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Temel Finansal Veriler 

(Bin TL)                           2018/12      2019/12   2020/6* 

Toplam Aktifler           :    100.529      90.264         85.221 
Toplam Özkaynak       :     43.756       36.231         32.763 
Krd. ve Borçl. Araçlr.  :     54.865       51.951         50.947 
Net Kar/Zarar              :        1.727        (7.525)         (3.469) 
Esas Faaliyet K/Z         :      15.264        2.130            (317) 
Toplam Hasılat            :      20.442      15.126           9.373 
     
           
       (%)                                2018/12     2019/12   2020/6* 
Aktif Kârlılığı                :           1,72         (8,34)         (4,07) 
Özkaynak Kârlılığı       :           3,95        (20,77)        (10,59) 
Kaldıraç Oranı              :        56,47         59,86           61,56 
Likidite Oranı               :        28,08           8,15           17,25 
 
*Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 

Bağımsız Denetim: 
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş. 
Okan ÖZ, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 +90 212 366 60 00 
Derecelendirme Uzmanları: 
Can TEKİN (Lisans No:602952) 
 +90 216-3305620 Pbx 
 cantekin@kobirate.com.tr 
KREDİ KOMİTESİ lisans No 
Burhan TAŞTAN                600457 
Ahmet GENÇER                 601523 
Serap ÇEMBERTAŞ           600246 

    Rapor Tarihi:  21.09.2020 
    Geçerlilik Tarihi: 21.09.2020-21.09.2021 
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1. Sınırlamalar 

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından ATA 
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. hakkında düzenlenen Kredi derecelendirme raporu; Kobirate 
Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ne, SPK’nın 24.04.2009 tarih 
ve 5347 sayılı yazıları ile verilen yetki çerçevesinde düzenleyici kuruluşa verilen Finansal Kuruluşlar 
kredi derecelendirme metodolojisi baz alınarak düzenlenmiştir. 

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 
düzenlenen derecelendirme raporu, ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu veya 
yanıtlamış olduğu 156 adet belge, bilgi, dosya ile firmanın resmi internet sitesinden kamuya açıklamış 
olduğu veriler 31.12.2017, 31.12.2018 ve 31.12.2019 tarihleri itibari ile DRT Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket firmasının bağımsız denetim raporları, 30.06.2020 
tarihi itibari ile anılan Bağımsız Denetim Şirketinin sınırlı bağımsız denetim raporu ve ilgili firma 
hakkında uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler baz alınarak hazırlanmıştır. 

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini; 
Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini Düzenleyen SPK ve BDDK 
Yönetmelikleri, IOSCO ve OECD gibi uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri ile genel 
kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve web sitesi aracılığı ile 
(www.kobirate.com.tr) kamuoyu ile paylaşmıştır. 

Finansal Analiz her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibariyle Kobirate 
A.Ş.’nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür. 

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri 
A.Ş.'ye aittir. İzinsiz olarak; yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. 
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2.Metodoloji 

Kredi Derecelendirme raporunun hazırlanmasındaki amaç, işletmelerin finansal yapılarını ve finansal 
risk durumlarını, ödeyebilirliklerinin belirlenmesini veya borçluluğu temsil eden araçlarını anapara, faiz 
ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanamama riskinin tarafsız, adil olarak değerlendirilmesi 
ve sınıflandırılmasıdır. 

KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin kredi 
derecelendirme raporu ve sonuç notuna niteliksel ve niceliksel faktörlerin analiziyle ulaşılmaktadır. 

KOBİRATE kredi derecelendirme raporu sonuç notuna; üç ana bölümde yapılan analizler sonucunda 
ulaşılmaktadır. Bunlar sırasıyla: 

1. İş Riski Analizi,  

2. Finansal Risk Analizi, 

3. Kurumsal Yönetim, Yönetimin Kalitesi ve Ortaklık Yapısının Kalitesinin Analizleri, 

2.1 Kredi Derecelendirmesinde İş Riski Analizi Tanımları 

Kredi Derecelendirme raporunun önemli bir bölümünü iş riski analizi oluşturmaktadır. KOBİRATE 
metodolojilerinde iş riski analizi; firmanın faaliyette bulunduğu sektör riskinin incelenmesi ve firmanın 
rekabet gücü ve operasyonel analizlerinin birlikte yapılması ile sonuçlandırılmakta ve iş riski seviyesi 
sayısallaştırılmaktadır. 

2.2 Kredi Derecelendirmesinde Finansal Risk Analiz Yönteminin Tanımları 

Finansal risk analizi, finansal tablolarda yer alan hesaplar arasındaki bağlantının kurulması, ölçümlerin 
yapılması ve yorumlanması faaliyetlerini kapsar. Firmanın geçmiş ve içinde bulunulan dönem 
performansının incelenmesi ile geleceğe dönük tahminlerin yapılması sağlanır. KOBİRATE, finansal risk 
analizini dört alt bölümde incelemektedir. 

Birinci oran grubu işletmelerin likidite durumlarının analizinde kullanılan likidite oranları olup bu 
oranlar işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkilerin analiz 
edilmesinde kullanılırlar. Bu analizde sekiz adet oran kullanılmaktadır. 

Finansal risk analizinde kullanılan ikinci oran grubu mali yapı oranlarıdır. Analizde kullanılan mali yapı 
oranları on yedi adet olup işletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün 
ölçülmesinde kullanılan oranlardır. 

Finansal risk analizinde kullanılan üçüncü grup oranlar, işletmenin faaliyet oranları olup bu oranlardan 
işletmenin varlıklarını verimli kullanıp kullanmadığının ölçülmesinde yararlanılmaktadır. Analizin bu 
bölümünde sekiz adet oran kullanılmaktadır. 

Finansal risk analizinde kullanılan son grup oran işletmenin kârlılık oranlarıdır. İşletmelerin incelenen 
dönem içindeki faaliyet sonucu yeterli kâr elde edip edemediğini ölçen oranlardır. Analizin bu 
bölümünde ise 14 adet oran kullanılmaktadır. 
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Kredi Derecelendirme raporunda bir bölümünü oluşturan finansal risk analizinde en önemli amaç; 
yukarıda dört bölüm başlığı altında belirtilen 47 adet oranı kullanarak, son iki-üç yıllık sonuçlara 
ulaşmak ve bu oranların işletmenin faaliyet gösterdiği sektör oranları ile karşılaştırmalarının yapılmasını 
sağlamaktır.  

2.3 Kredi Derecelendirmesinde Kurumsal Yönetim, Yönetimin Kalitesi ve Ortaklık Yapısının Kalitesi 
Analizi Tanımları 

Kredi Derecelendirmesinde Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, firmaların yönetim yapılarının, 
yönetilme biçimlerinin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla 
şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapılıp 
yapılmadığını denetleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir. 

Kobirate Kredi Derecelendirmesinde Kurumsal Yönetim değerlemesini Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Kurumsal Yönetim İlkelerini, TTK ve şirketin faaliyet gösterdiği sektör uygulamaları dikkate alan bir 
sistemle gerçekleştirmektedir.  

Bu sistemde şirketin Ortaklık Yapısı, Yönetim Yapısı, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, 
Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere altı ana başlık altında analiz edilmektedir. 

Kobirate kredi derecelendirme sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan firmaların kurumsal yönetim 
yapıları, ortaklık yapısı ve yönetimin yapısının belirlenmesinde derecelendirme uzmanlarınca 
KOBIRATE tarafından oluşturulan soru setleri kullanılarak sonuca ulaşılmaktadır. 
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3.Firma ve Sektör Bilgileri 

3.1. Firma Bilgileri 

Ata Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, 20 Mart 1997 tarihinde İstanbul’da 367415/314997 sicil numarası 
ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı bir yatırım ortaklığı olarak kurulmuştur. 27 Ekim 2011 tarih 
ve 2011/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile nevini Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüştürme kararı 
almış ve 28 Aralık 2011 tarihli YO 46 sayılı yazı ile SPK’ya başvuruda bulunmuştur. 

7 Eylül 2012 tarihinde yapılan, ünvan ve statü değişikliklerine ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin 
onaylandığı Olağan Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu toplantısında alınan kararlar 11 
Ekim 2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş, Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
olan ticaret ünvanı Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ata GYO) olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik 
17 Ekim 2012 tarih, 8176 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. 

Ata Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Ata GYO’nun ana faaliyet konusu, gayrimenkullere, 
gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı 
haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve 
geliştirmektir. 

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve 
Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan Portföyü işletmek amacıyla 
paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde 
bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. 

 

 

Şirket Unvanı: ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

Şirketin Merkez Adresi: DİKİLİTAŞ MAH.EMİRHAN CAD.NO:109 ATAKULE BALMUMCU BEŞİKTAŞ 
34349 İSTANBUL  

Şirketin Kuruluş Tarihi: 1997 

Ticaret Sicil No: 367415 

Şirketin Vergi Dairesi ve numarası: İSTANBUL-Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü 0920055426 

Şirketin Web Adresi www.atagyo.com.tr 

Şirketin Ödenmiş Sermayesi: 23.750.000.- TL 
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Ata GYO A.Ş.’nin 18.09.2020 tarihi itibariyle Mülk Portföyü aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (Kaynak: Ata GYO A.Ş.) 

  Gayrimenkulün Tanımı Gayrimenkulün Adresi Alış Tarihi Ekspertiz Tarihi 
Ekspertiz Değeri 

(TL) 

Giresun - Burger King Restoranı 
12 Pafta 112 Ada, 12 Parsel no’lu “Altı Katlı Betonarme İş 
Yeri” Nitelikli Gayrimenkul 

Giresun İli, Merkez İlçesi, Kapu Mahallesi, Gazi 
Caddesi, No:115, 

7.12.2012 30.12.2019 6.480.000 

Ordu - Burger King Restoranı 
238 ada 37 parselde kayıtlı, Beş Katlı Betonarme İş Yeri ve 
Arsası  Yeni Mah., İsmet Paşa Cad., No:41, Altınordu/ORDU 

5.12.2013 30.12.2019 5.284.000 

Nevşehir/İşyeri  688 Ada, 150 Parsel no’lu, 242,72 m² yüzölçümlü 6 katlı 
betonarme işyeri ve arsası Nevşehir İli, Merkez ilçesi, Kapucubaşı Mah.  

25.12.2015 30.12.2019 4.340.000 

Kayseri/İşyeri 
833 Ada 1 Parsel no’lu, 1.185,87m² Yüzölçümlü, İş Yeri Kayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi 

27.11.2015 30.12.2019 8.278.000 

Lüleburgaz-Ata Corner 
145 Ada 52 Parsel no’lu, 4.388,47 m2 Yüzölçümlü, “Arsa” 
Nitelikli Gayrimenkul.  Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 

19.11.2015 30.12.2019 33.314.000 

Çanakkale/Proje 
Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Kemalpaşa Mah. 30 Pafta, 175 
Ada, 3 Parselde kayıtlı 122.88 m² yüzölçümlü 6 Katlı 
betonarme İş Yeri 

Kemalpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi 
No:7 Merkez/Çanakkale 

22.05.2018 30.12.2019 6.581.000 

Adana/Ceyhan-Burger King Restoranı 
366 Ada, 32 Parselde kayıtlı 438 m² yüzölçümlü İş Yeri 

Mithatpaşa Mahallesi, İnönü Bulvarı No:40 
Ceyhan/Adana 

9.05.2018 30.12.2019 3.500.000 

Tekirdağ/Proje 
59 Pafta, 218 Ada, 34 Parselde kayıtlı 1.589.97 m² yüzölçümlü 
arsa 

Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi (218 Ada 34 
Parsel) Süleymanpaşa / Tekirdağ 

2.01.2019 30.12.2019 6.540.000 

Toplam Gayrimenkul Portföyü       74.317.000 
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Şirketin Ortaklık ve Yönetim Yapısı ile İlgili Bilgiler 

Ortaklar ve Ortaklıklar 

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerde (A) Grubu 875.543 
adet ve (B) Grubu 22.874.457 adet olmak üzere toplam 23.750.000 adet paya ayrılmıştır. (A) Grubu 
paylar nama, (B) Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Şirket sermayesinin %3,69’luk kısma karşılık gelen 
875.543 TL’lik (A) Grubu hisseler grup şirketi olan Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye aittir. Şirketin 
22.874.457 TL tutarındaki (B) Grubu payları ise halka arz edilmiştir. 

(A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı olup, yönetim kurulu 
üyelerinin 4 (dört) adedi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel 
kurul tarafından seçilmektedir. 

 

Şirketin Ortaklık Yapısı (17.09.2020 İtibariyle) 

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı Sermaye Payı (TL) Pay Oranı (%) Pay Grubu 

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 875.543 3,69 A Grubu 

Halka Arz 22.874.457 96,31 B grubu 

TOPLAM 23.750.000 100,00  

 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı          Görevi Görev Dönemi 

Korhan KURDOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Nisan 2018-Nisan 2021 

Erhan KURDOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nisan 2018-Nisan 2021 

Elmas Melih ARAZ Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2018-Nisan 2021 

Tuncer KÖKLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2018-Nisan 2021 

Murat Ufuk YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2018-Nisan 2021 

Özlem ÖZÇEVİK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2018-Nisan 2021 

Özhan ERTEKİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2018-Nisan 2021 

 

Şirketin 7 (yedi) kişilik yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi bağımsızlık niteliğini haizdir. 

Yönetim Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ve diğer konularına ilişkin düzenlemeler 
Şirket Ana Sözleşmesinin 14.,15.,16.,17.,18. ve 19. maddelerinde yer almaktadır. Diğer taraftan 
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Yönetim Kurulu Komitelerinin görev dağılımları aşağıda yer 
almıştır. 
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Yönetim Kurulu Komiteleri 

Komite Komite Üyeleri Komitedeki 
Görevi 

 Şirketteki Görevi 

 

Denetimden 
Sorumlu Komite 

Özlem ÖZÇEVİK Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Özhan ERTEKİN Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Kurumsal Yönetim 
Komitesi 

Özlem ÖZÇEVİK Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Elmas Melih ARAZ Üye Yönetim Kurulu Üyesi 

Ülkü ÇELİK USTA Üye Mali İşler Direktörü 

Riskin Erken 
Saptanması 

Komitesi 

Özhan ERTEKİN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Elmas Melih ARAZ Üye Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Şirket, 16 Eylül 2020 tarihi itibariyle 6 (altı) kişilik kadrosu ile hizmet vermekte olup, Şirketin üst düzey 
yöneticileri ve görev dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirket organizasyon yapısına göre 
Genel Müdüre bağlı Mali ve İdari İşler Departmanı, Tasarım ve Koordinasyon Koordinatörlüğü ile ARGE 
ve Yatırımlar Departmanı oluşturulmuştur. 
 

 
 

Üst Düzey Yönetim 

Üst Yönetim Adı Soyadı Görevi 

Bedri KURDOĞLU Genel Müdür 

Ülkü ÇELİK USTA Mali İşler Direktörü 
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3.2. Sektör Bilgileri 

Sermaye piyasalarının 1980’lerde gelişmeye başlaması ile birlikte devreye giren Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıkları, ilk olarak 1960 yılında ABD’de oluşturulmuş ve daha sonra dünyaya yayılmış yatırım 
kuruluşlarıdır. Bugün itibariyle 36 ülkede GYO mevzuatı bulunmaktadır ve GYO’lara yatırım, küresel 
yatırım fonları tarafından en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olmuştur. Bunun temel nedeni, 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının en önemli özelliklerinin şeffaflık, kurumsallık, denetlenebilir 
olmalarıdır. Bunun yanı sıra bütün gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföyündeki gayrimenkuller, 
gerçek ekspertiz değerine sahip olarak değerlendirilmekte ve gerçeğe uygun değerleri yansıtmaktadır.  

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul 
yatırım ortaklıkları, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye 
piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek ya da belirli bir gayrimenkule 
yatırım yapmak amacıyla kurulabilen ve izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen, gelirleri kurumlar 
vergisinden istisna tutulmuş (Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5/1-d-4) sermaye piyasası kurumlarıdır. 
Rapor yazım tarihi itibariyle Ülkemizde faaliyet gösteren 33 adet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
bulunmaktadır.  

28.05.2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin 
Tebliğ kapsamında yeni düzenlemeler yapılmış olup, daha sonra bu tebliğ kapsamında değişiklikler 
öngören ek tebliğler yürürlüğe girmiştir. 

Portföyündeki gayrimenkullerin alım satımından kar sağlayan gayrimenkul yatırım ortaklığı, yılsonunda 
bu kârı ortaklarına temettü olarak dağıtabilmekte ve bu suretle gayrimenkul gelirini ortaklarına 
aktarabilmektedir. Böylece gayrimenkul yatırım ortaklığının paylarını satın alarak ortak olan bir 
yatırımcı, yüksek getirili gayrimenkullerin gelirlerinden dolaylı olarak yararlanmış olmaktadır. 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sadece gayrimenkule dayalı Portföyün işletilmesi faaliyeti kapsamında 
faaliyet gösterebilirler. Bunun doğal bir sonucu olarak, gayrimenkul yatırım ortaklıkları aktiflerinde 
makine ve Ekipman bulunduramazlar. Ayrıca, inşaat işlerini kendileri üstlenemez, proje yürütemez, 
ancak inşaatını başka şirketlerin gerçekleştirdiği projelere finansman sağlayabilirler. Bir yatırım 
şirketinin mevcut faaliyetlerini gayrimenkul yatırım ortaklıklarının faaliyetlerine değiştirmesi koşuluyla 
gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi mümkündür. 

Bir gayrimenkul veya bir projenin ne şekilde finanse edileceği kararı, projenin büyüklüğüne, kullanım 
ve inşaat haklarına, şirketin karlılık potansiyeline, finansman maliyetine bağlıdır. Devletin konut ve 
gayrimenkul sorununu kamusal bir olgu olarak algılaması neticesinde uygulanan vergi teşvikleri, 
gayrimenkul finansmanında gayrimenkul yatırım ortaklığını cazip hale getirmektedir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2016-2019 yılları arasında ödenmiş 
sermaye, aktif toplamı ve piyasa değeri açısından göstermiş oldukları gelişim ve bilanço büyüklükleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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(Milyon TL) 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Şirket Sayısı 31 31 33 33 

Çıkarılmış Sermaye 10.517 10.430 11.424 11.791 

Aktif Toplamı 60.602 67.162 79.415 86.227 

Piyasa Değeri 24.961 26.924 19.363 32.712 

Kaynak: SPK Bültenleri 

Sektördeki bütün şirketlerin son dört yıllık dönemde göstermiş oldukları performans 
değerlendirildiğinde; 2019 yılsonu itibariyle ödenmiş sermaye tutarının %3,21 oranında bir artışla 
11.791 milyon TL’ye yükseldiği ve şirketlerin toplam aktiflerinin %8,58’lik bir artışla 86.227 milyon TL 
seviyesine ulaştığı görülmektedir.  

2018 yılsonu itibariyle Şirketlerin piyasa değerlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,08 
oranında bir gerileme yaşanmış olup, sektörde faaliyet gösteren bütün şirketlerin toplam piyasa 
değerleri konjonktürel dalgalanmalar ve Borsa’daki hareketlere bağlı olarak 2015 yılsonu piyasa 
değerinin altına düşmüştür. 2019 yılında Şirketlerin toplam piyasa değerleri bir önceki yılsonuna göre 
%68,94 oranında artarak 32.712 milyon TL’ye yükselmesine rağmen, aşağıdaki tabloda gösterildiği 
şekilde bu değer 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle yeniden 23,4 milyar seviyelerine gerilemiştir. 

2020 yılının birinci çeyrek sonuçlarına göre ülkemizde faaliyet gösteren Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıklarının konsolide olmayan aktif büyüklüğüne göre sıralanmış şekli aşağıdaki tabloda yer almakta 
olup, bu tabloda ayrıca bu ortaklıkların piyasa değerleri, ödenmiş sermayeleri ve gayrimenkul yatırım 
oranlarına da yer verilmiştir. 

  Ortaklığın Unvanı Toplam 
Aktifler (TL) 

Piyasa Değeri 
(TL) 

Ödenmiş 
Sermaye(TL) 

Gayrimenkul 
Yatırım Oranı (%) 

1 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL Y.O. 24.085.490.000 4.446.000.000 3.800.000.000 56,86 

2 TORUNLAR GAYRİMENKUL Y.O. 13.441.436.000 1.860.000.000 1.000.000.000 91,70 

3 AKİŞ GAYRIMENKUL Y.O. 6.303.431.595 1.101.035.136 430.091.850 91,82 

4 SİNPAŞ GAYRİMENKUL Y.O. 5.334.577.765 777.142.154 873.193.431 78,42 

5 İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 5.285.028.546 1.217.612.500 958.750.000 88,32 

6 ÖZAK GAYRİMENKUL Y.O. 4.893.261.727 848.120.000 364.000.000 80,61 

7 HALK GAYRİMENKUL Y.O. 3.054.692.503 1.132.160.000 928.000.000 92,12 

8 REYSAŞ GAYRİMENKUL Y.O. 2.886.660.761 1.645.740.007 246.000.001 89,94 

9 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL Y.O 2.351.598.877 2.038.579.200 161.280.000 80,70 

10 YEŞİL GAYRİMENKUL Y.O. 2.098.162.866 91.695.125 235.115.706 59,88 

11 DOĞUŞ GAYRİMENKUL Y.O. 2.019.154.884 1.291.510.288 332.007.786 95,14 

12 VAKIF GAYRİMENKUL Y.O. 1.794.523.960 901.600.000 460.000.000 71,23 

13 NUROL GAYRİMENKUL Y.O. 1.674.079.865 778.800.000 295.000.000 81,72 

14 ALARKO GAYRİMENKUL Y.O. 1.591.967.962 727.720.000 64.400.000 55,63 

15 AKFEN GAYRİMENKUL Y.O. 1.326.936.699 458.160.000 184.000.000 75,85 

16 KİLER GAYRİMENKUL Y.O. 1.316.159.000 266.600.000 124.000.000 73,60 

17 PANORA GAYRİMENKUL Y.O 947.682.926 362.790.000 87.000.000 95,66 

18 DENİZ GAYRİMENKUL Y.O. 908.785.464 158.500.000 50.000.000 83,04 

19 MARTI GAYRİMENKUL Y.O. 736.596.163 84.700.000 110.000.000 76,23 
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  Ortaklığın Unvanı Toplam 
Aktifler (TL) 

Piyasa Değeri 
(TL) 

Ödenmiş 
Sermaye (TL) 

Gayrimenkul 
Yatırım Oranı (%) 

20 SERVET GAYRİMENKUL Y.O. 642.662.172 551.200.000 52.000.000 74,87 

21 TSKB GAYRİMENKUL Y.O. 569.916.431 450.000.000 300.000.000 98,89 

22 ATAKULE GAYRİMENKUL Y.O. 525.982.476 288.750.000 231.000.000 88,74 

23 PEKER GAYRİMENKUL Y.O 502.772.980 197.370.000 73.100.000 56,08 

24 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL Y.O 473.123.544 272.500.000 250.000.000 93,05 

25 AKMERKEZ GAYRİMENKUL Y.O. 283.183.810 791.487.360 37.264.000 64,04 

26 MİSTRAL GAYRİMENKUL Y.O. 258.836.745 213.408.945 134.219.462 96,44 

27 AVRASYA GAYRİMENKUL Y.O. 191.877.846 80.640.000 72.000.000 70,71 

28 PERA GAYRİMENKUL Y.O. 127.409.619 59.697.000 89.100.000 95,03 

29 KÖRFEZ GAYRİMENKUL Y.O. 124.656.320 128.700.000 66.000.000 68,21 

30 YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL Y.O. 88.815.951 90.400.000 40.000.000 69,54 

31 ATA GAYRİMENKUL Y.O. 86.996.605 88.587.500 23.750.000 85,64 

32 TREND GAYRİMENKUL Y.O. 72.599.966 62.700.000 30.000.000 87,32 

33 İDEALİST GAYRİMENKUL Y.O. 16.174.040 25.700.000 10.000.000 67,26 

  Genel Toplam 86.015.236.068 23.489.605.214 12.111.272.236   
Kaynak: SPK Bültenleri 

Bunun yanı sıra, şirketlerin aktiflerinde yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerin ve stokların gerçeğe 
uygun değerleriyle değerlenmesi sonucunda ortaya çıkan yeniden değerleme ve ölçüm kazançları, 
paylara ilişkin oluşan primler, sermaye düzeltme olumlu farkları ve dağıtılmayan kârlar nedeniyle 
Şirketlerin Özkaynakları kayda değer büyüklüklere ulaşmıştır. Sektörde faaliyet gösteren GYO’ların 
özkaynak toplamı 2018 yılında 45.040 milyon TL iken 2019 yılsonu itibariyle %10,87 oranında bir artışla 
49.934 milyon TL’ye yükselmiştir. 

Yukarıdaki tabloda belirtilen kriterler kapsamında Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sektördeki 
diğer şirketler arasındaki yeri değerlendirildiğinde; Toplam Aktifler sıralamasında 33 Şirket arasında 31. 
sırada yer almış olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre aynı sırada kalmıştır. Ödenmiş Sermaye 
sıralamasında ise bir önceki yılın aynı dönemine sıralamasını korumuş ve 31.sırada yer almıştır. Piyasa 
değeri itibariyle 2020 yılı birinci çeyreği itibariyle 29.sırada yer almış olup, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre sıralamasında 4 sıra düşüş yaşanmıştır. 2020 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre Piyasa 
Değeri 88.588 bin TL olan Şirket, sektörün %0,38’lik kısmını temsil etmektedir. 

Sektörün SWOT Analizi 

3.2.1 Sektörün Güçlü Yönleri 

• Sektörde çok büyük gruplara ait şirketlerin faaliyet göstermesi, 
• Sektöre uygulanan vergi muafiyeti, indirim ve teşviklerin bulunması, 
• Sektörde Faaliyet gösteren şirketlerin halka açık olması nedeniyle sektörde kayıt dışı oranının 

azalması, 
• Nüfus artışı ve kentleşme oranının yükselmesi sonucunda Gayrimenkule talebin artması, 
• Şirketlerin daha kurumsal yönetilmesinin sağladığı avantajlar, 
• İnşaat ve Gayrimenkul sektöründe gerekli hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmış olması, 
• Yeni inşaat ve iskân standartları sonucu artan inşaat kalitesi ve planlı yapılaşma, 
• İnşaat sektöründeki tecrübe ve teknoloji birikiminin üst seviyede olması, 
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• Sektörde çok yoğun olarak alınan sipariş avanslarının yatırımların finansmanına katkı 
sağlaması, 

• Halka arz sonucunda önemli ölçüde nakit finansman sağlanması,  

3.2.2 Sektörün Zayıf Yönleri 

• Sektörün ekonomik ve siyasi risk etkilerine açık olması, 
• Arz talep dengesizliği nedeniyle özellikle konut stokunun yüksek seviyelere ulaşması, 
• Sektörün makroekonomik istikrarsızlıklara duyarlılığının yüksek olması ve bunun sonucunda 

talebin hızla düşmesi, 
• Faiz oranlarındaki ve döviz kurlarındaki artışa hem hane halkı hem de firmaların duyarlı olması, 
• Sektörde yoğun rekabetin faaliyet kârlılıklarını düşürmesi,  

3.2.3 Fırsatlar 

• Türkiye’de inşaat sektöründeki büyüme ve yatırımların artmasıyla birlikte yabancı talebinin 
artması sonucu şirketlerin faaliyet hacimlerindeki yaratacağı ivme, 

• Artan nüfus ve şehirleşmenin sonucunda altyapı, ulaşım ve sosyal tesis ihtiyaçlarının artışına 
bağlı olarak gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin hacimlerinin artacak olması, 

• Kamu yatırımları sonucu bölgesel inşaat ve konut projelerinin artması, 
• Genç nüfusun artan konut talebinin bulunması, 
• Yabancı yatırımcılara KDV muafiyeti, oturma izni ve vatandaşlık gibi teşvikler verilmesi ve 

yabancıların artan ilgisi, 

3.2.4 Tehditler 

• 2020 yılının ilk aylarından itibaren tüm dünyaya yayılan Covid-19 pandemisinin hem küresel 
hem de ulusal piyasalar üzerinde olumsuz etkileri, 

• Şirketlerin Portföylerini sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirme ve yönetme 
zorunluluğu bulunması, 

• Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından kira kontratlarının TL’ye çevrilmesi sonrasında 
ithal girdi fiyatlarının yükselme riski ve oluşacak kur riski,  

• Jeopolitik riskler ve bunun sonucunda talepteki daralma ve faiz oranları üzerinde oluşturduğu 
baskı ile döviz kurlarındaki hızlı artış sonucunda yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilecek 
kazanç ve kira gelirlerinin azalma olasılığı, 

• Şirketlerin belirli gruplar içerisinde yer alması nedeniyle Grup şirketlerinde oluşacak risklerin 
şirketleri doğrudan etkileme potansiyeli, 
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4.Derecelendirme Özeti ve Firma SWOT Analizi 

4.1.Derecelendirme Özeti 

Ana Bilanço Kalemlerinin Değerlendirilmesi 

Şirket’in kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri incelendiğinde; 30.06.2020 tarihi itibariyle kısa vadeli 
yükümlülüklerde görülen 50.947 bin TL Şirketin 14.10.2019 tarihinde çıkarmış olduğu 16.10.2020 
vadeli borçlanma aracından kaynaklanan tutardır. 

Duran varlıklarında ise yatırım amaçlı gayrimenkuller bilanço kaleminde 74.502 bin TL tutar 
görülmektedir.  

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Sermayesi 23.750 bin TL olup son üç yılda herhangi bir 
sermaye artışı yapılmamıştır. 2017 ve 2018, yıllarını kârlılıkla, 2019 yılını ise zararla kapatan Şirketin 
özkaynaklarında da 2017 ve 2018 yıllarında kademeli bir artış, 2019 yılında ise ülke genelindeki 
ekonomik daralmanın da etkisiyle bir azalma yaşandığı görülmektedir. Kârlığa paralel olarak 2017 
yılında 42 milyon TL olan özkaynaklar toplamı 2018 yılsonu itibariyle 43,7 milyon TL seviyelerine 
ulaşmış, 2019 yıl sonu itibariyle 36,2 milyon TL seviyesine gerilemiştir. Şirket’in 2017 ve 2018 
yıllarındaki pozitif yönlü performansının 2019 yılında negatif yöne dönmesi bir olumsuzluk olarak 
değerlendirilmekle birlikte bunun dönemsel bir gelişme olduğu düşünülmekle birlikte gelişim takip 
edilecektir. 

Şirketin kazançları Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesi d-4 bendine göre Kurumlar Vergisi’nden 
istisnadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi 6-a bendine göre ise gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarının kazançları stopaja tabi tutulmuş olmakla birlikte, 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile stopaj oranı sıfır olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Şirketin kazançlarına ilişkin herhangi bir vergi 
yükümlülüğü mevcut değildir. 

Şirket’in son üç yıllık ve 30.06.2020 tarihi itibariyle temel finansal göstergelerini yansıtan tablo grafik 
aşağıya çıkarılmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında gayrimenkul yatırımları gerçekleştiren Şirketin 
Gayrimenkul Portföy büyüklüğü 31.12.2019 tarihi itibariyle 82.567 bin TL seviyesine ulaşmış olup, 
gayrimenkul portföyünde 2017 yılsonuna göre %24,54 oranında bir artış sağlanmıştır. 2017 yılsonu 
itibariyle 96.717 bin TL olan aktif toplamı da 31.12.2018 tarihi itibariyle %3,94 oranında artarak 100.529 
bin TL’ye ulaşmış, ancak 2019 yılsonunda şirket aktif büyüklüğü %10,21 oranında küçülerek 90.264 bin 
TL seviyesine gerilemiştir. 

Şirket portföyünün 15.09.2020 tarihi itibariyle doluluk oranı %65 olmuştur.  

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 2018 yılsonu itibariyle 79.415 
Milyon TL olan Toplam Portföy değeri (Toplam Aktifler) 2019 yılsonu itibariyle %8,58 oranında bir 
artışla 86.227 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket ilgili dönemde Toplam Portföy (Toplam Aktif) değerinde 
%13,65 oranında bir artış göstermiştir. Şirket sektöre paralel bir büyüme göstermektedir. Şirket 
Portföyündeki gelişim ve değişim olumlu olarak değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, Şirketin Portföy gelişimine katkı sağlayacak gayrimenkullerin bir kısmının projelendirme 
aşamasında olması nedeniyle Şirketin hasılatı ve kârlılık verileri Portföy büyüklüğüne paralel bir gelişme 
göstermemiş olup, 2017 yılsonuna göre 2018 yılı itibariyle sağlanan %509,52 oranındaki hasılat artışı 
2019 yılsonunda %26’lık küçülme ile 15.126 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılattaki değişimin 
gayrimenkul satışlarından kaynaklandığı görülmektedir. 
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*30.06.2020 Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş. 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim özet değerlendirmesi  

Ata Grubu bünyesinde yer alan Şirket BİST Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler 
Pazarında işlem görmektedir. 16 Eylül 2020 tarihi itibariyle Şirket 6 kişilik bir ekip tarafından 
yönetilmektedir. Şirket organizasyon yapısına göre Genel Müdüre bağlı Mali ve İdari İşler Departmanı, 
Tasarım ve Koordinasyon Koordinatörlüğü ile ARGE ve Yatırımlar Departmanı oluşturulmuştur. Ayrıca 
Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticiliği görevini aynı zamanda Mali İşler Direktörü görevini de yürüten 
Ülkü ÇELİK USTA üstlenmiş olup Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Şirketin ortaklık yapısında istikrar sağlanmıştır. Şirket ana sözleşmesinde ve oy hakkının kullanılmasını 
zorlaştırıcı herhangi bir uygulamanın bulunmadığı fakat oy hakkı kullanımında imtiyazın bulunduğu 
görülmüştür. 

Kamunun aydınlatılmasında şirket internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Şirket işlem ve 
faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarının koruma 
altına alındığı görülmektedir. 

Şirket Yönetim Kurulu bir başkan 6 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulu 
genel kurul tarafından önerilen adaylar arasından üç yıl süre ile oluşturulmuştur. Yönetim kurulu karar 
nisapları şirket ana sözleşme hükümlerine göre belirlenmiştir. Yönetim kurulunda üye olarak yer alan 
icracı üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini belirlemiş ve şirket 
faaliyetlerinin mevzuata ve ana sözleşmeye uygunluğunu gözetmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu TTK 
ve SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulmuştur.  

Şirketin finansal risk analizine 5.2 bölümünde detaylı olarak yer verilmiştir. 
 
Tüm bu değerlendirmeler kapsamında Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ulusal kredi 
derecelendirme notu kısa vade için KR A-3, uzun vadeli notu KR BBB+ olarak teyit edilmiş ve 
görünümü “NEGATİF“ olarak değerlendirilmiştir.  
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4.2.Firmanın SWOT Analizi 

4.2.1 Güçlü Yönler (Strenghts) 

• Şirketin Ata Holding gibi güçlü ve grup içi sinerjisi yüksek bir yapı içinde yer alması, 
• Portföyünde yer alan gayrimenkullerin önemli merkez ve lokasyonlarda yer alması ve yatırım 

değeri ve kiralanabilir özelliklere sahip olması, 
• Şirket Portföyünün riski minimumda tutacak şekilde yönetilmesi, 
• Şirketin portföyündeki gayrimenkullerinin kiracı profilinin tanınmış kurumsal firmalardan 

oluşması, 
• Şirketin Türk Lirası borçlanması ve tahsilatlarını da Türk Lirası yapması nedeniyle kur riskine 

maruz kalmaması, 
• Şirketin gayrimenkul portföyünün dağınık ve farklı lokasyonlarda olması nedeniyle 

gerektiğinde gayrimenkullerin satışının daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, 

4.2.2 Zayıf Yönleri (Weaknesses) 

• Şirket’in kısa vadeli borçlanma tutarındaki artış sonucu bilanço kompozisyonunda kısa vadeli 
fonlama payının yükselmesi, 

• Sektörün makroekonomik istikrarsızlıklara duyarlılığının yüksek olması nedeniyle Şirketin 
olumsuz yönde etkilenme ihtimali, 

• Şirketin arz ettiği borçlanma araçlarını değişken faizli olarak arz etmesi nedeniyle faiz 
artışlarından etkileniyor olması, 

• Net işletme sermayesi ihtiyacı, 

4.2.3 Fırsatlar (Opportunities) 

• Yeni ve farklı gayrimenkul yatırım projeleri geliştirme imkânının bulunması, 
• Şirketin kiracı portföyünde önemli yer tutan grup şirketi Tab Gıda’nın yeni lokasyonlarda 

yatırım yapma ve büyüme potansiyeli, 

4.2.4 Tehditler (Threats) 

• 2020 yılının ilk aylarından itibaren tüm dünyaya yayılan Covid-19 pandemisinin hem küresel 
hem de ulusal piyasalar üzerinde olumsuz etkileri ve bunlardan firmanın da etkilenecek olması. 

• Şirketin borçlanma oranlarında yükselme eğilimi sonrasında finansman maliyetlerinde artış, 
• Son yıllarda yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından kira kontratlarının TL’ye 

çevrilmesi sonrasında ithal girdi fiyatlarının maliyetlere olumsuz yansıma riski ve döviz 
kurundaki bu artışın yansıtılamaması riskinin devam etmesi, 

• İnşaat maliyetlerindeki ani ve hızlı yükselişler. 

5. Derecelendirme Başlık ve Değerlendirmeleri 

5.1 İş Riski Analizi 

Bu başlık altında yapılan değerlendirmeler; şirketin faaliyet gösterdiği sektörün genel eğilimlerini, 
hizmet verilen alt sektörlerin genel sektör eğilimleriyle karşılaştırılmasını, bu eğilimlerle firma 
faaliyetlerinin korelasyonunu, sektörün içinde firmanın payını ve rekabet avantaj ve dezavantajlarını 
belirlemeye yöneliktir. 
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5.1.1 Sektör Görünümü 

Rapor yazım tarihi itibariyle Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektöründe 33 şirket faaliyet 
göstermektedir. Sektörün Toplam Portföy değeri (Toplam Aktifler) 2018 yılsonu itibariyle 79,4 milyar 
TL iken 2019 yılsonunda şirketlerin toplam aktifleri %8,58’lik bir artışla 86.227 milyon TL seviyesine 
ulaşmıştır. Şirket başına düşen ortalama Portföy değeri 2018 yılsonu itibariyle 2.407 milyon TL iken 
2019 yılsonunda bu tutar 2.613 milyon TL seviyesine yükselmiştir. 

İnşaat sektörü cari fiyatlar ile 2019 yılında GSYH içinde yüzde 5,4 bir paya sahip olurken gayrimenkul 
sektörü yüzde 6,5 oranında pay almış olup, bu iki sektör GSYH’nın yüzde 11,9 oranında bir büyüklüğe 
ulaşmışlardır. 2020 yılı GSYH sonuçlarına göre İnşaat sektörünün payı 1.çeyrek itibariyle %5,6 2.çeyrek 
itibariyle ise 6,6 olarak gerçekleşmiştir. Gayrimenkul sektörünün payı ise 1.çeyrekte %7,1 2.çeyrekte 
%7,3 olmuştur. Buna karşın, 2019 yılsonu itibariyle zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat sektöründe 
%8,6 oranında bir daralma yaşanırken, aynı dönem itibariyle gayrimenkul sektöründe %1,9 oranında 
büyüme olmuştur. Haziran/2020 itibariyle inşaat sektöründeki %2,7 daralma, gayrimenkul sektöründe 
ise %1,7 oranında büyüme gerçekleşmiştir. 

Ağustos/2018 ayında yaşanan döviz kurundaki dalgalanmaların ardından Türk Parası Kıymetini Koruma 
kararı gereğince kira kontratları yabancı para birimlerinden TL’ye çevrilmiştir. Kira kontratlarının TL’ye 
çevrilmesinin yanı sıra enerji ve işgücü maliyetlerindeki kayda değer artış nedeniyle alışveriş merkezi 
yatırımcılarının giderlerinin gelirlerinden daha yüksek bir oranda arttığı gözlenmiştir. Perakendeciler 
için kira, operasyon giderler, genel giderler TÜFE/Enflasyon bazlı artmasına karşın ciroların tatmin edici 
oranlarda artmaması önemli sorunlardan biri olarak ön plana çıkmaktadır ve bu durum sürdürülebilirlik 
açısından risk teşkil edebilmektedir. 

Son üç yılın konut satışlarına bakıldığı zaman, 2017 yılında 1.409.314 adet seviyesine ulaşırken, 2018 
yılında bu sayı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,41 oranında azalarak 1.375.398 adet olarak 
gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu itibariyle bu sayı 1.348.729 adede gerilemiştir. 2020 yılı ilk çeyrek konut 
satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %33’lük bir artış göstererek 341.038 adet 
seviyesinde kapanmıştır. Ağustos 2019 itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında başlayan gerilemenin 
yılın ilk çeyreğinde devam etmesi konut satışlarını olumlu olarak etkilemiştir. Mayıs 2020 itibariyle 
kamu bankaları tarafından konut kredi faizlerinde yapılan indirim sonucu 2020 yılının ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışları %13,78 oranında artarak 283.731 adede ulaşmıştır. 
Bu artış 2020 Temmuz ayı itibariyle devam etmiş olup, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 olmuştur. 

2019 Kasım ayı sonu itibariyle, Türkiye genelinde toplam AVM sayısı 454, toplam kiralanabilir alan stoku 
ise 13 milyon 508 bin m2’ye ulaşmıştır. İstanbul, toplam kiralanabilir alan stokunun yaklaşık %39’unu 
oluşturmaktadır. Türkiye genelinde, ortalama 1.000 kişi başına düşen kiralanabilir alan ise 162 m2’dir. 
Ciro endeksi Ocak 2020 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan 
arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27,3 oranında artış kaydederek 340 puana ulaşmıştır. Ocak 2020 
verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1,9’luk bir azalış 
olduğu gözlemlenmiştir. (Kaynak: TCMB, TUİK ve GYODER Yayınları) 
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5.1.2 Rekabet Gücü 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aktif Toplamı, Ödenmiş Sermaye ve Piyasa Değeri açısından 
değerlendirildiğinde, bu büyüklüklerin sektör ortalamalarının altında gerçekleştiği, görülmektedir. 
Şirketin gelir yaratma kapasitesi temel olarak ana faaliyet konusunun sürdürülmesinden elde edilen 
gelirlerden oluşmakta olup, bu gelirler gayrimenkullerden elde edilen değer artış kazançları 
gayrimenkul satışı ve kiralama gelirleridir. Şirketin kira ve satış geliri elde edebilmek amacıyla hali 
hazırda Portföyündeki mevcut taşınmazların yanı sıra, Portföyüne üzerinde proje geliştirmek amacıyla 
arsalar dâhil etmek suretiyle gelecekte sürdürülebilir gelir getirmesi amaçlanmaktadır. 

5.1.3 İş Riski Yönetimi 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1997 yılından bu yana faaliyet göstermekte olup, yöneticileri 
sektörde bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. Bu durum değişen piyasa koşulları karşısında hareket 
kabiliyetini artırmaktadır.  

Şirket finansman ihtiyaçları için ağırlıklı olarak borçlanma aracı ihracını tercih etmekte olup, 18 Ekim 
2019 tarihinde 16 Ekim 2020 vadeli değişken faiz oranlı 50.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracı 
ihraç edilmiştir. Şirketin finansal araçlardan kaynaklanan risklerin nitelik ve düzeyleri aşağıda ele 
alınmıştır. 

Kredi Riski 

Kredi riski, karşı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarına uygun olarak yükümlülüklerini 
kısmen ya da tamamen yerine getirememe olasılığı olarak tanımlanır. Bu risk, kredi değerlendirmeleri 
ve riskin yaygınlaştırılması ile kontrol edilir. 31 Aralık 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla, 
Şirket’in kredi riskine maruz kredi niteliğindeki varlıkları, ağırlıklı olarak Ticari Alacaklarından oluşmakta 
olup, oldukça düşük seviyelerdedir. Şirket, işlemlerini ağırlıklı olarak grup şirketi Tab Gıda’ya ait olan 
Burger King, Popeyes gibi restaurantlara ve kurumsal şirketler gibi kredi güvenirliliği olan taraflarla 
gerçekleştirme yoluyla kredi riskini yönetmektedir. Şirket’in maruz kaldığı kredi riski devamlı olarak 
izlenmektedir. 

Faiz Riski 

Şirketin çıkarmış olduğu borçlanma aracı değişken faizli bir enstrüman olduğundan Şirketi faiz riskine 
maruz bırakmakla birlikte Şirketin faiz riskini yönetebildiği sonucuna varılmaktadır. Borçlanma aracının 
çıkarıldığı tarihten günümüze kadar olan faiz oranları gelişimini aşağıda görebilirsiniz. 

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına 
Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) 

1 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 4,8191 

2 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 3,491 

3 17.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 3,109 

4 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 2,7123 

Kur Riski 

Şirket’in döviz cinsinden borçlanması ve döviz ile düzenlediği kira sözleşmesi bulunmadığından ciddi 
bir kur riskine maruz kalmamaktadır. 
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Likidite Riski 

Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak ortaya 
çıkabilmektedir. Şirket’in faaliyeti gereği aktiflerinin tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler 
ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, aktifleri özkaynak ve mümkün olduğunca uzun 
vadeli yabancı kaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaya çalışmaktadır.  

Şirketin bankalar nezdine 11.09.2020 tarihi itibariyle 1 mio TL’nin üzerinde kullanılmayan nakit kredi 
limiti bulunmakta olup kısa süreli ihtiyaçları için rezerv niteliği taşımaktadır. 

5.2 Finansal Risk Analizi 

5.2.1 Likidite Oranları 

Şirketin son üç yıllık finansal verileri ışığında likiditesi incelendiğinde; 2017 yılında 2 yıl vadeli çıkarmış 
olduğu borçlanma aracıyla aktiflerini fonladığı görülmektedir. 2018 yılından itibaren çıkarmış olduğu 
vadesine 1 yıldan kısa süre kalan borçlanma aracı uzun vadeden kısa vadeli yabancı kaynaklar kalemine 
geçtiğinden krediler ve kısa vadeli borçlanma araçları ihracı nedeniyle likidite oranlarının düşüş 
trendine girdiği, görülmektedir.2019 yılında da şirket vadesi 1 yıldan kısa süre borçlanma araçlarıyla 
finansman gereksinimini karşılamaya devam etmiştir. 

Şirket son olarak, 18 Ekim 2019 tarihinde 16 Ekim 2020 vadeli değişken faiz oranlı 50.000.000 TL 
nominal değerli borçlanma aracı ihraç etmiştir. 

Diğer taraftan, Şirket’in son üç yıllık dönemde kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesini gösteren bir 
diğer gösterge olan net işletme sermayesi tutarları incelendiğinde, 2017 yılsonu itibariyle 19.357 bin 
TL net işletme sermayesi mevcutken, 2018 yılında, 2017 yılında ihraç edilen borçlanma araçlarının 
vadesine 1 yıldan az bir süre kalması nedeniyle kısa vadeli yükümlülüklerde takip edilmesiyle yeniden 
41.581 bin TL işletme sermayesi açığı oluşmuştur. 2019 yılında da Şirketin finansmanını kısa vadeli 
borçlanma araçları ile finanse etmesiyle net işletme sermayesi açığı 48.917 bin TL’ye yükselmiştir. Cari 
yılda 30.06.2020 itibariyle ağırlıklı olarak bir taşınmazın satılması sonucunda işletme sermayesi açığı 
43.036 bin TL’ye gerilemiştir. 

Likidite Oranları (%) 2017/12 2018/12 2019/12 

Cari Oran 1.525,04 26,41 8,84 

Likidite Oranı 1.512,29 28,08 8,15 

Nakit Oranı 1.506,00 25,64 8,14 

Şirketin cari oranı 2017 yılında %1525,04, 2018 yılında %26,41, 2019 yılında ise %28,84 olarak, likidite 
oranı 2017 yılında %1512,29, 2018’de %28,08, 2019 yılında ise %8,15 olarak, nakit oranı ise 2017 yılında 
%1506, 2017’de %25,64, 2019 yılında ise %8,14 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin likidite oranları son üç 
yıllık dönemde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların oran 
ortalamalarıyla karşılaştırıldığında; Şirketin her üç oranının da 2017 yılında sektör ortalamalarının 
üzerinde, son iki yılda sektör ortalamalarını altında gerçekleştiği görülmüştür. 
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5.2.2 Finansal Yapı Oranları 

Şirketin mali yapısını, kısa ve uzun vadeli borç ödeme gücünü gösteren, ayrıca varlıkların ne kadarlık 
kısmının yabancı kaynaklarla ne kadarlık kısmının öz kaynaklarla finanse edildiğini gösteren finansal 
yapı oranları (kaldıraç oranları) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Şirketin son üç yıllık gayrimenkul portföy büyüklükleri incelendiğinde, 2017 yılında 66.300 bin TL olan 
gayrimenkul portföy tutarının 2018 yılsonu itibariyle %17,85 oranında büyüyerek 78.134 bin TL’ye 
ulaştığı, 31 Aralık 2019 itibariyle ise 2018 yılsonuna göre %5,67 oranında artarak 82.567 bin TL’ye 
yükseldiği, görülmektedir. 2020 yılı ikinci çeyreği itibariyle Şirketin Portföy dağılımı içerisinde 
gayrimenkullerin ağırlığı %87,42 olup, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyet gösteren diğer firma 
ortalamalarının üzerinde yer almaktadır. Gayrimenkul portföyündeki büyüme ve gelişime bağlı olarak 
bu dönemde Şirketin aktif toplamı 2018 yılında 100.529 bin TL, 2019 yılında 90.263 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 30.06.2020 tarihi itibariyle ise 85.221 bin TL seviyelerindedir. 

Şirketin aktiflerinin finansmanı için ihtiyaç duyulan kaynaklar 2017 yılına kadar ağırlıklı olarak Şirket 
özkaynakları ve banka kredileri ile karşılanmasına karşın, Şirketin 2017 ve 2018 yıllarında önemli ölçüde 
gayrimenkul yatırım projelerine girmesi sonucunda yabancı kaynak ihtiyacı artmaya başlamıştır. 
Finansman ihtiyacı için kullanılan yabancı kaynakları arasında Borçlanma Araçları İhracı önemli bir yer 
tutmaktadır. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında kullanılan yabancı kaynaklar arasında banka kredilerinin 
miktarı çok düşük seviyelerde kalmıştır. 

Finansal Yapı Oranları (%) 2017/12 2018/12 2019/12 

Yabancı Kaynak Toplamı/Varlık Toplamı (Kaldıraç Oranı) 56,54 56,47 59,86 

Özkaynaklar/Aktif Toplamı 43,46 43,53 40,14 

Özkaynaklar/Yabancı Kaynak Toplamı 76,85 77,07 67,05 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı 1,95 56,21 59,45 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı 54,59 0,26 0,41 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Devamlı Sermayeye 225,63 95,47 1,01 

Maddi Duran Varlıklar+Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller+Stoklar/Özkaynaklar 

158,19 191,96 227,93 

Maddi Duran Varlıklar+Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller+Stoklar/Uzun 
Vadeli Yabancı Kaynaklar 

125,92 314,20 222,63 

Duran Varlıklar /Yabancı Kaynak Toplamı 124,22 150,78 158,27 

Duran Varlıklar /Özkaynaklar 161,64 195,64 236,04 

Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye 71,64 194,45 233,65 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Yabancı Kaynaklar Toplamı 3,45 99,53 99,31 

Banka Kredileri/Aktif Toplamı 2,71 0 0 

Kısa Vadeli Banka Kredileri/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 86,38 0 0 

Banka Kredilerinin Yabancı Kaynak Toplamına Oranı 4,79 0 0 

Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı 29,76 14,85 5,26 

Maddi Duran Varlıklar (Net)/ Aktif Toplamı 68,74 83,55 91,49 
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Şirketin finansman kaynaklarını oluşturan özkaynak ve yabancı kaynak dağılımını yansıtan kaldıraç 
oranları incelendiğinde, 2017 yılsonu itibariyle kaldıraç oranı %56,54, 2018 yılında %56,47, 2019 yılında 
ise bir miktar artarak %59,86 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde gayrimenkul yatırım ortaklığı 
sektöründe oluşan kaldıraç oranı sektör ortalamaları 2017 yılında %39,76 2018 yılında 46,85 ve son 
olarak da 2019 yılı sonunda %46,08 seviyesinde olup, Şirket’in dengeli bir kaldıraç oranı ile faaliyet 
gösterdiği görülmektedir. 

Son üç yıllık dönemde, Şirketin Kaldıraç Oranları ile Özkaynakların Aktiflere oranı, Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama oranları ile karşılaştırıldığında, 2017 yılına 
kadar Şirketin kaynak yapısının sektöre göre çok avantajlı bir konumda olduğu, ancak 2018 yılından 
itibaren Şirketin aktiflerinin özkaynaklarının yanı sıra 1 yıldan kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 
fonlanmaya başlamasıyla birlikte bu avantajın kaybolduğu, değerlendirmesi yapılmıştır. 2019 yılında 
anılan şirket oranları sektör ortalamalarına yaklaşmaya başlamıştır. Cari yılda ve önümüzdeki 
dönemlerde finansal yapı oranlarındaki değişim, Şirket yatırım faaliyetleri ve kârlılığı üzerinde 
belirleyici olacaktır.  

5.2.3 Faaliyet Oranları 

Şirketin faaliyet oranları, işletme varlıklarının verimli kullanıp kullanılmadığını belirleyen oranlar olup, 
Şirketin son üç yıla ilişkin faaliyet oranları aşağıdaki tabloya yansıtılmıştır. 

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının öncelikli faaliyet konusu, gayrimenkul ve gayrimenkul sertifikası 
gibi gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan bir portföy oluşturmak ve portföy 
çeşitlendirmesi yaparak riski en aza indirerek bu portföyü yönetmektir. Bu kapsamda Şirket faaliyetleri 
incelendiğinde; Şirketin gelir yaratma kapasitesinin gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri ile 
birlikte değer artış gelirleri ve finansal gelirler olduğu görülmektedir.  

Faaliyet Oranları (Defa) 2017/12 2018/12 2019/12 

Çalışma Sermayesi Devir Hızı 11,65 136,97 318,80 

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı 12,47 46,44 41,33 

Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı 7,74 39,67 18,32 

Duran Varlıklar Devir Hızı 4,94 23,88 17,69 

Özkaynak Devir Hızı 7,98 46,72 41,75 

Aktif Devir Hızı 3,47 20,33 16,76 

Değer artışı dışında, hali hazırda Şirkete gelir getiren gayrimenkuller sadece kira geliri elde edilen 
taşınmazlar olup, elde edilen hasılat tutarı Şirketin portföy ve aktif büyüklüğü ile henüz uyumlu değildir. 
Şirketin aktif büyüklüğü ve portföyü içerisinde önemli bir paya sahip olan önemli projelere başlanmış 
olup, bu projelerin gelecek yıllarda Şirkete sürdürülebilir gelir getirmesi ve hasılatı artırması 
beklenmektedir. Diğer taraftan Şirket 2019 yılında bir ilave gayrimenkul alımı, 2020 yılı içerisinde de 
Kocaeli ili Gebze ilçesinde yer alan bir taşınmazının satışını gerçekleştirmiştir. 

Şirketin faaliyet oranları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının genel yapısına benzer karakterler 
taşımasına karşın, 2018 yılında Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı ortalamasının sektör oranlarının 
altında yer aldığı, 2019 yılında ise sektör ortalamasına paralel gittiği görülmektedir. Diğer faaliyet 
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oranları ortalamalarının ise sektörde yer alan firmaların son üç yıla ilişkin ortalamalarına yakın 
seyrettiği belirlenmiştir.  

5.2.4 Kârlılık Oranları 

Şirketin son üç yıllık mali tablolarının incelenmesi sonucunda; satış hasılatının kira gelirlerinden ve 
taşınmaz satışından oluştuğu ve 2017 yılında 3.353 bin TL ve 2018 yılında 20.442 bin TL, 2019 yılında 
ise 15.126 bin TL hasılatın elde edildiği görülmektedir. 2019 yılı satış hasılatının 2.904 bin TL’si kira 
gelirinden kalan tutar gayrimenkul satışları oluşturmaktadır. Aynı yıllar itibariyle elde edilen net kâr 
rakamları ise sırasıyla, 2.386 bin TL 1.727 bin TL kar 2019 yılında ise 7.525 bin TL zarar olarak 
gerçekleşmiştir.  

14.09.2020 tarihi itibariyle Şirketin gayrimenkul portföyünün doluluk oranı %65’tır. Halen proje 
aşamasında olup devam eden Çanakkale (6 katlı işyeri) ve Tekirdağ Ata Corner’da (10 Bağımsız Bölüm) 
çalışmalar hızla devam etmektedir. 

30.06.2020 tarihi itibariyle kiralanan gayrimenkullerden elde edilen toplam kira geliri KDV hariç 
1.122.874.- TL’dir. Şirketin Portföyünde yer alan taşınmazlardan 2019 yılında 12.222.222.-TL, 
30.06.2020 itibariyle 8.250.000.-TL satış yoluyla bir hasılat elde edilmiştir.  

Şirket 2020 yılı ikinci çeyrek sonu itibariyle 1.123 bin TL’lik kira geliri elde etmesine karşın finansal 
giderlerin önceki dönemlere göre önemli ölçüde artması sonucunda 3.469 bin TL zarar etmiştir.  

Aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde Şirketin son üç yıllık kârlılık oranları ile Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kârlılık oranları karşılaştırıldığında; Şirketin 
Aktif kârlılığı ve Özkaynak kârlılığı 2019 yılı itibariyle sektör oranlarının altına gerilemiş olup, (2019 
sektör aktif kârlılığı %5,07, özkaynak kârlılığı %8,98) ekonomik daralma ve Covid-19 pandemisi 
sebebiyle gerileyen kârlılık cari dönemde ve gelecek dönemde yakından takip edilecektir. 

 

Kârlılık Oranları (%) 2017/12 2018/12 2019/12 

Net Kâr/Özkaynaklar 5,68 3,95 -20,77 

Finansman Giderleri ve Vergiden Önceki Kâr/Pasif Toplamı 
(Ekonomik Rantabilite) 

8,14 15,18 2,36 

Net Kâr/Aktif Toplamı 2,47 1,72 -8,34 

Faaliyet Kârı/Net Satışlar 234,70 74,67 -13,96 

Brüt Satış Kârı/ Net Satışlar 93,02 28,43 2,36 

Net Kâr/Net Satışlar 71,14 8,45 -49,75 

Satılan Malın Maliyeti/Net Satışlara Oranı 6,98 71,57 97,64 

Faaliyet Giderlerinin Net Satışlara Oranı 57,02 10,64 16,33 

Finansal Giderlerinin Net Satışlara Oranı 156,38 63,32 63,83 
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5.3 Kurumsal Yönetim 

Bu başlık altındaki değerlendirmeler, şirketin kurumsallaşma sürecine dair bilgi edinmek üzere 
hazırlanmış soru setinin cevaplarının ölçümlenmesiyle elde edilmiştir. Soru setinde şirketin Kurumsal 
Yönetim Yapısı, Ortaklık yapısı ve Yönetim Yapısının değerlendirilmesine ve sayısallaştırılmasına ilişkin 
olarak 96 kriterin; belge, bilgi ve uygulamaları üzerinden yapılan incelemeler ile sonuçlandırılmıştır. 

5.3.1 Yönetim Yapısı 

Şirket’in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında 
belirtilen şartları haiz çoğunluğu icrada görevli olmayan yedi (7) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna 
aittir. Hali hazırda, Şirket Yönetim Kurulu bir başkan ve altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden 
oluşmaktadır. Yönetim kurulu karar nisapları şirket ana sözleşme hükümlerine göre belirlenmiştir. 
Yönetim kurulunda iki bağımsızlık niteliğini haiz üye bulunmamaktadır. 

14 Eylül 2020 tarihi itibariyle Şirket 6 kişilik bir ekip tarafından yönetilmektedir. Şirket 
organizasyonunda Genel Müdüre bağlı Mali ve İdari İşler Departmanı, Tasarım ve Koordinasyon 
Koordinatörlüğü ile ARGE ve Yatırımlar Departmanı oluşturulmuştur. Ayrıca Yatırımcı İlişkiler Bölümü 
de Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim yapısının TTK ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. 

5.3.2. Ortaklık Yapısı  

17.09.2020 tarihi itibariyle sermayede doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek 
ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı 
(TL) 

Sermayedeki 
Payı (%) 

Oy Hakkı Oranı 
(%) 

ERTUĞRUL KURDOĞLU 3.112.778,48 13,11 13,11 

HIFZI ALP KARAAĞAÇ 2.900.000 12,21 12,21 

ERHAN KURDOĞLU 1.521.368 6,41 6,41 

DİĞER 16.215.853,51 68,27 68,27 

TOPLAM 23.750.000 100 100 
Kaynak www.kap.gov.tr 

 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan 
ortaklara bakıldığı zaman Ata Grubu’nun ana hissedar konumunda bulunduğu ve Şirketin ortaklık 
yapısında istikrar sağlandığı görülmektedir. 

5.3.3. Kurumsal Yönetim 

Şirket BİST Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarında işlem görmektedir. Şirketin 
dahil olduğu endeksler ise BIST ANA/ BIST TÜM-100 / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST GAYRİMENKUL YAT. 
ORT.’dır. SPK ‘nın Yayınlamış olduğu II-17,1 sayılı kurumsal yönetim tebliğine göre 3. Grup şirketler 
arasında yer almaktadır. 
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SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine ve TTK hükümlerine uyum sağlama çalışmalarında önemli bir gelişme 
sağlanmış ve şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu olumlu olarak değerlendirilmiştir. 

5.3.3.1. Pay Sahipleri 

Şirket ana sözleşmesi ve şirket içi uygulamalar incelendiğinde pay sahiplerinin bilgi almalarını kısıtlayan 
veya kaldıran herhangi bir maddeye rastlanılmamıştır. Şirket, pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri ile 
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket’in Bilgilendirme Politikası çerçevesinde değerlendirilerek 
cevaplandırılmaktadır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim 
Kurulu’nca oluşturulmuştur. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, 
gözetilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. 

Genel kurul toplantıları TTK ve SPK mevzuatında öngörülen usullere uygun olarak ve ana sözleşmenin 
26. maddesinde de belirtildiği şekilde Şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehirde 
yönetim kurulunun uygun göreceği bir yerde yapılmaktadır.  

2019 yılı sonuçlarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2020 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul, toplantıya şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılmaktadır. Ana sözleşmenin 
25.maddesinde yer aldığı şekilde, Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri 
bu toplantılara, TTK’nın 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. Genel 
Kurullar öncesi Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kurucu ortaklara gönderilmekte ve pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 

Ana Sözleşmenin 25.maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı 
bulunmaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerde (A) 
grubu 875.453 adet ve (B) grubu 22.874.457 adet olmak üzere toplam 23.750.000 adet paya ayrılmıştır. 
A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin 
gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilmektedir. Oy hakkının 
kullanılmasını zorlaştırıcı herhangi bir uygulamanın bulunmadığı görülmüş olup, Payların 
devredilmesini kısıtlayıcı ve zorlaştırıcı herhangi bir uygulamaya rastlanılmamıştır. Azlık haklarının 
kullanımına ilişkin şirkette herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. 

Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulmuş bir politikası, kâr dağıtım politikası ve ücretlendirme 
politikası bulunmaktadır.  

Bu bölümde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine genel olarak iyi bir şekilde uyum sağlandığı 
görülmektedir. 

5.3.3.2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

Şirketin Bilgilendirme Politikası mevcut olup, internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Şeffaflık 
ilkesine uygun olarak uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun olarak 
kamuoyuna açıklanmaktadır. Kamunun aydınlatılmasında şirket internet sitesi aktif olarak 
kullanılmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yer verilmesi gereken 
bilgilere yer verilmektedir. Şirketin internet sitesinde mevzuat uyarınca bulunması gereken Şirket Mali 
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Tabloları, Bağımsız Denetim Raporları, Ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu, Ana sözleşme ve Genel Kurula 
ilişkin bütün bilgilere yer verilmiştir. 

Faaliyet raporlarının hazırlanması ve içerdiği bilgiler Şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının içeriğinin 
belirlenmesi hakkındaki tebliğe uygun düzenlendiği görülmüştür. Diğer taraftan, Uluslararası 
yatırımcıların da yararlanması acısından internet sitesinin İngilizce olarak düzenlendiği görülmüştür. 

Bu bölümde Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi bir şekilde uyum sağlandığı belirlenmiştir. 

5.3.3.3. Menfaat Sahipleri 

Şirket işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen 
haklarının koruma altına alındığı görülmektedir. Menfaat sahiplerine yönelik özel bir politika 
bulunmamakta, menfaat sahiplerinin hakları genel düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları 
çerçevesinde korunmaktadır. 

Covit-19 Pandemisi sürecinde şirket yönetici ve çalışanların korunması amacıyla ofis dışı çalışma 
sistemini benimsemiştir. 

Şirketin çalışanlarına dönük olarak uyguladığı bir tazminat politikası bulunmamakta olup, bu konuda 
yasa ve mevzuat çerçevesinde hareket edilmektedir.  

Şirket Etik ilkelerini oluşturarak kamuoyu ile paylaşmıştır. 

Bu bölümde Kurumsal Yönetim İlkelerine genelde iyi bir şekilde uyum sağlamaktadır. 

5.3.3.4. Yönetim Kurulu 

Şirket Yönetim Kurulu bir başkan altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşmaktadır. Yönetim 
kurulu genel kurul tarafından önerilen adaylar arasından üç yıl süre ile oluşturulmuştur. Şirketin 
Yönetim Kurulu’nda bağımsızlık kriterlerini sağlayan iki üyesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu şirketin 
stratejik hedeflerini belirlemiş ve şirket faaliyetlerinin mevzuata ve ana sözleşmeye uygunluğunu 
gözetmektedir. Yönetim kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebilecek sıklıkta toplanmakta olup, 
2019 yılı içerisinde 24 toplantı, 2020 yılında ise 14.09.2020 itibariyle 16 toplantı gerçekleştirmiştir. 

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına ana sözleşmede yer verilmesi ve toplantılarda buna uyulması 
olumlu olarak değerlendirilmiştir. 

Şirketin Yönetim Kurulu TTK ve SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulmuş olup, 
Risk yönetimi Yönetim ve denetimi konusunda tecrübeye sahip üyelerdir. Yönetim kurulunun şirketin 
kurumsal düzeyinin geliştirilmesi acısından Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması 
Komitelerini oluşturmuş. Ücret ve Aday gösterme komitelerinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından yerine getirilmektedir. 2019 yılı içerisinde Denetim Komitesi 5, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi 6 toplantı gerçekleştirmiş olup Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içinde toplanmamıştır. 
14.09.2020 tarihi itibariyle 2020 yılında Denetim Komitesi 3, Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 
toplantı gerçekleştirmiş olup Kurumsal Yönetim Komitesi 2020 yılında henüz toplanmamıştır. 
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6. Not Değerleri ve Anlamları 
 
Kobirate Tarafından Kullanılan Uzun Vadeli Notların Sembol ve Tanımları: 

 

AAA-AA-A-BBB Not kategorilerinde derecelendirilen kurum veya menkul kıymetler, piyasa 
tarafından “Yatırım Yapılabilir” olarak değerlendirilmelidir. 

 KR AAA Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla en 
yüksek kredi kalitesini, finansal yükümlülükleri yerine getirmesi son derece yüksek 
oranı ifade eder. 

KR AA+ 
KR AA 
KR AA- 

Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla yüksek 
kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi yüksek, 
ekonomik, finansal ve yönetimsel koşullardaki ani değişikliklerden etkilenme 
olasılığı düşük olmasını ifade eder. 

KR A+ 
KR A 
KR A- 

Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla 
ortalamanın üzerinde kredi kalitesini ifade eder. Finansal olarak kıyaslandığında 
ortalamanın üzerinde kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülüklerini yerine 
getirme kabiliyeti yüksek ancak olumsuz ekonomik koşullardan etkilenebilir. 

KR BBB+ 
KR BBB 
KR BBB- 

Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara göre ortalama 
kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülükleri yerine getirme kabiliyeti yüksek, 
olumsuz ekonomik koşullardan etkilenme riski fazladır. 

BB, B, CCC, CC, C Kategorilerinde derecelendirilen kurum veya menkul kıymetler piyasa tarafından 
“spekülatif “olarak değerlendirilmelidir. 

KR BB+ 
KR BB 
KR BB 

Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borç ve borçlulara kıyasla ortalamanın 
altında kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülüklerini yerine getirmede 
ekonomik ve finansal koşullara karşı son derece hassastır. 

KR B+ 
KR B 
KR B- 

Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borç ve borçlulara kıyasla zayıf kredi 
kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülüklerini yerine getirmede ekonomik ve 
finansal koşullara hayli hassastır. 

 KR CCC Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borç ve borçlulara kıyasla çok zayıf 
kredi kalitesini ifade eder. Yatırım yapılabilir kategorisinin oldukça altında 
tehlikede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ekonomik, sektörel 
ve finansal koşulların olumlu gelişmesi gerekmektedir. 

 KR CC Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borç ve borçlulara kıyasla yetersiz 
kredi kalitesini ifade eder. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmeme riski 
oldukça yüksektir. 

 KR C Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borç ve borçlulara kıyasla son derece 
yetersiz kredi kalitesi ifade eder. Risk çok yüksektir. 

 KR D Bu kategoride derecelendirilen borçlular ve borçlar mali yükümlülüklerini yerine 
getirememiştir.  
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KobirateA.Ş. Tarafından Kullanılan Kısa Vadeli Notların Sembol ve Tanımları  

Kobirate tarafından kullanılan kısa vadeli notların sembol ve tanımları aşağıda gösterilmiştir. 

 KR A–1  Derecelendirilen borçlular ve borçların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla 
en yüksek kredi kalitesini ifade eder.  

 KR A–2  Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla 
ortalamanın üzerinde kredi kalitesini ifade eder.  

 KR A–3  Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla 
ortalama kredi kalitesini ifade eder.  

 KR B  Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla 
ortalamanın altı kredi kalitesini ifade eder.  

 KR C  Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla 
spekülatif kredi kalitesini ifade eder.  

 KR D  Derecelendirilen borçlar ve borçluların diğer borçlar ve borçlulara kıyasla 
yükümlülüklerini yerine getirememiştir.  

 
Kobirate A.Ş. Uzun Vadeli Notlarının Görünüm Tanımları Uygulaması 
 
Kobirate 6 aydan 2 yıla kadar olan süre içerisinde verdiği derecelendirme notuyla firmanın 
hangi istikamete doğru hareket etme potansiyelinde olduğunu ifade eder. Kobirate görünüm 
belirlerken ekonomik, finansal, sektörel ve kurumsal koşullarda oluşan gelen değişimleri göz 
önüne alır. 

“Olumlu”                                                        Not artırılabilir 

“Olumsuz”                                                       Not düşürülebilir 

“Durağan”                                               Değişim beklenmiyor 

“Değişim sürecinde”                                                      Not artırılabilir veya düşürülebilir. 
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7. Finansal Durum Tablosu ve Kâr/Zarar Tablosu Ana Kalemler 

(TL)                               (*) 2017/12 2018/12 2019/12 2020/6** 

VARLIKLAR     
DÖNEN VARLIKLAR 28.781.354 14.924.975 4.744.612 9.156.690 

Nakit ve Nakit Benzerleri 26.370.946 12.737.019 4.370.554 8.931.484 

Finansal Yatırımlar 2.050.945 1.753.518 - - 

Ticari Alacaklar - 5.336 2.360 87.726 

Diğer Alacaklar 1.070 16.900 203 436 

Peşin Ödenmiş Giderler 358.393 412.202 371.495 137.044 

DURAN VARLIKLAR 67.936.051 85.604.344 85.519.090 76.064.695 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 66.300.000 78.134.000 82.567.000 74.501.695 

Maddi Duran Varlıklar 48.265 33.083 12.896 13.844 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - - 

Diğer Duran Varlıklar 1.587.786 7.437.261 2.939.194 1.325.737 

TOPLAM VARLIKLAR 96.717.405 100.529.319 90.263.702 85.221.385 

KAYNAKLAR     

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.424.383 56.505.839 53.661.684 52.192.666 

Kısa Vadeli Borçlanmalar  - - 51.950.758 50.947.184 

Uzun Vadeli Borç. Kısa Vadeli Kısımları 9.167.315 54.864.828 - - 

Ticari Borçlar 30.943 1.149.910 1.535.789 1.218.207 

Ertelenmiş Gelirler 99.417 113.710 - - 

Diğer Borçlar 21.440 267.272 50.620 8.635 

Çalışanlara Sağl. Fay. Kap. Borçlar 105.268 110.119 124.517 18.640 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.264.167 267.314 370.919 266.193 

Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.038.383 - - - 

Uzun Vadeli Karşılıklar 225.784 267.314 370.919 266.193 

ÖZKAYNAKLAR 42.028.855 43.756.166 36.231.099 32.762.526 

Ödenmiş Sermaye 23.750.000 23.750.000 23.750.000 23.700.000 

Geçmiş Yıl Kârları 13.273.774 15.659.764 17.387.075 9.862.008 

Net Dönem Kârı/(Zararı) 2.385.990 1.727.311 (7.525.067) (3.468.573) 

TOPLAM KAYNAKLAR 96.717.405 100.529.319 90.263.702 85.221.385 

(*) Finansal Tablo Verileri; Bağımsız Denetim Raporlarında yer alan ve TMS/TFRS’ye göre 
düzenlenmiş tablolardan önemli kalemleri içerecek şekilde alınmıştır. 

(**) Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş  
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                                      (*) 2017/12 2018/12 2019/12 2020/6** 

Hasılat 3.353.816 20.442.266 15.125.938 9.372.874 

Satışların Maliyeti (-) (234.068) (14.630.517) (14.768.327) (9.055.471) 

Brüt Kâr/Zarar 3.119.748 5.811.749 357.611 317.403 

Esas Faaliyet Kârı/(Zararı) 7.871.512 15.264.005 2.129.764 (317.097) 

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet 
Kâr/Zararı 

7.871.512 15.264.005 2.129.764 (317.097) 

Finansal Giderler (5.485.522) (13.536.694) (9.654.831) (3.151.476) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi 
Kâr/Zararı 

2.385.990 1.727.311 (7.525.067) (3.468.573) 

Dönem Kârı/Zararı 2.385.990 1.727.311 (7.525.067) (3.468.573) 

(*) Kar/Zarar Tablosu verileri; Bağımsız Denetim Raporlarında yer alan ve TMS/TFRS’ye göre 
düzenlenmiş tablolardan önemli kalemleri içerecek şekilde alınmıştır. 

(**) Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş  
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