu durum; Şirket’in yurtiçi satışlar bünyesinde reklam gelirlerinde meydana 
gelen artıştan kaynaklanmaktadır. 
Satışların Maliyeti 
Şirket’in 31.12.2011 tarihi itibariyle 561.672 TL miktarında görülen satışların maliyeti, 31.12.2012 
tarihine gelindiğinde geçen yılın aynı dönemine göre %51 oranında artış göstererek 848.458 TL’ye 
yükselmiştir. Söz konusu durum, ağırlıklı olarak Şirket’in cari dönem içerisinde personel giderleri, 
konaklama giderleri ve matbaa giderlerinde görülen artıştan kaynaklanmaktadır. Şirket’in 
30.06.2012 tarihi itibariyle 306.942 TL görülen satışların maliyeti, 30.06.2013 tarihine gelindiğinde 
geçen yılın aynı dönemine göre %66 oranında artış göstererek 510.334 TL’ye yükselmiştir. Söz 
konusu durum, ağırlıklı olarak Şirket’in cari dönem içerisinde personel giderleri, konaklama 
giderleri ve reklam giderlerinde görülen artıştan kaynaklanmaktadır.  
Net Dönem Karı 
Şirket’in 31.12.2011 tarihi itibariyle 160.065 TL olan dönem karı, 31.12.2012 tarihine gelindiğinde 
geçen yılın aynı dönemine göre %85 oranında artış göstererek 296.714 TL’ye yükselmiştir. 
Şirket’in 30.06.2012 tarihi itibariyle 242.318 TL olan dönem karı, 30.06.2013 tarihine gelindiğinde 
geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında azalarak 212.382 TL’ye gerilemiştir. Söz konusu 
durum Şirket’in cari dönem içerisinde sürdürülen faaliyetleri nedeniyle meydana gelen giderlerinde 
görülen artıştan kaynaklanmaktadır.  
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır. 

2.8. Seçilmiş proforma finansal bilgiler 
Yoktur. 

2.9. Kar tahmin ve beklentileri 
Yoktur. 

2.10. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim 
raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama; 
 
Şirket’in 2011, 2012 ve 30.06.2013 ara dönemine ilişkin finansal tablolarını inceleyen Bağımsız 
Denetim Şirketleri tarafından, Şirketin bağımsız denetim raporlarına şartlı görüş oluşturan bir husus 
yoktur. Medya Gündem’in 30.06.2013 ara dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunda “Görüşü 
Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus”a ilişkin bilgi İhraççı Bilgi Dokümanının ekinde 
(Ek1’de) sunulmaktadır. 

2.11. İşletme sermayesi beyanı 
İşletme sermayesi yeterlidir. İşletme sermayesi bu sermaye piyasası aracı notunun imza tarihini 
müteakip en az 12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar için yeterlidir. 
Şirketin 31.12.2012 tarihi itibariyle faaliyet alanına gore; 
Dönen Varlıklar          : 1.138.588TL Kısa Vadeli F.Borçlar  :     174.127 TL 
Duran Varlıklar :    137.292 TL Ödenmiş Sermaye        :  1.100.000 TL 
 Net Dönem Karı           :     296.714 TL 
TOPLAM                   : 1.275.880 TL TOPLAM                    : 1.570.841 TL 
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Şirketin 31.12.2012 tarihi itibariyle dönen varlıkları 1.138.588 TL, kısa vadeli yükümlülük toplamı 
ise 174.127 TL seviyesindedir.  Buna göre şirketin dönen varlıklardan kısa vadeli yükümlülüklerin 
çıkarılmasıyla hesaplanan net işletme sermayesi 964.461 TL seviyesindedir. Net işletme 
sermayesinin artıda olması bilançodaki dönen varlıkların o kadarlık 964.461 TL’lik) kısmının uzun 
vadeli kaynaklar ve özsermaye ile finanse edildiğini göstermektedir. 

30.06.2013 dönemi itibarıyla şirketin net işletme sermayesi 1.145.548 TL’dir. 
Şirketin 30.06.2013 tarihi itibariyle faaliyet alanına gore aşağıdaki tabloda net işletme 
sermayesi yeterliliği belirtilmiştir. 
 
Dönen Varlıklar          : 1.355.214 TL Kısa Vadeli F.Borçlar  :     209.666 TL 
Duran Varlıklar :    172.310 TL Ödenmiş Sermaye        :  1.100.000 TL 
 Net Dönem Karı           :     212.382 TL 
TOPLAM                   : 1.527.524 TL TOPLAM                    : 1.522.048 TL 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no’lu maddesinde yer 
almaktadır. 

2.12. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler  
Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  
Şirket’in 25.09.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Abdülnaim TEMUR ve Ziya 
AKKURT bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin 
görev sürelerinin devamına ve bugüne kadar Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların ve Şirket adına 
yapılan işlemlerin kabulüne, onaylanmasına ve Şirket açısından geçerli ve bağlayıcı olduğuna 
oybirliği ile karar verilmiştir. 

Adı Soyadı Görevi 

 

Barış BEKAR Yönetim Kurulu Başkanı 

Kayhan ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Seda UYGUN PALA Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdülnaim TEMUR Yönetim  Kurulu Üyesi (Bağımsız) 

Ziya AKKURT Yönetim  Kurulu Üyesi (Bağımsız) 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.1.1 no’lu maddesinde yer 
almaktadır. 
2.13 Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında  
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli finansal 
tabloları Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, 
sorumlu ortak başdenetçi, Şükrü ŞENALP’dir. 
Adresi, İstanbul Vizyon Park C2 Blok Kat:6 NO: 195 – 196 Kuyumcular Sok. Merkez Plaza 
Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL’dur.Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.'nin  
30.06.2013 ara döneme ait finansal tabloları Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 
tarafından denetlenmiş olup,  sorumlu ortak başdenetçi, Özkan CENGİZ’dir. 
Adresi, Büyükdere Cad. No:127 A Kule, K:22 D:2201 Esentepe Şişli / İSTANBUL’dur. 
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3. İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

3.1. İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler 
Ortaklığın 1.100.000 TL tutarındaki mevcut sermayesi; 900.000 TL nakit karşılanmak üzere 
2.000.000 TL’ye artırılacaktır. Nakit karşılığı artırılan 900.000 TL nominal değerli sermayeyi 
temsil eden paylar halka arz edilecektir. 

 
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmıştır. 

 
Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı B grubu pay verilecektir. 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.1 no’lu maddesinde yer 
almaktadır. 

3.2. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi 
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. 

3.3. Sermaye hakkında bilgiler 
Ortaklığımızın mevcut çıkarılmış sermayesi 1.100.000TL olup, beher payının nominal değeri 1 
TL’dir. 

3.4. Paylara ilişkin haklar 
 Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine kardan pay alma hakkı, oy hakkı, 
yeni pay alma hakkı ve tasfiyeden pay alma haklarını sağlamaktadır. 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.5 no’lu maddesinde yer 
almaktadır. 

3.5. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya 
pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin 
bilgi 
Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek beheri 1 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı 
900.000 TL nominal tutardaki paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay 
sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar yoktur ve ayrıca paylar üzerinde intifa hakkı 
bulunmamaktadır. 

3.6. Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının 
borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir 
başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi 
Halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul’da işlem görebilmesi Borsa 
İstanbul mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa istanbul’un vereceği olumlu karara 
bağlıdır. 

3.7. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi 
Şirket’in kar dağıtım politikası İhraççı Bilgi Dokümanı’nın Ek 2’de yer alan Şirket Esas 
Sözleşmesinin 17’nci maddesine göre belirlenmekte olup, bu kapsamda Şirket, net dönem karından 
yasal yedek akçeler ve kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan karın % 50’sini dağıtmayı 
taahhüt etmektedir. 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 17.6. Bölümünde yer almaktadır. 
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4. RİSK FAKTÖRLERİ 

4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler 
 Global ve genel ekonomide yaşanacak dalgalanmaların özellikle finans sektörüne etkisi, 

Şirket’in mali durumunu ve karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.  
 Bankacılık başta olmak üzere finans sektöründe karlılığın azalması da Şirkete olumsuz 

yansıyacak faktörler arasında sayılabilir.  
 Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatlarına yapılacak değişiklikler Şirket için bir risk 

unsuru olabilir.  
 Üretim maliyetlerinde etkili olan internet bağlantı ücretleri ve internet hosting (Barınma ve 

servis sağlayıcıları) ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar, enerji, telefon, doğalgaz, su 
gibi fiyatı merkezi veya yerel otoriteler tarafından belirlenen giderlerin maliyetlerindeki 
artış kararları Şirket’in karlılığı açısından risk oluşturabilir. 

 Dijital medyada reklam fiyatları ziyaretçi sayısına göre belirlendiği için izleyici sayısındaki 
düşüş, yeni bir iletişim medyasının gündeme gelmesi Şirket’in karlılığını olumsuz 
etkileyebilir. 

 Şirket bankalar başta olmak üzere reklam veren kurumların önemli bir kısmıyla yıllık ya da 
süreli anlaşmalar yapmaktadır. Bu anlaşmaların bazıları iptal edilebilir ya da sözleşme 
yapılmış şirketlerin bazıları ödeme güçlüğüne düşebilir.  

 Özellikle yabancı kurumların büyük ilgi gösterdiği finans yayıncılığında yerli ve yabancı 
yeni rakipler doğabilir ve reklam gelirlerinin bölünmesine neden olabilir. 

 Şirket’in gelirleri genel ekonomik gelişmelerle bağlantılı olarak değişmektedir.  Ancak yaz 
ve Ramazan aylarına denk gelen yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerde bir miktar düşüş 
yaşanmaktadır.  

 Şirket’e karşı açılmış olukça yüksek miktarlı tazminat davaları söz konusudur. Söz konusu 
davaların kaybedilmesi Şirket’in faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz etkileyebilecektir  

 Şirket’in mevcut sitelerinin Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde Mahkeme ya da 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kararı ile kapatılabilmesi sonucunda, Şirket 
faaliyetleri ile karlılığını olumsuz etkilenebilir. 

 Şirket’in üst düzey yöneticilerinin yapmış olduğu haberlerin mahiyeti açısından suç 
duyurusunda bulunulması ve söz konusu suç duyurularının mahkumiyetle sonuçlanması 
halinde, bu durum Şirket’in faaliyetleri ile karlılığını olumsuz etkileyebilir. 

 Ekonomi ağırlıklı yayın yapan çok sayıda internet sitesi ve bir adet dergiye sahip olan 
Şirket, önümüzdeki dönemde de çok sayıda davaya maruz kalabilir.  

 Tahmin edilemeyen ekonomik gelişenlerin olası etkilerinin Şirket üzerindeki yansımaları, 
Şirket’in karlılığını olumsuz etkileyebilir. 

 Şirket web sunucularının barındırma hizmetlerini Radore kurumundan sağlamaktadır. 
Radore bünyesindeki veri merkezinde barındırılması, sunucuların ihtiyaç duyduğu enerji 
hattının sağlanması, sunucuların internet erişimine olanak sağlayan hattın sağlanması da bu 
hizmete dahil olmakla birlikte yaşanabilmesi muhtemel olan teknik sorunlarda Medya 
Gündem’in yayın sürecinde aksaklıklar doğabilir. 

 Şirket’in yayın hattında yaşanabilecek olumsuzluklar, Şirket’in internet site izlenebilirliğini 
tehdit altına sokabilir. 

 Şirket, yayın bilgilerini arşivleme sırasında teknik sorunlarla karşılaşabili ve/veya bazı veri 
kayıpları yaşanabilir.  

 Web sitelerinin siber saldırıya uğrama olasılığı bulunmaktadır. Şirket bu konuda resmi, bir 
kuruma sızma testi yaptırmamışına rağmen yer sağlayıcı ve yazılımı geliştirici şirketler 
tarafından bu konuda gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. Yine de olası bir saldırıda 
Şirket sitelerinin kısa süreli saldırıya uğraması durumunda gelir kaybı yaşanabilir. Söz 
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konusu gelir kaybı kesintinin süresi ile ilişkilidir. Bu sürede yer sağlayıcı ve yazılım şirketi 
ile yapılan sözleşme çerçevesinde 1 gün ile sınırlıdır.  

 Şirket, mobil cihaz uygulamalarının geliştirilmesini “Tablet Medya” kurumu üzerinden 
sağlamaktadır. Tablet Medya’nın sağlamayı taahhüt ettiği şartları yerine getirmemesi anılan 
uygulamaların bakımının yapılamamasına, güncellenememesine, kesintilerin 
giderilememesine neden olabilecektir.  

 Firmanın faaliyetleri arasında internet sitesi üzerinden haber sunumu önemli yer teşkil 
ettiğinden, internet sitesindeki ve diğer bilgi sistemlerindeki zafiyetlerin ve bu zafiyetler 
kullanılarak bilgi sistemlerine ve güvenliğine verilebilecek hasarların belirlenmesi ve bu 
zafiyetlerin giderilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, sistemlere yönelik sızma testi ve 
diğer gerekli testler Şirket tarafından yaptırılmamış, konu dahilindeki riskler 
belirlenmemiştir. Şirket’in internet siteleri dışarıdan siber saldırılara uğrayabileceği gibi, bu 
saldırılar Şirket’in gelir ve itibar kaybına veya hukuki yaptırımlara maruz kalmasına neden 
olabilecek sonuçlar ortaya çıkarabilecektir.  

 İnternet sitesinin çalışmasının devamını sağlayacak tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin 
düzenli olarak test edilmesi önem taşımaktadır. Şirket’in bu hususları içeren bir iş sürekliliği 
planı bulunmamaktadır. Böyle bir planın bulunmaması, test edilmemesi ve uygulanmaması, 
Şirket’in sunduğu hizmetlerin aksamasına, herhangi bir kesinti sonrası sistemlerin yeniden 
çalışma süresinin uzamasına ve veri kayıplarına neden olabilecektir. 

 Şirket’in bağlı bulunduğu T.C. yasaları ve mevzuatlarında yapılabilecek değişiklikler Şirket 
için bir risk unsuru oluşturabilecektir. Bu bağlamda maliyet unsurları olan kurumlar 
vergisinde, KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerde, sosyal güvenlik primleri, muhtasar vergiler 
(çalışanların gelir vergileri) gibi kamu tarafından belirlenen vergi ve primlerin tutarı veya 
niteliğinde yapılabilecek değişiklikler ya da kamu otoriteleri tarafından yeni vergi salınması 
Şirket’in finansal sonuçlarını doğrudan etkileyebilecektir. 

 Akıllı Yaşam Dergisi Şirket’in 30.06.2013 net satışları içinde %35,06 oranında paya  
(330.157,86 TL) sahiptir. Mutlu Dergi Grubu ile Medya Gündem arasındaki sözleşmenin 
her yıl günün koşullarına göre, iki taraf arasında anlaşma sağlanması halinde yenilenebilir 
maddesi yer almaktadır. Ayrıca sözleşme süresi 1 Mayıs 2013-1 Mayıs 2014 geçerliliğini 
korumaktadır.  Söz konusu sözleşmenin uzatılmaması ya da feshedilmesi riski Şirket’in 
faaliyetlerine ve karlılığına olumsuz etkide bulunabilecektir. 

 Şirket adına kayıtlı domainler, kayıt sürelerinin dolmasından itibaren domainler hak sahibi 
tarafından 80 gün boyunca geri alınabilmektedir. Bu süre zarfında da üzerinde hiçbir işlem 
yapılmayan domainler 90. günün sonunda Şirkete ait domainlerin diğer kişilerce satın 
alabilme riski bulunmaktadır.  

 Şirket yayın yaptığı internet sitelerinin kullanıcı ara yüzünün, yönetim panellerinin 
kodlanması ile sunucu yönetimi ve sunucunun güvenlik yönetiminin sağlanması hizmetini 
dış kaynak kullanma yoluyla temin etmektedir. Bu kapsamda, internet sitesinin 
geliştirilmesi, site üzerindeki yazılım değişiklikleri, yeni web teknolojilerine dair araştırma 
ve geliştirme desteği ile bu konuların inşası, sunucuların yönetimi ve bakımı ile planlanmış 
güncellemelerin yapılması, eksik ve hataların giderilmesi, saldırıların bertaraf edilmesi, 
yedeklerin alınması ve takip edilmesi, yedek planlarının hazırlanması ve uygulanması, 
güvenlik uygulamaları ve yazılımlarının yönetimi ile bunların takip edilmesi dış kaynak 
hizmeti alınarak yapılmaktadır. Şirket ile bu hizmeti veren kurum arasında sözleşme 
bulunmamaktadır. Dış kaynak hizmeti alınan kurum ile sözleşmenin olmaması, yukarıda 
zikredilen hizmetlerin düzenli ve etkin bir biçimde alınabilmesini ve dolayısıyla firmanın 
sunduğu hizmetlerin niteliğini olumsuz yönde etkileyebilecektir. 

 Faaliyet konusu bilgi sistemlerinin kullanımına yoğun bir şekilde dayanan Şirket’in bilgi 
güvenliği kriterlerini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almaması ve bu tedbirlerin 
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sürekliliğinin sağlanmaması Şirket faaliyetleri açısından risk oluşturabilecektir. Bu 
kapsamda asgari olarak, bilgi sistemlerinin erişilebilirliğini, verilerin gizliliği ve 
bütünlüğünü sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmaması, logların, veritabanının, internet 
sitesinin ve sistem yapılandırmalarının düzenli olarak yedeklenmemesi ve bu yedeklerin 
gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanacak şekilde saklanmaması, dış kaynak yoluyla alınan 
hizmetlere yönelik hizmet tutarı sözleşmelerinin yapılmaması, bilgi sistemlerinin 
kullanıldığı tüm süreçlerin dokümante edilmemesi, bilgi sistemlerine yönelik yasal 
mevzuatın gereklerinin yerine getirilmemesi sunulan hizmetlerin aksamasına, bilgilerin 
yetkisiz erişime karşı korunamamasına, verilerin bütünlüğünün sağlanamamasına, bilgi ve 
sistemlerin gerektiğinde erişilememesine neden olabilecektir.  

4.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler 
 Dünyada yazılı basının yerini almaya başlayan internet medyasıyla ilgili olarak henüz 

ülkemizde yasal zeminler tam olarak oluşturulamamıştır. Bu kapsamda kamu idaresinin 
alacağı kararlar, yasal değişiklikler Şirket’in faaliyetlerinin devamlılığını etkileyebilecek 
önemli konuların başında yer almaktadır 

 Günümüzde, internetin reklam pastasında artan payının azalması ya da kurumların reklam 
politikalarındaki değişiklikler sektörün ciro ve karlılığını azaltabilir.  

 Alternatif iletişim kanallarının ortaya çıkması ve dünyada yaygınlaşması mevcut dijital 
medya sektörü açısından risk oluşturabilir.  

 İnternetin ve dijital medyanın gelişimine paralel tüketici alışkanlıklarında yaşanacak 
değişim sektöre negatif etkide bulunabilecektir. 

 İnsanların bilgiye ve habere olan ihtiyaçları, insanların habere olan merakı sebebiyle asıl işi 
habercilik olmayan arama motorları dahil, bir çok irili ufaklı internet siteleri tarafından 
haber kanalları açılmış olup; söz konusu haber kanallarının sayfalarında günün gelişen 
haberlerini en hızlı biçimde yansıtma yarışına girmeleri sektördeki ayrıntılı bilgi akışının 
önünü kesmektedir. 

 
4.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler 

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Riskler 
Şirket’in planlanan yatırımlarının gerçekleşmemesi durumunda, fiyat değer tespit raporundaki 
varsayımların gerçekleşmeme riskinden dolayı Şirketin finansal performansı beklentilerin altında 
oluşabilir veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda veya sermaye piyasası 
koşullarının kötüleşmemesine rağmen Şirket’in paylarının fiyatı halka arz fiyatı olan 5,30 TL’nin 
altına düşebilir.  

İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: 
Kar payı dağıtılabilmesi için önce, (varsa) geçmiş yıllar zararının kapatılması gerekmektedir. Şirket 
yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. Şirket’in zarar 
ettiği yıllarda dönem karından kar payı geliri dağıtılamaz.  

İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: 
Şirket payları herhangi bir örgütlü piyasada işlem görmüyor olup, ilk defa Borsa İstanbul’da halka 
arz edilecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı Şirket tarafından belirlenecek ve bu fiyat arz 
sonrası Borsa İstanbul’da oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten 
sonra, ekonomideki ve/veya Şirket’in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı 
piyasada belirlenecektir. 

 
 



13 
 

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 

5.1. Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin 
olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet 
Medya Gündem, 1.100.000 TL olan ödenmiş sermayesi 900.000 TL artırılarak halka arz edilecektir 
(payların nominal değeri 1 TL). Halka arz fiyatı 5,30 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut ortakların, 
sermaye arttırımı rüçhan hakları kısıtlanarak gerçekleştirildiği için sermaye arttırımına katılım 
olmayacaktır. Şirket’in hisse ihracına ilişkin tahmini toplam maliyeti yaklaşık 270.465 TL olması 
tahmin edilmektedir. Şirket’in halka arzdan sağlayacağı net nakit girişi 4.499.535 TL’dir. Şirket’in 
halka arzla ilgili olarak; aracılık komisyonu için 238.500 TL, bağımsız denetim şirketine ödediği 
8.850 TL, kurul ve diğer ücretler için 23.115 TL, toplam 270.465 TL maliyet gideri oluşmuştur. 

5.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri 
Şirketin halka arzdan sağlayacağı gelir 4.770.000 TL’dir. Halka arz maliyetleri gözönünde 
bulundurularak net nakit girişi 4.499.535 TL olacaktır.  
Şirket paylarının halka arz edilmesinin gerekçeleri: 

a) Şirketin finansal borçlarının azaltılması, böylelikle finansal giderlerinin azaltılarak karlılığa 
olumlu katkı sağlanması, 

b) Böylece şirketin büyümesinin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi, 
c) Kurumsallaşma, 
d) Şirketin yurtiçi mevcut müşterileri nezdindeki güvenirliğinin artırılarak devam ettirilmesi, 

potansiyel müşteriler nezdinde bilinirliğinin, tanınırlığının artması, 
e) Şirketin şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin geliştirilmesi, 
f) Şirketin finansal kuruluşlar ve piyasalar nezdinde saygınlığının artması,  
g) Şirket paylarının organize piyasalarda işlem görür ve likit hale gelmesiyle kredi verenler 

nezdinde teminat niteliği kazanması, 
h) Şirket paylarının organize piyasalarda işlem görür hale gelmesiyle gene organize 

piyasalarda tahvil ihracıyla borçlanma olanağının doğması, 
i) Tüm bu olumlu gelişmelerin etkisiyle şirketin rekabet gücünün artması, 

Şirket, sermaye artırımı yoluyla payların halka arz edilmesi sonucu elde edeceği nakit kaynak ile, 

Elde edilmesi Planlanan Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri 

Halka arz 
gelirlerinden 
yatırıma 
ayrılması 
planlanan 
oran (%) 

Halka arz 
gelirinden 
yatırıma 
ayrılması 
planlanan 
harcamalar 
(TL) 

Dijital ortamda yayın yapacak Borsa TV ve Finans TV'nin altyapı yatırımları 
ve önemli isimlerin transferi ile spiker, yönetmen, kameraman ve muhabirler 
başta olmak üzere yaklaşık 30 kişilik yeni istihdam yatırımları, 

40 1.799.814 

İşletme sermayesi olarak Şirket’in hesaplarında tutulması,  20 899.907 
2014 yılında yapılması planlanan organizasyon işleri yatırımı, 15 674.930 
Mevcut internet sitelerinin alt yapı yenileme yatırımları, 8 359.963 
Anadolu Ajansı video ve canlı yayın görüntüleri aboneliği, Cihan Haber 
Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'nın hem yazılı hem de görüntülü haberlerine 
abone olma yatırımları, 

5 224.977 

Yeni kurulması planlanan internet siteleri yatırımları, 5 224.977 
E-dergi projesi yatırımı, 4 179.981 
Finans ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal dergilerini 
hazırlayacak ekip ve altyapı yatırımları, 

3 134.986 

TOPLAM  4.499.535 
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Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.4 no’lu maddesinde yer 
almaktadır. 

5.3. Halka arza ilişkin temel bilgiler  
Halka arz süresi 2 gündür. Halka arz edilecek payların artırım sonrası sermayeye oranı %45,00’dir. 
Halka arz edilecek paylar 900.000 TL nominal değerli paylardır. Beher 1 TL nominal değerli payın  
halka arz fiyatı 5,30 TL’dir. 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no’lu maddesinde yer 
almaktadır. 

5.4. Menfaatler hakkında bilgi 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. sermaye artışında fon, halka arz eden aracı kuruluş 
ise halka arza aracılık komisyonu elde edecektir. 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.3 no’lu maddesinde yer 
almaktadır. 

5.5. Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının 
artırılmamasına ilişkin taahhütler 

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt: 
Şirket, herhangi bir bedelli sermaye artırımı yaparak dolaşımdaki pay miktarını 1 (bir) yıl boyunca 
artırmayacağını taahhüt etmiştir. 

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler: 
Şirket paylarının ileride Borsa İstanbul A.Ş.’de GİP dışı herhangi bir pazarda işlem görmeye 
başlaması halinde mevcut hissedarlar Orhan PALA, Barış BEKAR, Seda UYGUN PALA ve 
Kayhan ÖZTÜRK payların 5 (beş) yıl boyunca borsada ortak satışına konu olacak şekilde 
satmamayı taahhüt etmişlerdir. Bu taahhüt anne, baba, kardeş, akraba ve üçüncü dereceden kan 
bağımız olan kişilere hisse devri yapılması halinde de geçerlidir.  

Şirket’in gerçek kişi ortakları Orhan PALA, Barış BEKAR, Seda UYGUN PALA, Kayhan 
ÖZTÜRK tarafından şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların BİST Gelişen 
İşletmeler Piyasası’nda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca tedavülü 
artırıcı pay satışı yapmamayı ve şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir 
yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmamayı taahhüt etmişlerdir. 

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen tahhütler: 

Şirket paylarının Borsa İstanbul Anonim Şirket’nde işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl 
süresince boyunca tedavülü artırıcı pay satışı yapmamayı ve şirket paylarının borsada işlem 
görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada 
satmamayı taahhüt etmişlerdir. 

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler: 
Yoktur. 

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli husular: 
Yoktur. 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7.3 no’lu maddesinde yer 
almaktadır. 

5.6. Sulanma etkisi 
Mevcut ortaklar için sulanma etkisi  %147,07 dir.  
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Halka arzdan hisse alacak yeni ortaklar için ise %45,39 sulanma etkisi olacaktır. 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 9. bölümünde yer almaktadır. 
5.7. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi 

Şirketin 1 TL nominal değerdeki 1 adet payının satış fiyatı 5.30 TL olarak tespit edilmiştir. 
Halka arza iştirak eden yatırımcılardan ihraç edilen payların bedeli dışında halka arzda yetkili 
kuruluşlar tarafından işlem komisyon bedeli ve hesap açılışına ve para ya da pay transferine dair 
ücret talep edilebilecektir.  

 


