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Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca,  

(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada 
işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye 
artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu 
raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula 
yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde 
edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka 
açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka 
açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan 
sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir 
rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması 
zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. 
Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim 
kurulu tarafından yerine getirilir. 

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası 
çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi 
durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması 
yapılması zorunludur. 
 
Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi (2) numaralı fıkrası 
uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun 
izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren 2. rapordur.  
 

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.07.2021 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde 

(28.2. Bölüm/Sayfa 188-189) halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir: 

Girişim Elektrik’in halka arzı ile fon elde edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının 

güçlendirilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, 

şeffaflık ve hesap verilebilirlik daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin kurumsal kimliğinin 

güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Sermaye yatırımını istikrarlı büyüme ve karlılığa finansman temin etme konuları çerçevesinde artırımdan 

elde edilecek kaynağın; 

- Devam eden yatırımların sonuçlandırılması ve yurtiçi / yurtdışı muhtemel yeni yatırım 

fırsatlarının değerlendirilmesi, 

- Üretim kapasitesinin artırılması, 

- Hammadde alımı, 

- Makine, teçhizat ve ekipman alım ve yenilemeleri, 

- Genel yönetim, işletme ve pazarlama / satış / dağıtım harcamalarında kullanılması, 

- Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması ve 

- İşletme sermayesi olarak tutulması 

planlanmaktadır. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen halka arzda sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 15.000.000 adet payın 

satışından 255.000.000 TL brüt (245.644.635 TL net) halka arz geliri elde edilmiştir. 31/03/2021 tarih ve 

2021/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nda, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarının oransal 

dağılımı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 
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Fonun Kullanım Yeri 
Fonun Kullanım 

Oranı (%) 

Yurtiçi, Yurtdışı muhtemel yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi %14,0 

Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesinin ve 
çeşitliliğin artırılması, iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman ve taşıt 
alım ve yenilemeleri  

%32,0 

Hammadde ve yarı mamul alımı %7,0 

Faaliyet Giderlerinde Kullanılması (Genel yönetim, işletme ve pazarlama, 
satış, dağıtım harcamalarında kullanılması) %6,0 

Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması %23,0 

İşletme sermayesi olarak tutulması %18,0 

TOPLAM %100,0 

 

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fon, 10.02.2022 tarihi itibari ile amacına göre tamamen kullanılmış 

ve kullanılan tutarlar aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır. 

 

Fonun Kullanım Yeri % PLANLANAN (TL) KULLANILAN KALAN (+/-) 

Yurtiçi, Yurtdışı muhtemel yeni yatırım 
fırsatlarının değerlendirilmesi 

14,00 34.390.248,90 34.390.248,90 0,00 

Devam eden yatırımların 
sonuçlandırılması, üretim kapasitesinin 
ve çeşitliliğin artırılması, iş makinesi, 
makine, teçhizat, ekipman ve taşıt alım 
ve yenilemeleri  

32,00 78.606.283,20 78.606.283,20 0,00 

Hammadde ve yarı mamul alımı 7,00 17.195.124,45 17.195.124,45 0,00 

Faaliyet Giderlerinde Kullanılması 
(Genel yönetim, işletme ve pazarlama, 
satış, dağıtım harcamalarında 
kullanılması) 

6,00 14.738.678,10 14.738.678,10 0,00 

Finansman ve kısa vadeli borç 
ödemelerinde kullanılması 

23,00 56.498.266,05 56.498.266,05 0,00 

İşletme sermayesi olarak tutulması 18,00 44.216.034,30 44.216.034,30 0,00 

TOPLAM 100,00 245.644.635,00 245.644.635,00 0,00 

 

Yurtiçi, yurtdışı muhtemel yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için ayrılan 34.390.248,90 TL 

tutarındaki gelirin tamamı harcanmıştır. 

Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesinin ve çeşitliliğin artırılması, iş makinesi, 

makine, teçhizat, ekipman ve taşıt alım ve yenilemeleri için ayrılan 78.606.283,20 TL tutarındaki gelirin 

tamamı harcanmıştır. 

Hammadde ve yarı mamul alımı için ayrılan 17.195.124,45 TL tutarındaki gelirin tamamı harcanmıştır. 

Faaliyet giderlerinde kullanılması (Genel yönetim, işletme ve pazarlama, satış, dağıtım harcamalarında 

kullanılması) için ayrılan 14.783.678,10 TL tutarındaki gelirin tamamı harcanmıştır. 
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Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması için ayrılan 56.498.266,05 TL tutarındaki gelirin 

tamamı harcanmıştır. 

İşletme sermayesi olarak tutulması için ayrılan 44.216.034,30 TL tutarındaki gelirin tamamı harcamıştır. 

Toplam olarak, 245.644.635,00 TL olan net gelirin tamamı harcanmıştır. 

Sonuç olarak, Şirket’in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fon belirtilen amaçlara uygun olarak 

kullanılmış ve 10.02.2022 tarihine kadar gelirin henüz kullanılmayan kısımları, vadeli mevduat, repo, fon 

vb. finansal enstrümanlar vasıtasıyla değerlendirilmiştir. 10.02.2022 tarihine kadar halka arzdan elde 

edilen fondan toplam 7.401.924,53 TL faiz geliri elde edilmiştir. Elde edilen faiz geliri, yukarıda belirtilen 

halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarının oransal dağılımı dahilinde tamamen harcanmıştır.  

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

 

 

Savaş Atanur KAZAZ                                                                Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Denetim Komitesi Başkanı                                                     Denetim Komitesi Üyesi 

 

 

 

 

 


