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I- RAPORUN AMACI 

 

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

artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin 

olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları 

borsada işlem gören halka açık ortaklıkların 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.  

 

Öte yandan, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının anılan 

maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamanın tarihinden 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 

kapsamında hazırlanmıştır.  

 

II- RAPORUN KONUSU 

 

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin 1.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde, 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 

% 300 oranında 1.125.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL'na çıkarılmasına 

Şirket Yönetim Kurulu’nca karar verilmiş ve bu karara ilişkin gerekçeleri içeren Fon Kullanımı 

Raporu 04.02.2021 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır. 

 

Sermaye artırımından sonra elde edilen fonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay 

Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp 

kullanılmadığının tespiti işbu raporun konusunu oluşturmaktadır.  

 

III- AÇIKLAMALAR 

 

Fonun kullanım yerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 04.02.2021 tarihli raporda 

bedelli sermaye artrım gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

 

KAP’ta duyurusu yapılan Çelikhane yatırımında  175.000.000 TL  

Kredi ödemeleri 946.757.812 TL  

Tahmini sermaye artırım maliyetleri 3.242.188 TL  

Toplam 1.125.000.000 TL  

 

 

15.02.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 15.04.2021 

tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 20 ve 21 Nisan 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. 

Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 1.122.511.523,949 TL, yeni pay alma 

hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 5.372.494,11 TL Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 

yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 1.127.884.018 TL fon girişi olmuş ve 

sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Çıkarılmış sermayenin 1.500.000.000 TL olduğunu 

gösteren esas sözleşmemizin Şirket Sermayesi başlıklı 6. maddesi 25.05.2021 tarihinde İzmir 



Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 25.05.2021 tarih ve 10334 sayılı Türkiye Ticaret 

Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. 

 

Şirket sermaye artırımından, 3.209.715 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 

1.124.674.303 TL net fon sağlanmıştır. 

 

IV- FONUN KULLANIM YERİ 

 

Bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen 1.124.674.303 TL net fondan 949.674.303 TL’lik 

kısmı fon kullanım raporunda belirtildiği üzere; şirkete en yüksek faydayı sağlayacak şekilde 

Yönetim Kurulu tarafından karar verilen kredi geri ödemelerinde kullanılmış olup kredi 

ödemelerine ilişkin ayrım aşağıdaki şekildedir. 

 

 

USD TL Karşılığı  

Kısa vadeli TL cinsi krediler - 145.163.958 

Uzun vadeli TL cinsi krediler - 23.944.100 

Kısa vadeli USD cinsi krediler 21.693.252 162.817.732 

Uzun vadeli USD cinsi krediler - - 

İthalat akreditif borçları 79.465.138 617.748.513 

Kullanım hakkı borçları -  - 

TOPLAM ÖDENEN KREDİ   949.674.303 TL 

 

Bedelli sermaye artırımı sonucu sağlanan 1.124.674.303 TL fondan 949.674.303 TL’lik kısmı 

kredi ödemelerinde kullanıldıktan sonra kalan 175.000.000 TL’lik kısım henüz kullanılmamıştır.  

Söz konusu tutar, fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, çelikhane yatırımında 

kullanılacaktır.  

 

Planlanan çelikhane yatırımıyla kütük üretim kapasitesi % 100 artırılarak 2 milyon 800 bin tona 

çıkacaktır. Bu şekilde kütük ihtiyacı giderilecek, kalan kütük miktarı yarı mamül olarak 

satılacaktır. Yatırım sonucunda, birim üretim maliyeti düşecek olup rekabet gücü ve karlılık 

artacaktır.  

 

Bu kapsamda, çelikhane yatırımına ilişkin 05/08/2021 ile 11/08/2021 tarihlerinde Kamuyu 

Aydınlatma Platformunda duyurulduğu üzere, yatırımın ana  ekipman teminine ilişkin 

anlaşmalara varılmış olup yatırımın iki ay içerisinde başlaması ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna 

kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

  

Sonuç olarak, Şirket’in sermaye artırımdan elde ettiği fonun, fon kullanım raporunda belirtildiği 

şekilde kullanıldığı ve henüz kullanılmayan fonun amacına uygun olarak kullanılmak üzere 

Şirket hesaplarında tutulduğu tespit edilmiştir. 

 

Saygılarımızla, 

 
Hakkı Civan POYRAZOĞLU    Ahmet Hamdi GÖKDEMİR 

   Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

 


