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Sermaye Kurulu

AIIONIM ORTAI(LIKLARIN
SERMAvE ARTTRTMT Dor,Ayrsfrl,l imaq ntncnrc,nni

rAvLARTN KAvDA Alnwu.snvn ir.igrin rnr,cn

f{umarasr Tarihi
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Bu belge ile MCT Damqmanhk A.$.'nin sermayesinin
4.1170.000,- @iirtrnilyoniigyii4retmiqbin) Tl'den 5.I4L000,-
(Beqmilyonyiizkrkbirbin) TL'ye artnlmasrnda mevcut ortaklarur
yeni pay alma haklarrnrn tamamen krsrtlanmasr suretiyle haka arz
edilecek 77 1.000,- (Yediyiizyetmiqbirbin) TL nominal deferli paylar
ile MCT Damqmanlft A.$.'nin Kurul kaydrnda bulunmayan
sermayesini temsil eden 4 .37 0.000,- (Ddrtmilyoniigyiizyetmigbin) TL
nominal de[erli paylar, 2499 sayrh Sermaye piyasasr Kanunu
hiikiimlerine gdre Kurul kaydrna ahnmrgtr.

Kurul Baqkan Yardrmcrsr

OrtakhErE
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MCT Danrymanhk Anonim $irketi'nden

Ortakh[rmrztn grkarrlmr$ sermayesinin 4.370.000 TL'den 5"141.000 TL'ye artrnlmasr
nedeni;yle ihrag edilecek toplam 771"000 TL nominal deferli paylarrn halka 

^rzrn 
iligkin

izahnamedir.

ahnmrqitrr" Ancak kayda ahnma ortakhfrmrzrn ve paylarrnrn Kurul veya kamuca tekefllilii
anlamrna gelmez.

iiahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gergefi diiriist bir bigimde yansrtmasrndan
ihraggrlar sorumludur" Ancak, kendilerinden beklenen iizeni giistermeyen aracr kuruluglara da
za,rarlJ)t ihraggrlara tazmin ettirilemeyen losmr igin rntiracaat edilebilir. Bafrmsrz denetim
kuruluglarr ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliqkin olarak hazrrladrklan
raporktrdaki yanhg ve yantltrcr bilgi ve kanaatler nedeniyle do[abilecek zararltrdan hukuken
sorumludur"

ibahname vc eklerinde yer alan bilgilerin gergefi diiriist bir bigimde yansrtmasrndan
aqafrdzr unvanlarr belirtilen kuruluqlar ile bu kuruluglarr temsile yetkiti kigiter sorumludur:

MCT Danrgmanhk Anonim $irketi, halka nrzda aracr kurum ve Fiyasa Danrgmanr
olarak yer alan Gedik Yatrrtm Menkul De[erler Anonim $irketi izahnamenin tamamrndano
MGI Ba[rmsrz Denetim ve Yeminli Mali Miigavirlik Anonim girketi izahname ekinde yer alan
ve izahname igerisinde yer alan finansal bilgilerin kayna[r olan 31.12.2011 tarihti finansal
tablolar ile bunlara iliqkin ba[rmsrz denetim raporlarrndan sorumludur.

Yatrrrmcrlara Uyarr:

Bu izahname, "diisilniilmektedir', "planlanmaktadw", "hedeflenmektedir", ,,tahmin
edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade editen gelece{e ydnelik aEklamalar
igermektedir. Ba tiir aEklamalar belirsizlik ve risk igermekte olup, sadece izahname'nin yaytm
tarihindeki dngdriileri ve beklentileri gdstermektedir" Birgok faktdr, ortakl$tmtztn gelece{e
ydnelik uEklamalartnm hngdriilenden gok dahafarkh sonaglanmastna yol agabilecektir.

r. piyASA DANr$MANI coniigU

01.04.21011 tarihinde Geliqen igletmeler Piyasasr Piyasa Danrqmanhfr Anlaqmasr imzaladrprmtz
NICT Danrpmanhk Anonim $irketi'ne iliqkin giiriigiimiiz apafrda belirtilmigtir"

$irket, sermaye piyasalanndan fon saflamak amacryla ihrag etFceli paylannrnr sermaye
arttnmt yolu ile halka arz etmek ve halka arz edilecek bu paylarrniMKB biinyesinde kurulan
Geligen igletmeler Piyasast'nda iqlem giirmesi safmalak igin SPKve iufi}'y" bagvuruda
bulunmugtur.

Rapor ve eklerinden de anlaqrlaca[r iizere, $irket
diizenlermelerden kaynaklanan hukuki ve mali
oluqturmug, ig siireglerini tanrmlamrg ve belirlem

pazarlarta aBrru oru9rurma mauyetlertnt t<a

A.S.

aF-
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karlilrlr hedefl emektedir.
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Piyasa Danrgmanr olarak, $irket nezdinde yaptrfrmrz gahgma ve defierlendirmeler
sonucunda ve $irketin tarafimrza sundufu bilgi ve belgeler dofrultusunda, MCT Danrgmanhk
Anonim $irketi' nin geligme ve biiyiime potansiyeline sahip bir girket oldu[unu, istanbul
Menkul Krymetler Borsasr Geligen igletmeler Piyasasr Listesi'ne kabul edilerek sermaye
piyasalarrndan yararlanmaslnrn uygun olacafr giiriiqiinii bilgilerinize sunartz""

Piyasa danrgrnanr raporuna izahname ekinde www.mct.com.tr, www.imkb.gov.tr ve
www.gedik.com internet sitelerinden ulagrlabilir.

II" BoRsA conugti

05.O4.2OL2,ta ri h I i i M KB Yo n eti m Ku ru I u To p I a ntts t n d a :

iMfg Cip Yonetmelifii'nin 5 inci maddesinin v

GiP Listesi'ne kabul kriterleri esas altnmak su

MCTDanrSmanlrkA.$.,ninizahnamesindeyazr|makijzereKuru|unuzabildiri|mesigerek|i
gorUlen ilave bir husus bulunmadt[t

hususlarrnrn sermaye Piyasast Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiStir'

1-

a
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ilr. uicnn KURUMLARDAN ALTNAN conU$ vE oNAvLAR

Yoktur.

rv. ciP'TE RisK nir,uininn FoRMU uycuLAMASr ITAKKINDA BiLGi

Borsa iiyeleri, miigterilerinin GiP'te iglem gdrecek menkul luymetlerin birincil
ve ikimcil piyasa iqlemlerine aracrhk yapmadan iince, ortakhk paylarrnm GiP Listesi'ne
kabul cdilme kriterleri, piyasa danrgmanr uygulamasr, kamuyu aydrnlatma hususunda
GiP ve Hisse Senetleri Piyasasr arasindaki farkhhklar ve GiP'te iqlem giirecek menkul
krymetlere yatrrrm yapmanrn riski ve karqrlaqabilecekleri difer riskler konusunda
yatrrrmcrlarr bilgilendirmekle yiikiimliidiir. Uyelerin GiP Risk Bildirim Formu'nu
(Ek) niiqterilerinin emirlerinin GiP'e iletilmesine ilk defa aracrhk etmeden iince
miigterrilerine imzalatmalarr zorunludur" Siiz konusu risk bildirim formu izahname
ekinder verilmigtir" Ayrrca, risk bildirim formunun bir Ornefine www.imkb.sov.tr,
www.rnct,com.tr ve wrvw.gedik.com adreslerinden de ulagrlabilir.

lu17

LrK A.$.
v, rlorz Cad.
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KISAI,TMA VE TANIMLAR

Kanun/SPKn Sermaye Pivasasr Kanunu'nu
Borsa Istanbul Menkul Krymetler Borsasr'nr. ("IMKB")
TTK Tiirk Ticaret Kanunu'nu.
TTSG Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ni
KuTVSiPK Sermave Pivasasr Kurulu'nu
Aracr K.uruluslar Aracr kurumlar ile bankalarr"
Ortaklil</Sirket/MCT (MCT Damgmanhk Anonim girketi')
Takasbank lstanbul Menkul Krymetler Borsasr Takas ve Saklama Bankasr A.S.'ni
MKK Merkezi Kayrt Kurulugu A.$.'ni ("IVIKK")

Borsadil Satrs iMfg Geligen iqletmeler Piyasasrnda Birincil Piyasa'da satrsr.
Eventus/BaEh Ortakhk Eventus Organizasyon Fuarcrhk ve Ticaret A.S
GIP IMKB Geliqen Iqletmeler Piyasasr
HSP IMKB Hisse Senetleri Piyasasr
IIP Investors In People (Insan KaynaErna Yatnm)
ilC Investor In Customer ( Mi.igteriye Yatrnm)

GEDIK Gedik Yatrrm Menkul Defterler Anonim girketi

tOznr
Bu biiliim izahnamenin iizeti olup, sermaye piyasasr araglarrna iliqkin yattnm

kararlnrr izahnamenin biitiin olarak de[erlendirilmesi sonucu verilmelidir"

1.1" Ortakhk Haklanda Bilgi

$irket, 1992 y:Jnda Merkezi Briiksel'de olan Middle East Management Centre'm Tiirkiye irtibat
biirosu olarak istanbul'da faaliyete baglamrg olup, 18.03.1998 tarihinde MCT Mugavirlik
Danrqmanhk ve Drg Ticaret Limited $irketi olarak resmi girket kurulugunu gergeklegtirmigtir.
10.06.2005 tarihinde nevi de[igikli[i yapan ve anonim qirkete doniigen girket, 30 Arahk 2011
tarihinde ticaret unvanlnt MCT Danrgmanhk A.$. olarak de[igtirmigtir. $irket, Tiirk ig dtinyasrna
defigim ycinetimi, yonetici geliqtirme, kurum kiiltiirii, liderlik geligimi, satrg etkinlifinin ve
inovasyonun arttmlmast konulannda organizasyonel geligim danrgmanh$r hizmeti sunmakta ve bu
konulara iligkin ycinetici e[itimlerini vermektedir, Bu konularda 1995 yrhndan beri insan Kaynaklan
Ziruesi ve Pazarlama Ziwesi konferanslannr diizenlemektedir. Bu zirvelere 20lI yrhnda 294 gtrket
kafilmrq;tr. MCT, Capital dergisinin yayrnladrgr en belenilen girketlerin 20'si ve finans, ilag, hrzh
ttiketim, telekom sektcirlerine ve holdinglere odaklanarak2}Tl yrhnda 350 danrgmanhk ve yonetici
geligim projesi gergeklegtirmigtir.

Yrldrz Cad



Ba[h Ortakhk Eventus Organizasyon X'uarcrhk ve Ticaret Anonim $irketi

MCT, lll Mayrs 2010 ve 31 Arahk 2010 tarihlerinde iki aqamada gergeklegen ahm siireci sonunda
Eventus Organizasyon Fuarctltk ve Ticaret Anonim $irketi'ni satrn almrgtrr. $irket, Eventus'a Mayrs
2010 scrnu itibariyle yo48,25 oranmda ortak olmugtur.

Istirakler igtirak
Oranr

Igtirak Ahmr
3l Mayrs

2010

Igtirak
Ka,nndan/Zaranndan

Ahnan Pav
Eventus Organizasyon
FuarcrlLk ve Ticaret Anonim
Sirketi

% 48,25 t.569.7t3 TL 185.562 TL

31 Aralrk 2010 tarihinde ortakhk payr %o98'e yiikselmigtir. girket
kadar igtirakini ozkaynak ycintemine gcire de$erlemig olup, yil sonu
iizerinde olmasr sebebiyle baSh ortakhk olarak smrflandrmrg ve
almqtr

satrn aldr[r tarihten yrl sonuna
itibariyle kontrol giicti %50'nin
tam konsolidasyon kapsamma

BaEh Ortakhk Adr

Hisse
Oram
"h X'aalivet Konusu

F"aaIiyet
Yeri

Eventus Organizasyon Fuarcrhk ve Ticaret
Anonim $irketi

%98
Organizasyon ve
Fuar istanbul

MCT'nin balh ortakhpr olan Eventus, fuar organizasyonu alanrnda faaliyette bulunmaktadrr.
Eventusi, pazarlamave insan kaynaklarr alanlarrnda 10 yrh agkrn bir siiredir fuar di.izenlemektedir.

Eventus Organizasyon F uarcrhk ve Ticaret Anonim $irketi'nin ortakhk yaprst

Ortaklar

3r.r2.201r
Sermaye
Tutarr
(TL)

Pay Oranl

Hamdi Alper UTKU 2.921 0,50o
TanyeT SONMEZER 2.921 0,5004
H.FazrlORAL 2.921 0.50%
Erhan IFERIDLIN 2.921 0.50%
MCT DANISMANLIK A.S s72.532 98,00o
MCT lv{iiqavirlik A.g.
Toplarn 584.216 100,0

U:aHlE6r t<t;rs - | ;qTA\3UL
Be9:kta; v.D 513 tJ51 \rJ', i
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Ortafrn; Grup Nama/
Hamiline

Sermaye Payr / Oy Hakkr

Ticaret Unvan/
Adr Soyadr

04.04.2012 Son Durum
(TL) (%) (TL) (%)

MIDDI,E EAST
MANAGEMENT
CENTF|.E SPRL

A Nama 3,900,225 89,25 3,900,225 89,25

LABETID SAMI
HAMII)

B Hamiline 207.575 4,75 207,575 4,75

I{AMDI ALPER
UTKU

B Hamiline 27,850 0,50 21,850 0,50

TANYI]R
soNuazBn

B Hamiline 218,500 5,00 218,500 5,00

ERHA},I
FERiDUN

B Hamiline 21,850 0,50 21,850 0,50

TOPLA.M 4.370"000 100 4.370.000 100

1"2. $irketin Yiinetim Kurulu Uyeteri ve Denetgisi

$irket, bir bagkan ve iki iiyeden olugan ycinetim kurulu tarafindan yonetilmektedir. H. Alper Utku
yonetim kurulu bagkant, Tanyer Scinmezer ve Erhan Feridun ise ycinetim kurulu iiyesidir. Tanyer
Sdnmezer aynr zamanda $irket'in genel miidtrii olarak gorev yapmaktadrr. $irket'in denetgisi ise
Qetin Qelebi'dir. $irket ydnetim kurulu iiyeleri ve denetgisine iligkin bilgiler aga[rdaki tablolarda
verilmektedir.

$irket'in ycinetim kurulu, 12.09.2011 tarihli ola[an genel kurulda3 yl si.ire ile gorev yapmak iizere
segilmi;rtir. Ycjnetim kurulu iiyeleri aynr zamanda girketin ortakhk yaplsl iginde do[rudan pay
sahibidirler.

04.04.2An tarihinde yaprlan ola$an genel kurul toplantrsrnda Qetin Qelebi 3 yrl siire ile g6rev
yapmak tizere girket denetgisi segilmigtir.

Adr Sovadr Giirevi
$irkette

BulunduIu
Siire (Yrl)

Yiinetim
Kurulu
Uyelifi
Kalan
Siire
(Yrl)

I9
Tecrtibesi

(Yil)

Pay
Grubu

Sermaye Payr
TL

Pay
Oranr
(%)

H.Alper Utku Y0netim Kurulu Bagkanr 20 2 20 B 2 1,850 0,50

Tanyer
Sdnmezer

Ydnetim Kurulu Uyesi
Genel MUdiir l0 2 ZJ B

218,500 5,00

Erhan
Feridun

Y0netim Kurulu Uvesi 1 2 l3 B
21,850 0,50

,fsl*
, ;-l \r

lan Giirev Siiresi
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Adr
Soyadr

Gtirevi
$irkette
Bulundufu
Siire (Yrl)

Yiinetim
Kurulu
UyetiIi
Kalan
Siire
ffrt)

I9
Tecriibesi
(Yrl)

Tahsil
Durumu

H.Alper
Utku

Ydnetim
Kurulu
Baskanr

20 2 20
Yiiksek
Lisans

Tanyer
Sonmeiler

Yonetim
Kurulu Uyesi
Genel Miidi.ir

10 2 ZJ
Yiiksek
Lisans

Erhan
FeridunL

Yonetim
Kurulu
uyesurlnans
Direktdrii

7 2 7
Yiiksek
Lisans

Ortakhfrn iist diizey yOneticileriyle ilgili bilgi

1.3. Ba[rmsz Denetim girketi

$irket'in Balrmsrz Denetim $irketi; MGI Ba[rmsrz Denetim ve Yeminli Mali Mi.igavirlik Anonim
$irketi'dir. 3LI2.2010 ve 3L12.201I tarihli finansal tablolar MGI tarafindan Sermave Pivasasr
Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayrh "sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya iligkin Esaslar tlblig"
gergevesinde UMSAJFRS'ye gdre hazrlanmrgtr.

1.5.Riskler

1.5.1 Ortakhfa ve iginde Bulundu[u Sektiire itipt<in Riskler

Ortakhfa itigtrin Riskler

o Yonetim kadrosunda ytiksek katma de$er yaratan ycinetici, ortak ve danrgmanlann, igten
aynlmalarr durumunda, $irket' in faaliyetleri olumsuz yonde etkilenebilir.

o $irket'in bagansmr, nitelikli insan kayna[r olugturmaktadrr. Bu kayna$rn geligtirilmemesi ve
etkin qekilde kullanrlmamasl, $irket faaliyetlerinin olumsuz yonde etkilenmesine sebep
olabilir.

. insan kayna$r politikalarrnda yaprlacak hatalar $irket'in, hedeflerine ulagmasmr
engelleyebilir.

o $irket, miigteri beklentilerini ve taleplerini do[ru de[erlendiremeyebilir. Bunun sonucunda
satrg hedefl erine ulaqamayabilir.

o $irket'in faaliyetlerinin darugmanlarr vasrtasryla yiiriitiilmesi ve sciz konusu danrgman
personelin iicretlendirme politikasr girket karhhlrnr olumsuz etkileyebilir.

Sektiire itipt<in Riskler

o Ekonominin daraldrEt dcinemlerde, yonetim

NI-IK
Yildrz Cad,F{r,:.t L
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1.5.2. ihrag Edilen Paylara itiqkin Riskler

Pay salrLipleri temel olarak kar payr (temeffi) geliri ve sennaye kazanq elde ederler.

ihrag Edilen Paylann Kar Payr Gelirlerine itipkin Riskler

SPK'nm Seri:IV No:27 sayrlt "sermaye Piyasasr Kanunu'na Tabi Olan Halka Agrk Anonim Ortakhklann
Temeth'ri ve Temeffti Avansr Da[rtrmrnda Uyacaklarr Esaslar Hakkrnda Tebli!"e gore halka agrk
ortakhkJarrn birinci temettii tutarr, hesap donemi karrndan kanunlara gore ayrrlmasr gereken yedek
akgeler ile vergi, fon ve mali cidemeler ve varsa gegmig yrl zararlan diigiildiikten sonra kalan dalrtrlabilir
karrn olo2D'sinden az olamaz. $irket genel kurulunda almacak karara gore kar payr da[rtrlrr. Da[rtrlacak
karm ollmamasr ya da genel kurulda kar payr dalrtrlmamasma karar verilmesi ihtimalleri vardr.

ihrag l0dilen Paylarrn Sermaye Kazancrna itiqt<in Riskler

$irket paylan halka aru cincesinde aktif olarak iNncg veya benzer bir orgiitlii piyasada iglem
gormenrektedir. Satrlacak paylarrn halka aru fiyatr $irket tarafindan belirlenecek olup, arz sonrasr
iMKB'<le olugacak fiyattan farkhhk gcisterebilir" Aynca paylar ihrag edildikten sonra, ekonomideki
ve/veya $irket'in mali yaprsrndaki geligmelere ba$r olarak, paylarrn fiyatr piyasada belirlenecektir.

$irket'in finansal performanstnrn beklentilerin altrnda olmasr veya sennaye piyasasr koqullannm
kbtiilegmesi durumunda $irket paylannm fiyatr diigebilir. Yatrrrmcrlar piyasa riskinin farkrnda olarak
yatrrm kararr almahdrr"

BunlareL ek olarak pay sahipleri $irket'in kar ve zaraflna ortak olmaktadrr. Pay sahibi $irket'in tasfiye
edilmesi sonucunda bakiye kalmasr halinde, sciz konusu tasfiye bakiyesine payl oranlnda igtirak eder.
Ortakhiirn tasfiyesi halinde di[er tiim alacakhlara gerekli odemeler yaprldrktan sonra pay sahiplerine bir
cideme 'yaprlabilir.

iMKB'de iglem Gdrecek Paylarrn Oyda imtiyazr Bulunmamaktadrr

Halka arzda satryt yaprlacak olan paylar (B) grubu olup, bu paylarn 1 TL nominal de$erli pay igin 1 oy
hakkr bulunmaktadrr. Halka arz edilmeyen (A) grubu paylann ise 1 TL nominal degerli pay igin 15 oy
hakkr bulunmaktadr" Bu nedenle halka arz edilecek (B) grubu paylara sahip olacak ortaklarrn yonetim
kuruluna iiye segebilme imkanr krsrth goziikmektedir.

1"5.3" Geliqen igletmeler Piyasasr'na iliqkin Ozel Riskler

o Geli$en igletmeler Piyasasr (GiP), iUfg kotasyon qartlanm sa$layamayan geliqme ve biiyiime
potansiyeline sahip girketlerin, serrnaye piyasalarrndan fon sa$amak igin ihrag edecekleri menkul
krymetlerin iglem gdrebileceli qeffaf ve diizenli bir ortam yaratmak amacryla kurulmugtur.

. GiP, iN4fg Hisse Senetleri Piyasasr'ndan (HSP) farkh ve mi.inferit piyasa olarak organize
edilmigtir. GiP'in iglem kurallan ve uygulanan iglem ycintemleri 

-HSP 
ile benzerlikler

gosterebilece[i gibi farkhhklar g<isterebilir. girket paylarmm GiP Listesi'ne kabul edilme
kriterleri, piyasa dantgmanr uygulamasr, kamuyu aydrnlatma hususunda GiP ve HSP arasrnda
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Kur rislki
Yabanc;t para varhklar, yiiktimliili.ikler ve bilango drgr ytiktimliiliiklere sahip olma durumunda ortaya
grkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini olugturmaktadrr

Kredi riski
Kredi riski, kargrhkh iligki iginde olan taraflardan birinin bir finansal araca iligkin olarak
yiikiimliilii[i.inii yerine getirememesi sonucu difer tarafin finansal agrdan zararaupramasr riskidir.

Global Riskler
$irket'in faaliyetleri Tiirkiye ve Diinya'da meydana gelebilecek siyasi, ekonomik ve finansal
degi gikliklerden etkilenebilir.

1.6. ihraca iliqkin 6zet veriler

Yiinetim Kurulu' nu n 0l "12.201 1 ve 31 "12.2011 tarihli kararlanna gii re :

20'000.000 TL kayrth sennaye tavant igerisinde olmak iizere $irket'in grkarrlmrg sermayesinin
4.370"000.-Tl'den 5.141.000 TL'ye afttnlmasma ve artnlan 771.000 Tl'lik sermayeyi temsil eden B
Grubu hamiline yanh I TL nominal delerli paylann, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklan
tamamern ktsttlanarak ilAfn Geligen igletmeler Piyasasr'nda halka arzedilmesine karar verilmigtir.

Halka rrz edilecek paylarm tamamt hamiline yazh B grubu paylar olup, i.igiinci.i kigilere devri Tiirk
Ticaret Kanunu hiiki.imleri gergevesinden higbir kogula balh olmaksrzm tamamen serbesttir"

Nakit Jkargrhfr artrrrlan sermayeyi temsilen ihrag edilecek paylar ile ilgili bilgiler

Grubu
Namalllamiline Nominal De

Eer
(TL)

Halka Arz Edilen
Adet

Toplam Nominal
Deper

Sermayeye
Oranr

B Hamiline 771.000,- 771.000,- %15

Halka arz, Gedik Yatrnm Menkul De[erler Anonim $irketi tarafindan (6Sabit Fiyatla Tatep Toplama
ve Satrq" yontemi ile iMfg Birincil Piyasa'da "sermaye artrnmr" geklinde gergeklegtirilecektir. Halka
arz stiresi 2 (ikD ig giintidiir. Bu siirenin baglangrg ve bitig tarihleri www.kap.gov.tr ve www.gedik.com
adresinrle ilan edilecek sirkiilerde belirtilecektir.

irmlcl ir,igriN 6znr VERiLER

Konsorsiyum Lideri Gedik Yatrnm Menkul DeEerler Anonim
Sirketi.

Halka Arz Oncesi Sermave 4.370.000 TL
Halka Arz Sonrasr Sermaye s.171.000 TL
Halka Arz Edilecek Pay Nominal DeEeri 771.000 TL

- Sermaye Artrnmr 77r.000TL
Halka Arz Oranr % 15,00
Bir Pay Baqrna ihraq Maliyeti 0,2 -- n R Mau,a itrt?
Bir Payrn Satrs Fiyatr
Satrq Ycintemi asa'da Sabit Fiyatla Talep

Iqlem Gorecep'iPazar IMKts G,elisen Ishtmeler Pivasasr
Fiyat lstikrarr [\ '
Ek Satrg \*, Y i:rr" \"' *;\' -i'

4il In/:t--_-J lll



Tahmilni Halka Arz Takvimi

SPK ve IMKB'ye Ba$vuru Tarihi Arahk 2011
SPK Halka Arz lzinTarihi Nisan 2012
Halka Arz Tarihi Mays 2072
GIP Listesine Ahnma Mays 2012
IMKB'de Islem Gorme Mayrs 2012 hedeflenmektedir.

I.7. Segilmig finansal bilgiler, finansal tablolara iliqkin iizet veriler

Karqrlargtrrmah Konsolide Bilangolar

Nakit ve Nakit Benzerleri r"270.575 1.470"392
Ticari Alacaklar 3.613.763 3.t92.952

liskili Taraf ardan Alacaklar 741.t99

Donen Varhklar 195.065

378"744 378.744
DiEer Cari Olmayan/Duran Varhklar t0.132
Maddi Duran Varhklar 149.fiA
Maddi Olmayan Duran Varhklar 2.847.326

367.r73 719.385
ili Taraflara Borclar 1.513.190

Ahnan Avanslar

DiEerr Krsa Vadeli 1.913.353 2.310.244

Ertelenmis Verei Yiikiimltil 2r5.456 249.360
Krderm Tazminatt 149.766 t30.232
liskili Taraflara 641.537 2.538.332

389.597

Ytllar Kar/Zararlarr -1.081.842
Net lDonem KarlZararr



$irket'in baprmsrz denetimden gegmig 31.12.2010-31.12"2011yrh karqrlagtrrmah bilangolanna
giire de[igimler aqafrda verildi[i gibidir"

o OrtakhEn 2010 yrhnda 8.914.765 TL olan toplam varhklarr 2017 yth finansallannda %o3,64
ki.igiilerek 8.590.596 TL'ye gerilemigtir. Bu azahg iligkili taraflardan alacaklann tahsil edilmesi
sonucunda gergekleqmi gtir.

2011 yrlrnda $irket'in donen varhklarrndayo6,l'lik dtigtg olurken, duran varhkiarrnda %0,5'lik
artrg gergeklegmiqtir.2010 yrhnda 149.530 TL olan maddi duran varhklan20li'de 409.389 TL'ye
ytikselmigtir.

Ktsa ve uzun vadeli finansal borcu bulunmayan MCT'nin Ticari Borglarrndaki diigiigle, krsa
vadeli yiikiimliiliikleri 2011 yrhnda gegen seneye gcire 11,6 diigmiigtiir.

$irket'in uzun vadeli borglarrnda bulunan iligkili taraflara olan borcunun bir krsmr krsa vadeliye
ddnmiig olup, bu borglann toplamr onemli miktarda azalmryttr"

o $irketin uzun vadeli yiikiimliiliikleri Yo 65, krsa vadeli yiiktimli.iliikleri %o11,6 dtigmtig olup,
top lam aktifl er(pas i fler) oh3,6 dii gmii gtiir"

o $irket'in ana ortakh[a ait izkaynaklan 2010 yrhnda 1"546.243 TL iken 20l l sonunda3.64L760
TL olmugtur.

o MCT'nin tidenmig sermayesi, 2010 yrhnda 389.597 TL iken, 2011'de 4.370.000 TL'ye
grkarrlmrgtrr. Bu sermaye arttrtmrnrn 1.350.107,39 TL'lik krsmr ortaklarca nakden odenmig olup,
2.019.892,61 Tl'nin, 161.072 Tl'lik ktsmr ola[aniisti.i yedeklerden, 1.820.940,65 TI-'lik krsmr
gegmig yrl karrnrn sermayeye ilavesinden, 37.879,95 TL'si sermaye diizeltmesi olumlu farklannm
sermayeye ilavesinden kargrlanmr gtr"

o $irket'in 31 Arahk 207I tarlhi itibarryla konsolide edilmig bilangosuna gcire finansal borcu
bulunmamaktadr. Finansal borcu olmayan $irket'in bafh ortakh[r Eventus'un satrn ahmmdan
kaynaklanan toplam 3.445.053 TL (1.724.167 Etro) tutarrndaki borcunun Maft 2Al2 itibariyle
toplam 2.712.205,-TL'si (1.161"650 Euro ) eidenmigtir. Bakiye kalan 562.516 Euro ise beq yrl
vade ile yeniden yaprlandrnlmrgtrr"

KargrlaLgfi rmah Konsolide Gelir Tablosu

strRDitRtnn N FAALiyr rLER
(TL)

31.r2.201t
Bafrmsrz Denetimden

Gecmis

31.12.20t0
Baprmsrz Denetimden

Gecmis
Net Satrg Gelirleri 14.565.136 9.239.8s5
Satrslarm Maliveti (-) -8.7',74.368 -5.140.146
Personerl Maliyetleri -3.891.934 4.404.254
BRTN ESAS FAALIYET KARI 5.790.767 4.099.709
Pazarlatma, Satrg ve Dafirtrm Giderleri(-) -98.445 -54.729
Genel \lcinetim Giderleri (-) -4.85 5.199 -3.276.220
FAALIYET KARI 893.127 789.034
DiEer Faaliyet Gelirleri .-.,,.245.690 100.204
Diper Faaliyet Giderleri (

"tt
', -'189,687 -79.930

Finansal Gelirler
J d r'rrlrJ /-utt

23.648
Finansal Giderler ( i:!859.492 -6t.654
OL,AG,{N GELIR GIDERLER . 195.562

stinnirnin f,N F \.ERGi
956.s89

ile{##t!;#/::,ln



ONCESI KARUZARARI 229.435

Si.irdtiriilen Faaliyetler Verei Gelir/Gideri
- Deinem Verei Gelir/Gideri -124.341 -355.070
- Ertelenmig Vergi Gelir/Gideri 33.90s r93.904
SURDIJRULEN FAALIY{TLER DONEM
KARV.ZATL{IU 138.998 775.424
DONE.M KARVZARARI 138.998 715.424

$irket'in bafirmsz denetimden gegmig 31"12"2010 3I.12"2011 yrh kargrlagtrmah gelir
tablosuLna giire de[iqimler agafirda verildifi gibidir.

$irketirr sattglan %58 biiyiirken, satrglarrnrn maliyeti YoJI orantnda artmrgtrr. Personel maliyetlerinin ise
sattg maliyetleri igindeki payr ise o/ol4 azalarak%o44.36'ya dtigmiigtiir. Bu durumun briit kfir'a etkisi ise
yrldan 1rllra. 1.69 milyon TL artrq (%41 biiytime) olarak gortilmektedir.

$irketirr faaliyet giderlerinin %98'i olan "Genel Yonetim Giderleri" kalemindeki 1.57 milyon Tl'lik artrg,
faaliyet kAnndaki btiyiimeyi krsrtlamrq olsa da, ilgili kalem 104.093 TL (yrldan y:iraYo13,79) btiytimiigtiir.

$irket'in 2010 yrhnda6l,654 TL olan finansal giderleri 20ll yrhnda859"402 TL olarak gergekleqmigtir"
Kur farkmdan kaynaklanan arttg, esas faaliyetlerinden kar eden $irket'in Vergi Oncesi KAr'rnda oA7s'lik
bir diigiiq yagamasrna sebep olmugtur.

Vergi y'iikiindeki 230.729 Tl'lik artrq ve net kAr'a etki eden Ertelenmig Vergi Gelirindeki oh82,5 azahs,
Donem Kannr 636,426 TL agafrya gekerek oA82,07 daraltmrgtrr.

6zetle, sattglanndan briit k6rrnr artrcan girket, finansal giderlerindeki ciddi ytikseligi finansal gelirleri ve
difer faaliyet gelirlerinden kompanse edememesinden; faahyet kArmr net kdra gevirememig, ertelenmig
vergilerinin de erimesiyle birlikte net kArmda azalmayagamrgtrr.

Eventus'un baflr ortakltk konumuna gelmesi ile birlikte, $irket'in 2010 yrh net satrglarrnda%o30,2011
ytli net safiglarrnda ise % 58 orantnda biiytime gergeklegmigtir. Bu birlegme ile konsolide safiglar toplamr
2011 yrhnda 14,6 milyon TL olmugtur. $irket'in, 2010 yrhndaki konsolide net satrglarr 9,3 milyon TL
olarak gSergeklegmigtir.

Eventus' un Deferlemesi

$irket, Eventus'u satrn aldr[r tarihten yrl sonuna kadar ozkaynak yontemine gore defierlemiq olup, yrl
sonu itibariyle kontrol giiciintin %olA'nin i.izerinde olmasr sebebiyle Eventus'u ba[h ortaklrk olarak
smtflandtrmtg ve tam konsolidasyon kapsamrna almrqfir" Eventus'un devrahnmasr stirecinde ortak|k
yaprsr aqagrdaki gekilde defiigmiqtir.

Ortafrn Adr / Soyadr
Ticaret Unvanr

31.12.2009 31.12.2010
Sermaye Tutarr

(') Pay Oranr (7o) Sermaye Tutan
(-) Pay Oranr (7o)

Labeed Sami HAMID 110.625 44,3 2.921 0,5
Berly Crecilia HAMID 12.500 5,0 2.921 0,5
Nader I{AMIR 1.250 tl \ 2.921 il\

H. FazIORAL 1.250 {t \ 2.921 il'\

Pumba Solution Ltd.(x) 124.315 49,8 ' 
.tJ 1:!5 rrJ :,',t 1{112 0,0

MCT D,anrgmanhk A.g. ,..Y 57C 5?' 98,0
Toplam 250.000 ,j1oo$ '. 

" 
.584ii16 I 100,0



Eventus Organizasyon Fuarcrhk ve Ticaret Anonim $irketi'nde Labeed
Hamid ve Nader Hamid 13.06.2011 tarihinde ortakhktan aynlmrg olup,
ortakhk yaprsr a;alrda qekilde de[i;migtir.

Sami Hamid, Berly Cecilia
31.12.2011 itibariyle girketin

Eventus'un Son Durum Itibariyle Ortakhk Yapnr

Ortalii 31.12.2011
Sermave Tutarr f) Pay Oranr (7o)

H.AlperUTKU 2.921 0"50
Tanyer SONMEZER 2.921 0,50
H.FazlJ ORAL 2.92r 0.s0
Erhan FERIDIIN 2.921 0.50
MCT DANI$MANLIK A.S 572.532 98,00
Toplam s84.216 100.00

$irket'in Eventus'u sattn almasr sonucunda halka agrlmaya esas 2011 yrh finansal tablolarrrun aktifinin
"Maddi Olmayan Duran Varltklar" kaleminde 2.838.003 " diizeyinde arhga neden olmugtur, Eventus'un
altmt nedeniyle DRT Kurumsal Finans ve Danrgmanhk Hizmetleri A.$. (Deloitte) tarafindan "satrn Aima
Fiyatrnrn Dafrtrlmasr" raporu dtizenlenmig olup, sciz konusu galqmann amacq Eventus satrn alma
fiyatmrn dalrtrlmasr ve dolayrsryla maddi olmayan duran varhklarrn tespit edilip makul de[erlerinin
hesaplamalara konu tutarlarrn tespit edilmesidir"

Anrlan Rapor,2011 yrl sonu ve mevcut durum itibanyla 2072 yrh gergeklegmeleri incelendi[inde
$irket'in nakit akrmlannda ve gelir olugturmasmda Onemli olgiide olumlu etkisinin olacapr
diigi.iniilmektedir.

Eventus'un altmt nedeniyle maddi olmayan duran varhklar kaleminde meydana gelen arhga konu
kalemlerr ise; Miigteri ili$kileri-Sponsor, Mtigteri iligkileri-Katrhmcr, Fuar Di.izenleme Yetki Belgesi,
Rekabet Yapma Yasalr ve di[er maddi olmayan duran varhklar olarak ayrrgtrnlmak suretiyle bilangolara
alnmrqtr" Deloitte tarafindan "Satrn Alma Fiyatrnrn Da[rtrlmasr" konulu rapor diizenlenmig olup, soz
konusu gahgmanm amact Eventus satm alma fiyatmm dalrtrlmasr ve dolayrsryla maddi olmayan duran
varltklarm tespit edilip makul de[erlerinin hesaplamalara konu tutarlann tespit edilmesidir. Anrlan rapor
uyarmca Mi.igteri iligkileri-Sponsor; 796.000 Euro, Mi.igteri iligkileri-Katrhmcr; 454.000 Euro, Fuar
Diizenft:me Yetki Belgesi ;69"000 Euro, Rekabet Yapma Yasa[r;54.000 Euro ve diper maddi olmayan
duran varltklar ise;12.000 Euro olarak hesaplanmrg olup, anilan gahgmada bazrkalemlerde satm alma
fiyatr hesaplamalarm drgurda tutulmuqtur.

Yine aynr donemde Eventus'un ahmmdan kaynaklanan gerefiye, net aktiflerin makul de$eri olan
3.066.309 TL ile toplam satm ahm bedeli olan3"445.053 TL arasmdaki farktan olugmaktadrr.

$irketin sermaye yaprsr

44.04.2012 tarihinde yaprlan ola[an genel kurul sonrasr girket'in ortakhk yaprsr aga[rda verildifi gibidir.

Ortafrn; Grup Nama/
Hamiline

Sermaye Payr / Oy Hakkr

Ticaret Unvanr/
Adr Soyadr

04.04.2012 Son Durum
(TL) (%\ (TL) (%\

MIDDI,E EAST MANAGEMENT CENTRE
SPRL

A Nama ,900,225
g 5 F1ar!

3,900,225 89,25

LABEF)D SAMI TIAMID B F{aririlinei 20s1.575 4I\ 207,575 4.75
HAMDI ALPER UTKU B rtr{amilihd" ,950 0.50 2 1.850 0,50
TANYI]R SONMEZER B ,H l'218.s00 '\l ) 218.s00 5.00
ERHA}{ FERIDUN B Ilaihilirte -15:' ,859 0. 0 n 21.850 Q,51

TOPLAM \.+6^L!sa

r" A.'{...)..
11,

-r- 1 )0 .370.000. ht
-Ril-



$irket'in 4.370.000,-Tl'lik sermayesinin 3.900.225.- TL'si imtiyazh A Grubu hisselerden, kalan
469.77:i,- Tl'lik krsmr B Grubu hisselerden olugmaktadrr. A Grubu imtiyazh hisselerin tamamr Middle
East Management Centre Sprl.'ye aittir. Yizde 0,5 paya sahip olan Labeed Sami Hamid'in, hisse devri
dncesinde $irket'in sermaye yaplsl igindeki pay oranr %o47 olap $irket'in hakin ortaklarrndan biri
konumundadrr.

$irket'in Borgluluk Durumu

$irket'in 31 Arahk 20lI tarihi itibarryla konsolide edilmig bilangosuna gcire finansal borcu
bulunmamaktadr. Finansal borcu olmayan $irket'in baflr ortakh$r Eventus'un satm ahmmdan
kaynaklanan toplam 3.445.053 TL (L724.I67 Euro) tutarrndaki borcunun Mart 2012 itibariyle toplam
2.712.205,-TL'si (1.161"650 Euro ) odenmigtir. Bakiye kalan 562.516 Euro ise beg yrl vade ile yeniden
yaprlanrlrrrlmrgtr.

1.8" ihracrn Gerekgesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Giriginin Kullanrm
Yerrleri

ihracrn Gerekgeleri

- $irket biiyiimesinin sa$rkh olarak devam ettirilmesi,
- Uluslararasrpazarlardagirketinbiiyiimesininfinansmanr,
- Kurumsallagma,
- $irket bilinirli[inin ve tanmrh[rnrn artrnlmasr,
- $effaflrk ve hesap verebilirlik dtizeyinin ytikseltilmesi,
- Finans piyasalannda saygrnh[m artrnlmasr,
- Rekabet giici.iniin artrrlmasr,
- Devam etmekte olan ve planlanan yatrnmlann finansmanr,
- Planlanan Ar-Ge gahgmalarrnrn finansmanr,
- Potansiyel miigteriler ve ig ortaklarr nezdinde mevcut olan giivenilirli$in aftarak devam

ettirilmesi.

Halka Arz Gelirinin Kullanrm Yerleri

Sermaye artrtmr ile yaprlacak halka arzn tahmini halka arz maliyeti olan 209.433,-TL di.igiildi.ikten
sonra yaklagrk 2.581.587- TL nakit kaynak saflamasr ongori.ilmektedir" Elde edilecek gelir, girket
tarafindan biiyiimenin finansmanr ve planlanan yatrrmlann gergekleqtirilmesi amacryla
kullanrlacaktrr.

Ortaklrk, siirdiiriilebilir biiyi.imeyi safilamak amacryla yapacapr yatrrrmlan halka arzdan saglanan
fonlarla finanse edecektir. Halka arzdan sa$anacak gelirin kullanrm alanlanna iligkin detayh bilgi
aga[rdaki tabloda verilmigtir.

llalka Arzdan Saflanacak Gelirin Kullanrm Alanlarr TL

Yurtdrgrnda aQrlmasr planlanan $ube yatnmr 345.000
Yurtiginde girket satrn alma/birlegme ya da stratejik ortakhk(*) 1.000.000
Entelektiiel serrnaye geliqtirilmesi igin insan kaynaEr yatrrmr(x x) 200.000
Kapasite arttrrmrm destekleyecek ve gelir arttracak insan kavnaEr vatrrmr 300.000
Uluslararasr Entellektiiel seffnave satrn ahmt 550.000
Yurtdr g r p azarlama faaliyetleri O E Ll^-.- ar 80.000
Bilgi Ytinetimi sistem altyaprsr 6s.000

42.000

TOPLAM I ,';',';:;:r=ol\ 2.S82.000

oyn

r/
t/
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girket orlakhklarr gergeklegtirmek, girket satm almak, stratejik ortakhk yapmak yOntemlerini izleyerek pazar delerini ve
biiyiime imkanlarrnr arttlrmayl hedefl emektedir.

**Danrgmanhk qirketleri igin entelektiiel sermaye, ig modelleri, gahgma modelleri, yeni araglar ve yaklagrmlar olupturmak
ve bunlara iligkin aragtrrmalar yapmak <inemli bir rekabet avantajr yaratmaktadrr

1.9. X'inansal Durum ve Faaliyet Sonuglarr Haklanda Bilgiler:

BaErmsz Denetimden Gecmis
01"01-

31.12.2011
01"01.-

31.12.2010

Nakit v,e Benzerleri / D0nen Varhklar 24,48Vo 26"59Yo

Ozkavnaklar / Toolam Aktif 42,670 17,57Yo

DOnen'Varhklar / Kma Vadeli Borclar I32,45yo 124,79yo

Toplam Yiikiimliiliikler/Toolam Aktif 57,33%;o 82,430

Net Kal/ Toplam Aktif r,57yo 8,7Uyo

Ortaklriirn 2010 yrhnda 8"914.765 TL olan toplam varhklan 2011 yrh finansallarrnda %o3,64
kiigiilerek 8.590.596 TL'ye gerilemigtir. Bu azahq iligkili taraflardan alacaklann tahsil edilmesi
sonucunda gergeklegmigtir"

2010 yrLhnda 5,5 milyon TL olan donen varhklar,20l1 yrhndaVo6,I4 gerileyerek 3,6 milyon TL
olarak eLgrklanmrqtrr"

$irket'in 2010 yrhnda 4,43 milyon TL olan krsa vadeli yiiki.imli.iliikleri, ortakhsrn di[er krsa vadeli
borglarrndaki azalma sonucunda 2011 yrhnda yoII,57 gerileyerek 3,9 milyon TL olmugtur"

Ortakhlgrn oz kaynaklart2010 yrhnda 1,5 milyon TL iken 2011 yrhnda %134 yi.ikselerek 3,65 milyon
TL'ye ulagmtgttr. Bu artrgta en <inemli pay grkanlmrg sermaye'deki%l02l oranrndaki artrgtrr. 2010
yrlrnda 389 bin TL olan tidenmig sermaye,2011 yrhndayapl/ran sennaye artrrmlarr ile 4.370 bin
TL'ye ulaqmrgtr.

$irket'in 2010 yrh net donem kdrr 775 bin TL iken 2011 yrhnda %o82 azalarak 135 bin TL'ye
gerilemigtir.

$irketin uzun veya krsa vadeli finansal borcu bulunmamaktadr.

1.10" Personel Haklanda Bilgi

Diinem Danrqman
Kadro

Di[er Idari
Kadrolar

Toplam

Son Durum ZJ 9 32
3l.I2.2Al l7 l3 30
3t.r2.2A10 I4 t2 26

MCT'nin organizasyon yaplst son durum itibariyle
Eventusl'un gahqan sayrsr 1'dir.

gahgandan olugmaktadrr.

""11
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1"11. Ortakhk yaprsr ve iliqkili taraf iglemleri hakkrnda bilgiler

Ortaklhk Yaprsr

$irket, 389"597 TL olan ddenmig sermayesini 20.09"2011 tarih ve 7903 sayrh Ticaret Sicil
Gazetesii'nde ilan edildipi i.izere 4.370.000,- TL'ye artrmrg olup, sermayenin tamamr odenmigtir.

inqrun Taraf iglemleri

$irket'in 31 Arahk 20ll ve 31 Arahk 2010 tarihleri itiban ile iligkili taraf\ardan alacaklar ve borglarr
aga[rdaki gibidir.

i liski li Taraflarda n Alaca klar

31.12.20r0

452.533

34.723

108.984

82.158

24.452

38.349

741.199

(*): 31 Arahk 2011 tarihi itibarryla Labeed Hamid ve Nader Hamid'den alacaklar Di[er altrnda
gosterilmigtir. Eventus Organizasyon Fuarcrhk ve Ticaret Anonim $irketi'nde Labeed Hamid ve
Nader l{amid 13.06.2011 tarihinde ortakhktan aynlmrg olup, yukandaki tabloya kargrlagtrrmah bilgi
sunabilnek adrna dahil edilmigtir.
iliskili Taraflara Borclar - Krsa Vadeli

31.12.2017 31.12.2010

994.658

0

0

0

994.658

Hamdi AlperUtku
Tanyer Sijnmezer
Erhan lteridun

6zlen Utku
Yi[it Albaraz

Di[er ('k)

Toplanr

LabeedlHamid

HamdiASer Utku
Tanyer Sonmezer

Managoment Centre Europe
Toplann

31.12.201r

0

0

55.098

0

r.983

0

s7.081

Orta[rn; Grup Narna/
Ilamiline

Sermaye Payr /Oy Hakkr

Ticaret Unvan/
Adr Soyadr

04.04.2012 Son Durum
(TL) (%) (rL) (%\

MIDDT,E EAST MANAGEMENT
CENTII.E SPRL

A Nama 3,900,225 89,25 3,900,225 89,25

LABEE'D SAMI HAMID B Hami ne 207.57s 4.75 207.575 4.75
HAMDI ALPER UTKU B Hami ne 21,850 0.50 2 1.850 0,50
TANYIJR SONMEZER B Hami ne 218,500 5.00 218,500 5.00
ERHA}{ FERIDUN B Hami lne 21,850 0,50 21.850 0"50

TOPLAM 4.370.000 100 4.370.000 100
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Iliskili Taraflara Borclar - Uzun Vadeli

Labee<LHamid

Toplanr

31.12.2011

641.537

641.s37

31.12.20t0

2.538332
2.538332

1.L2" ihraca ve Borsada iqlem Giirmeye itigt<in Bilgiler: (satrg ve da[rtrm esaslan, mevcut
paylarrnr satan ortaklar, ihrag maliyeti vb)

Mevcut Paylarrn "Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satrg Ycintemi" ile halka arz edilmesi
nedeniyle, pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, safig siiresi iginde iMKB'de
iglem yapmaya yetkili Borsa Uyesi araer kurumlardan birine bagvurmalan gerekmektedir" IMKB
Birincil Piyasa'da seans saatleri 10:30-12:00'dir. iMKB'de iglem yapmaya yetkili aracr kuruluglarm
listesi IMKB ayhk biiltenlerinde yer almaktadrr. Halka arz sonuglan, Seri: VIII, No:66 Tebli[i'nde
yer alan esaslar gergevesinde dalrtrm listesinin kesinleqtifii giinii takip eden ilk i9 giini.i ozel durum
agtklamast geklinde kamuya duyurulur. Paylarm fiziken teslimi soz konusu olmayrp paylar, sefinaye
piyasasrr mevzuatt gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleribazrndakayden izlenecektir.

Da[rtrm zaman <incelili kuralma gore ve iMKB'nin 11.03.2011 tarih ve 366 sayrh "Borsa Birincil
Piyasada ilk ttalka Arzlarda Uygulanacak Yeni iglem Ycintemleri" genelgesinde belirlenen esaslara
uygun olarak yaprlacaktrr"

Talep toplama siiresinin sonu beklenmeden birinci gi.in birineil piyasa seanslnln sonunda da[rtrm
yaprlabilir.

[Ialka arzda yeterli talep gelmemesi durumunda satrlan krsrm kadar tescil edilerek sermaye artrgr
iglemi tamamlanacaktrr. Satrlamayanpaylar noter huzurunda iptal edileeektir.

ihrag maliyeti toplam 209.433 TL ve pay bagrna ihrag maliyeti 0,27 Tl'drr.

1.13. Halka arz sirkiilerinin ilan edilecefi yerler

$irketinL internet sitesi www.mct.com.tr, www.gedik.com ve www.kap.gov.tr, adreslerinde ilan
edilecelrtir.

I.I4. NiCNN HUSUSLAR

Danrgmanhk sekt6riinde girket ortaklarr, genel miidiir ve i.ist diizey yoneticilerin maa$ giderleri toplamr
yiiksek gciriinse de bu kigiler ycinetsel sorumluluklanyantnda girketin onde gelen gelir kaynaklarmi da
olugtunnaktadr.

Somut olarak, 2011 yrhnda MCT girket ortaklan, genel miidiir, ve iist dizey yrineticilerinin toplam maag
gideri 2:".922.296 TL olup, bu kiqilerin bilfiil kaynak olarak gahgmak sureti ile gergekleqtirmig olduklarr
gelir to1plamt2.954.37I Tl-'dir. Dolaytst ile di[er qirketlerin aksine, girketin yonetim kadrosunun girkete
ilave bir maliyet yiikii olmamaktadrr. Ote yandan, bu kigiler insan yonetimi, yeni kaynaklarrn bulunup
geligtirilmesi, yeni i9 geligtirilmesi, know-how geligtirilmesi, iist diizey mtigteri ycinetimi, finansal
ycinetin; girket itibarr yonetimi gibi yonetsel faaliyetlerin de sevk ve idaresini saflamaktadrr.

$irket'in iicretlendirme politikasr;

$irket, faaliyet gelirlerini,
danr gm:rnhk faaliyetlerine

danrgman ve ydnetici

, \d i]tsri<tr;, - isrAl'iBUL 18
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Bu politikaya gdre, $irket, tiim danrgmanlanrun performanslannr olgiimlerken ve iicretlerini belirlerken,
rninimum maliyetlerinin iki buguk katrnr darugman bagma gelir tahmini yaparak hesaplamaktadr.

$irket, tiim danrgmanlar ile bu politika dogrultusunda gahgmalarmr yiiri.itmektedir. Ote yandan aynr
kural, qirket ydneticileri igin l'e l'dir. Yani bir girket y<ineticisi minimum kendi maliyetlerini
kargtlayacak boyutta zamanrnr gelir getirecek miigteri iglerine ayrmak zorunlulu$undadrr. Aynr
i.icretlendirme politikasr girket yoneticileri igin de uygulanmaktadrr"

Ucretlendirme politikasrrun ve performanslnln esasr her bir qirket ydneticisi ve danrgmanrnm girkete olan
maliyetinin iistiinde yar atacapr katma deger baz almarak yaprlmaktadrr.

2.RiSI( F'AKTORLERi

2.1. Ortakhfa ve iginde Bulundufu Sektiire itigt<in Riskler

2.1"1" Sektiire itiqkin Riskler

' Tiirkiye'de darugmanhk sektortiyle ilgili devlet politikasr mevcut delildir. Kamu kesimi,
planlama, fizibilite galtgmalan, teknik gahgmalar gibi profesyonel danrgmanlann vermesi gereken
hizmetleri biiyiik olgiide kendi ig biinyesinden kargrlamaya gahgmaktadrr. Dolayrsryla kamu
kesimi, profesyonel darugmanlann uzmanhklarmdan faydalanamazken, danrgmanhk sektortiniin
geligmesine engel olmaktadrr.

' Danrgmanhk sektoriine uygun yeterli mevztat bulunmamaktadr. Kamu satm alma mevzuatr
(dzellikle Kamu ihale Kanunu) damgmanhk sektoriine uygun olmayan diizenlemeleri
igermektedir" Danrqmanhk hizmet ahmlanrun, mevzaatta standart hizmet ahmlan ile aynr
kategoride oldulu gciri.ilmektedir. Bu da verilecek hizmet ile satrn alma si.ireci arasmda
uyumsuzlu[a sebep olmaktadrr" Son donemlerde, yonetim danrqmanhfir sektdriiniin bir sektor
olarak tarumlanmast ve buna paralel mevzuat diizenlemelerinin yaprlmasr ydni.inde Ydnotim
Daruqmanlarr Dernegi(YDD)'nin girigimlerinin oldu[u bilinmektedir"

. Sektdrde irili ufakh bir gok danrgmanhk firmasr bulunmaktadrr. Ozellikle bireysel danrymanlarm,
zaman zaman hizmet kalitesini olumsuz yonde etkiledikleri gcizlenmektedir. Bireysel
darugmanlar, kurumsal yaprdan uzak, yapianmalar, idari kadro, kadrolu damgman, organizasyon
ve operasyon giicti, Ar-ge yatrrmlan, uluslararasr bilgiye ulagma yetkinli$i, teknolojiyi
kullanabilme olanaklarr gibi yagamsal unsurlardan yoksun olarak hizmet vermektedirler.

' Lisanslama zorunlulu[unun bulunmadr[r sektorde, denetim mekanizmasmm olmamasr, temel
sorunlardan birisidir.

. Denetimin olmamasr, bir taraftan, sektorii de$erlendirme, cilgme, derecelendirme, izleme ve
karqrlagtrrma olanalrndan yoksun brakrken; dller taraftan, ycinetim danrgmanhfr hizmetinin
satm almmasrnda yeterli talebin olugmasmr engellemektedir,

' Finansal krizlerin ardmdan ycinetim danrgmanh[r hizmeti satrn alan kurum ve kuruluglar, ilk
maliyet azalttcr yontem olarak, danrgmanhk biitgelerini en aza indirmekte, bazen de tamamen
iptal etmektedirler. Ulke ekonomisinin daraldr[r dcinemlerde, yonetim danrqmanh[r ig kolu,
faaliyet geliri yaratamadr[r gibi, sektoriin karhh[r da olumsuz etkilenebilmektedir.

2"1.2. Ortakhfa itigtrin Riskler 0 5 Fiavts ?UiZ

o Yonetim kadrosundaki yiiksek katma deler
dururnunds, $irket'in faaliyetleri olumsuz



$irket'in bagartsmt, nitelikli insan kayna$r olugturmaktadrr. Bu kayna[rn geligtirilmemesi ve etkin
gekilde kullanrlmamasr, $irket faaliyetlerinin olumsuz yonde etkilenmesine, dolayrsryla gelir kaybr ve
karlhhk yaratmasma sebep olabilir.

Sektorde az bulunan nitelikli ig giiciine saplanan maddi olanaklar, bir yandan, kurumsal sadakati
azaltrken, di$er taruftan ortakhprn gelirlerini de olumsuz etkileyebilir.

Maliyetleri arlranyo[un rekabet ortamr, $irket'in gelirlerini ve karhhprnt azaltabilir.

$irket, miigteri beklentilerini ve taleplerini doffu de$erlendiremeyebilir. Bu durum miigteri sadakatini
olumsuz yonde etkileyebilir. Bunun sonucunda satrq ve karhhk hedeflerine ulagrlamayabilinir.

$irket'in faaliyetlerinin dantgmanlan vasrtasryla yiiriittilmesi ve soz konusu danrgman personelin
iicretlendirme politikasr, girket karhh[mr olumsuz etkileyebilir,

makine,
teglizat ve maddi duran varltk gibi gereksinimlerinin az olmasr nedeniyle farkh bir yaprya sahiptir"
Herhangi bir ekonomik olumsuzluk durumunda varhk yontiyle risk teqkil edebilir.

2.2. Ihrag Edilen Paylara Iligkin Riskler

Soz konusu paylarrn iMKB'de iglem gcirmeye baglamasryla birlikte paylarrn fiyatr genel piyasa kogullan
gergevesinde dalgalanabileceli gibi, girketin faaliyet sonuglanndan, finansal durumundan, temettii ve
sexmayo artrrm politikalarrndan etkilenebilir.

Anonirn ortakhklar tarafindan grkanlan, belirli ortakhk sermayesine katrlma payma temsil eden, yasal
gekil qartlamna uygun olarak diizenlenmig krymetli evraka pay denir. Pay'm sahibine sapladr$r haklarrn
bagrnda mali haklar gelir.

Pay sahipleri temel olarak kar payr ve sermaye kazanqpayr olmak i.izere iki tiir gelir elde ederler:

ihrag Editen Paylarrn Kar payr(temettii) gelirine itiqkin riskler

SPK'run Seri:fV No:27 sayth "Sermaye Piyasasr Kanununa Tabi Anonim Ortakhklarm Temettii ve
Temettii Avanst Da[rtrmrnda Uyacaklarr Esaslar Hakkrnda Teblifi"ne gcire halka agrk ortakhklarrn birinci
temettii tutan hesap donemi kanndan kanunlara gore ayrrlmasr gereken yedek akgeler ile vergi fon ve
mali odemeler ve varsa gegmig yrl zararlarr diigiildiikten sonra kalan da[rtrlabilir karn Yo2}'sinden az
olamaz. $irket genel kurulunda almacak karara gore kar payr da[rtrlrr. Da[rtrlacak kann olmamasr ya da
genel krrruldakar payt daSrtrlmamasma karar verilmesi ihtimalleri vardr.

ihrag Edilen Paylarrn Sermaye I(azancrna iligt<in Riskler

Sermaye kazanu, zaman iginde pay de[erinde meydana gelen artrgtan elde edilen gelirlerdir" Bunun
yarunda pay sahibine sa[ladrfr (oy hakkr ve yonetime katrlma hakkr gibi) yonetimsel haklar da vardrr.

$irket paylan halka arz oncesinde aktif olarak il\4fg veya benzer bir orgtitlfi piyasada iglem
gormenrektedir. Satrlacak paylarrn halka arz fiyatr $irket tarafindan belirlenecek ol:up, arz soffasl
IMKB'cle oluqacak fryattan farkhhk gcisterebilir.
velveya $irket'in mali yaprsrndaki geliqmelere baflr

ihrag edildikten sonra, ekonomideki

k<ittilegrnesi durumunda $irket paylarrnm fiyatr iditle'gili Y
yatnm kararr almahdrr.
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Bunlara ek olarak pay sahipleri $irket'in kar ve zaraflna ortak olmaktadrr. Pay sahibi $irket'in tasfiye
edilmer;i sonucunda bakiye kalmast halinde, sciz konusu tasfiye bakiyesine payl oranrnda igtirak eder.
Ortakh;$rn tasfiyesi halinde diler tiim alacakhlara gerekli <idemeler yaprldrktan sonra ancak pay
sahiplenine bir 6deme yaprlabilir.

Halka arz sonraslnda $irket paylarmm piyasa fiyatr istikrarsrz olabilir. Halka arz sonrasln da pay sahipleri
gelecekteki sermaye artrtmlarrnda "Yeni Pay Alma Haklan"nr kullanmadrklarr takdirde paylarr
sefln&Yrenin biitiini.ine oranla de[er kaybrna u$rayabilir. $irket'in paylannm ahm satrmmm durdurulmasr
pay bedelini olumsuz etkileyebilir. Paylar igin aktif veya siirdi.iriilebilir bir ahm satrm piyasasr
olugmayabilir ya da devam ettirilemeyebilir. $irket'in ana ortaklarmm pay satrqr, $irket'in pay de[erinde
bir diiqiiqe neden olabilir veya $irket kontroliinde bir deligime sebebiyet verebilir. girket'in aciz haline
diigmesi durumunda $irket pay sahiplerinin elindeki paylarrn deleri tamamen diigebilir.

iMKB'de iglem Giirecek Paylarrn Oyda imtiyazr Bulunmamaktadrr.

Halka :rz edilecek paylar (B) grubu olup, bu paylarrn 1 TL nominal de[erli pay igin I oy hakkr
bulunmaktadrr. Halka arz edilmeyen (A) grubu paylann ise I TL nominal de[erli pay igin 15 oy
hakkr bulunmaktadrr" Bu nedenle halka agrk (B) grubu paylara sahip olacak ortaklarm ydnetim
kurulurLa i.iye segebilme imkanr krsrth gciziikmektedir.

2.3. GiP'e itiqkin Ozel Riskler

. GiP, iNfrG kotasyon gartlarrnr sa$layamayan geligme ve biiytime potansiyeline sahip girketlerin
sennaye piyasalarrndan fon saflamak igin ihrag edecekleri menkul krymetlerin iglem gorebilece$i
gefl'af ve diizenli bir ortam yaratmak amacryla kurulmugtur.

. GiT', HSP'den farkh ve miinferit piyasa olarak organize edilmigtir. GiP'in iglem kurallan ve
uyp;ulanan iglem ydntemleri HSP ile benzerlikler gcisterebilece[i gibi farkhhklar gosterebilir. girket
paylarmm GiP Listesi'ne kabul edilme kriterleri, piyasa darugmanr uygulamasr, kamuyu aydrnlatma
hususunda GiP ve HSP arasrnda farkhhklar bulunmaktadrr.

o $irlcet paylanrun GiP Listesi'ne kabulti, itUfn GiP Ycinetmenli[i'ne gcire yaprlmaktadrr.

2"4Diiier Riskler

Di$er riskler adt altrnda stralanan, kredi riski, likidite riski ve kur riski bilgileri girket'in 3l.lZ.20ll
ba[rmsrLz denetim raporundan almarak izahnamede yer verilmigtir.

2"4.1 Kredi Riski

Kredi rjiski, kargrhkh iligki iginde olan taraflardan birinin bir finansal araca iligkin olarak ytikiimliilii[iinii
yerine getirememesi sonucu di[er tarafin finansal agrdan zarara u$ramasr riskidir. $irket, kredi riikini
iliqkide bulundu[u taraflann giivenilirligini strekli degerlendirerek yonetmeye gahgmaktadrr. Raporlama
tarihi itibariyle maruz kalman azami kredi riski agaSrdaki gibidir:

31.12.2011 Ticari Alacaklar Di[er Alacaklar

itiet<iti
Taraf

nto'flit{6[t

Taraf
Bankalardaki

Mevduat

Vadesi gegmemig ya da
de[er dr'riqiikliiliine
u$ramamrg finansal
varhklann net defter
de$iri(TL) l-T
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31.t2.2010 Ticari Alacaklar Difer Alacaklar

itigt<iti
Taraf

Di[er
Taraf

Iliqkili
Taraf

DiIer
Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Vadesi gegmemig ya da
de[er diigiikliigiine
u[ramamrg finansal
varhklann net defter
de$iri(Tl,)

3.192.952 74t"199 44.844 r.452.841

2"4.2 Likidite Riski
Likiditer riski, $irket'in ktsa vadeli finansman ytikiimltiliiklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda
ortaya grkan bozulmalar veya kredi faiz oranlanndaki artrglar gibi fon kaynaklarrrun azalmasr sonucu
dopuran olaylarrn meydana gelmesi likidite riskinin olugmasma neden olmaktadrr.

2"4.3 Kur Riski
Yabanct para varhklar, ytikiimliiltikler ve bilango drgr yiikiimli.iltiklere sahip olma durumunda ortaya
grkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini olugturmaktadrr, $irket'in konsolide bilangosu
bannda doviz pozisyonu agagrdaki gibidir:

D0viz Cinsinden Varlftlar
D0viz cinsinden krsa vadeli yiikiimliilUkler

Krsa Vadeli Net Diiviz Pozisyonu
Diiviz cinsinden yiikiimliiliikler
Net Dtiviz Pozisyonu

2.4.4 KonjonktiirelRiskler

31.12.2011

(TL)
522.860

(.2.897.422)

Q.374.s6r)
64r.537

(1.733.02s)

3r"12.2010

(TL)
131.407

G.968.llD

(1.836.704)

a_-533,332)
(4.37s.036)

$irket'in faaliyetleri, Tiirkiye ve Diinya'da meydana gelebilecek siyasi, ekonomik ve finansal
deSigiklLiklerden etkilenebilir. Bahsi gegen gartlar olugtu[unda faaliyetler olumsuz olarak etkilenebilir ve
$irket hedefledifi gelirlere ulagmada sorun yagayabilir"

3. $iRrKET TTAKKTNDA BILGiLER

3.1. Tanrtrcr Bilgiler

Ticaret Unvanr MCT Danrsmanhk Anonim Sirketi
Sungurlar Ig Merkezi, Yrldrz Caddesi No:45l5
34353 Besiktas -iSreNgUL
Sungurlar ig Merkezi, Yidrz Caddesi No:45l5
3 43 53 Besiktas -iSfaNgUL

Ba$r Bulundulu Ticaret Sicili stanbul
0 g fr.,",q r,,,,7

Ticaret Sicil Numarasr
Ticaret Siciline Tescil Tarihi

Tabii OlduEu Yasal Mevzuat
Ana Siizlepmeye Giire Amae ve

Be*cil',tar V,ti S13i (154 $51 7
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Faaliyet Konusu tiiketim mamulleri sektorleri 6ncelikli olarak
ozel sektdr ve kamu igletmeleri ve kamu
kuruluglarr ile bunlann ycinetimlerine,
galrganlanna, gergek ve ttizel kigilere,
faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilili gcizeterek
kurum performansrnr artrrcr organizasyonel
geliqim, de[igim yonetimi, yoneticilik ve
liderlik becerilerini geliqtirme, miigteri odakh,
ytksek performansh kurum ktiltiirii yaratma,
saflg etkinli[i sa$ama, alanlarmda
danrgmanhk, aragtrrma, geligtirmek hizmetleri,
ile bunlann e[itim hizmetlerini yapmak,
yaptrrmak, sa$lamak, bu konularla ilgili olarak
iist diizey yonetici toplantrlarr, konferans ve
ziweler, organize etmek, ettirmek.
Yiiri.irliikteki ilgili mevzuatlara riayet etmek
kaydryla menkul krymet danrgmanh[r ve di[er
yatrnm bankacrhpr kapsamrndaki faaliyetler
harig olmak iizere yonetim danrqmanhlr
hizmetleri vermektir

Telefon ve X'aks Numaralarl Tel: (0212) 310 17 00
Faks(0212) 227 6423

Internet Adresi www.mct.com.tr

Bilinen Ortak Savrsr J

3.2. Ortakhfrn Tarihgesi ve Geliqimi

$irket, 1992 y/rnda Merkezi Briiksel'de olan Middle East Management Centre'm Ttrkiye irtibat biirosu
olarak lstanbul'da faaliyete baglamrg olup, 18.03.1998 tarihinOe VtCt (Management Centre Ti.irkiye)
Miigavirlik Dantgmanltk ve Drg Ticaret Ltd. $ti. olarak resmi qirket kuruluqunu gergeklegtirmigtir.
10.06.2005 tarihinde nevi depigikli[i yapan ve A.$.'ye ddniigen MCT, Tiirk iq diinyasma, de[igim
ycinetimi, ycinetici geligtirme, kurum ki.iltiirii, liderlik geligimi, satrg etkililipinin ve inovasyonun
arttrtlmasr konulartnda organizasyonel geligim danrgmanh$ ve bu konulann ycinetici e[itim hizmetlerini
sunmaktadr.

MCT, 111 Mayrs 2010 ve 31 Arahk 2010 tarihlerinde iki aqamada gergeklegen ahm siireci sonunda
Eventus Organizasyon Fuarctltk ve Ticaret A.$. 'yi 3 .445 .054 TL (l .724 .166 Euro) tutar kargrhprnda satrn
almtqtr. Eventus'un altmmdan kaynaklanan borcun 2.712.205 TL'si (1.161.650 Euro) <idenmigtir Arta
kalan 562.516 Euro bakiye de beg yrl vade ile yeniden yaprlandrrrlmrgtrr.

$irket, Eventus'a Mayrs 2010 sonu itibariyle oA 48,25 oranrnda ortak olmug, aynl yrl 31 Arahk 2010
tarihinde ortakhk payr Yo 98'e yi.ikselmigtir. Eventus Organizasyon Fuarcrhk ve Ticaret A.$"ile ilgili
detay biilgiler izahnamenin 7. Maddesinde verilmigtir.

Pazarlarna imkanlanrun di[er sektcirlere gore nispeten krsrth oldugu danrgmanhk sektciriinde,
organiziasyon ve fuar alanmda faaliyet gdsteren Eventus, MCT'nin ba[h ortakh[r konumuna gelmesi ile
birlikte, giiglii bir pazarlama olanapr yaratrlmrgtrr. MCT'nin pazarlama faaliyetlerinden en onemlisi olan
zirvelerin organizasyonunu kendi iginde yapabiliyor ol livet
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MCT, ayhk ekonomi dergisi Capital'in, Tiirkiye'nin en belenilen girket srralamasmda ilk 20 iginde
bulunan girketler ile; finans, ilag, hrzh ti.iketim, telekom ve holding sekt<irlerindeki qirketlere odaklanarak
2011 yhnda 350 damgmanhk ve ycinetici geligim projesi gergeklegtirmigtir.

MCT, aynt zamanda Ortado[u ve Kuzey Afrika'daki Middle East Management Centre (MEMC)
ofislerirnin merkez ofrsi konumundadr.

MCT, lliirkiye.'nin yanl srra 2011 yrhnda Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, ingiltere, Almanya, BeyazRusya
Cumhuriyeti,italya ve Belgika'da uluslararasr kafihmlarrn saplandr$r, girketlere ozel, elitim vL yrinetim
danrgmanh[r ve yonetici konferanslarr gergeklegtirmigtir.

$irket, 2012 ylnda,kazandr$r kiiresel proje (Rexam Organizasyonel Liderlik Projesi) neticesinde, 15
farklr i.ilkede (Fransa, ispanya, Italya, UK, irlanda, Avusturya, Almanya, isneg, Qek Cumhuriyeti,
Rusya, Danimarka, Mrstt, Hindistan, Tiirkiye, Qin) toplam 25 program ile 500 fabrikantn ilk kademe
yoneticilerinin insan kaynafr yonetimi konusunda performans artrrrmrnrn hedeflendi[i e[itim
progrannlarrr-:, hay ata gegirmeye baglamrgtrr.

E[itimler, toplam 6 gi.inliik 3 farkh modiilden olugmaktadrr. Modiiller, Liderlik, Ba[hhk,
Sahiplenme ve igi Anlama konulannr kapsamaktadrr"

$irket,ll Nisan 2072taihi itibari ile32tamzamanhpersonel ile gahgmaktadrr.

2012 yl/,.nda 20. yrhnr kutlayacak olan MCT, organizasyonel geligim danrgmanhsr sektciriinde gegirdipi
yrllann getirdi[i tecriibe ile birlikte kurumsallagma, Tiirkiye ve UluslararasrPazarlardaki biiyiime hrzrnr
arttrrmak amacryla halka agrlm ay a kar ar vermi gtir.

$irket'in kronolojik geligimi aqafrda verildi[i gibidir:

1992 Bri.iksel Merkezli Middle East management Centre'm Tiirkiye irtibat biirosu olarak istanbul'da
faaliyete baglandr,

1993 ilk uluslararasr miigteri anlagmasr imzalandr,
1995 ilk insan Kaynaklarr Zirvesi Organizasyonu gergeklegtirildi,
1997 ilk Pazarlam a Ziwesi Organizasyonu gergeklegtirildi,
1998 i8 Mart 1998'de MCT E[itim Hizmetleri ve Darugmanhk Ltd. girketi kuruldu,
1999 $irketlere cizel tasarlanmrg e[itim projelerine yonelik organizasyonel yaprlanma tamamlandr,
2002 Birlegik Kralhk merkezli Insights Global ile ilk uluslararasr igbirlili anlagmasr imzalandt,
2004 Danrgmanltk servis modeline grire organizasyon yaptsl kuruldu ve kadro olugturuldu
2005 10.06.2005 tarihinde nevi defiqiklifi yaparak girket MCT Miigavirlik Danrgmanhk ve Drg Ticaret

Anonim $irketi'ne doniigti.i.
2005 Birlegik Kralhk merkezli uluslararasr insan kaynaklarr standardizasyon kurumu Investors in

People (IIP) ile iqbirligi anlagmasr imzalandr.
2005 New York merkezli uluslararast marka darugmanr KassUehling ile yeni marka tasanmr yaprldr,

tescil edildi ve yeni kurumsal kimlik lanse edildi.
20t0

2010
20Il

Merkezi Birlegik Kralhk olan mtigteri memnuniyetinin standardizasyonu ve odtillendirmesini
yapan Investor in Customers (IIC) ile igbirli[i anlagmasr imzalandr.
Eventus Organizasyon Fuarcrhk ve Ticaret Anonim $irketi satm almdr.
$irket, Eyliil 2011'de "Halka Agrlmak izere Ana Sozlegme Defigikli[i" igin SPK'ya bagvuruda
bulunmuq ve ana sozlegmesini SPK mevzuatrna gcire de[igtirerek, yeni ana sozlegmeyi Ticaret
Sicili'ne tescil ettirdi. Soz konusu ana scizlegme de[igikligi ile birlikte, $irket'in iinvanr "MCT

iizere SPK ve20r1

20t1

2011
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MCT Danrgmanhk Anonim
$irketi.

ilietiti
Kuruluglar

E[itim ve
Damgmanhk

Tiirkiye'de Temsilcisi Olunan ve igbirlifi Yaprlan Markalar ve Organizasyon Yaprsr

Temsillcisi Olunan ve Iqbirlifi Yaprlan Markalar

Investors In People (IIP) insan Kaynafrna Yatrrrm

1991 yrhnda ingiltere'de kamu tarafindan gahganlarrn etkinlipini ve verimlilipini artrrmak amacryla
yaprlmrg bir gahgmanln sonucunda ortaya grkmrg bir modeldir. 2005 yrhndan itibaren Tiirkiye'deki
miinhasr lisanh temsilcisi MCT'dir.

Investors in Feople (IIP), bir organizasyonun performansmln insan kayna[r ile geliqtirilmesinin yontem
olarak benimseyen diinyanrn uluslararasr tek insan kaynaklarr standardrdr. Investors in People (IIp)
kuruluglara ig performanslanm olgtilebilir sonuglara doniigtiirmelerinde yardrmcr olan esnek bir yaprya
sahip, g,effaf, sonug odakh, kilgiik biiyiik her tip organizasyona uyarlanabilecek etkili bir deligim aracr
olarak kabul edilmektedir. Sonug odakh olarak tasarlanan sistem, neyin elde edilmesi gerektipini ana
hatlanyla ortayakoyar, ama bunun nasrl yaprlmasr gerekti$ini kuruma formiil olarak sunmaz.

IIP Tiirkiye Miigteri Portfoyii; Turkcell, Garanti Bankasr, JTI, TOFA$, Borusan Lojistik, TNT,
CEVA, Azercell, Boehringer Ingelheim, Thames water, AVEA'dan olugmaktadrr.
Investor In Customer (IlC)-Miigteriye Yatrrrm
Pazar i}fiiyaglanm anlama, bu ihtiyaglarr kargrlama, miigteri memnuniyetiyaratma ve mtigteri sadakati
saflama ana baghklan iizerine modelini kuran IIC, dort farkh aragtrma grubunu analizederek kurumlann
miigteri'ye verdikleri servisin ya da iiriiniin kalitesi ile ilgili sonuglarr analiz eder, raporlar ve
sertifikalandrrr. MCT bu kurulugun Ti.irkiye ve Ortado[u'daki kullanrm haklanrun miinhasrr olarak
sahibi bulunmaktadrr.

Insighfs UK
0 5 Farrs ?lJ12

Insights UK, yaklagrk on yrldrr MCT'nin lisans hakkrna uluslararasr kabul gormtig en bilinen
inin Ttrkiye'dekiyonetici geligim araglan ile tanrnmrg danrgmanhk

ticari haklarr miinhasrr olarak MCT'ye aittir.
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$irket'in Sahip Oldulu Markalar ve Tescil Bilgileri

fescil I\[o Iescit Tarihi Marka Adr

z0lt/25439 28.03.2011 3iG Biiytimek istiyorsan Gel
1006/434s3 18.09.2006 ILS Customised Learning Solutions gekil
,.006/43455 )8.09.2006 IVENTUS Events And Fairs Sekil

1006/434s4 )8.09.2006 JRS Human Resources Solutions

1008144376 28.07.2008 -iderler Kahvesi - Leaders' Cafe $ekil
2002/34832 t.12.2002 VICT Management Centre Tiirkiye
,.006/43456 )8.09.2006 VICT Management Centre Tiirkiye
't006t43452 18.09.2006 \4EMC Middle East Management Centre gekil
2008/44377 28.07.2008 \4RKTNG ZONE
2006t434s1 )8.09.2006 IDS Performance Development Soltions Sekil
,.01U43789 24.05.2011 NNO.LAB

$irketiin hizmet vermekte oldufu sektiirlerin ve mii$terilerin iinde gelenleri a$agtda
listelerrmigtir.

Finansbank Pmar Stt Abdi ibrahim Vodafone

Garanti Bankasr Philip Monis Sabancr Johnson & Johnson
TUrk
Telekomiinikasvon

Tiirk Ekonomi
Bankasr

Mey Igki Sanayi Abbott Avea iletigim

Yapr Kredi Bankasr
British American
Tobacco

Roche Microsoft

Tiirkiye ip Bankasr Coca Cola Astra Zeneca ilag Turkcell

Akbank JTI Tiltiin Pfizer ilaglarr

Ulker Sandoz ilag Tofag Tiirk
Borusan Holding l,Jge"ffifia.: ::': - i#.,ffi.'."' : Bayer Tiirk Mercedes Benz

Eczacrbagr Holding Tiirk Hava Yollarr Bristol-Myers Squibb

Kog Holding Migros Novartis Sa$hk

Sabancr Holding Argelik A.$.

Siemens

$irket'in Ortakhk Yaprsr
0 5 hlam ?Ui?

04.04.2A12 tarihinde yaprlan ola[aniistii genel kurul
gibidir. $irket son durum itibariyle 4.370.000 TL grkarr

ortakhk yaprsr a;a[rda verildi[i
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Ortafrn; Grup Nama/
Hamiline

Sermaye Payr / Oy Hakkr

Ticaret Unvan/
Adr Soyadr

04.04.2012 Son Durum
(TL) (%) (TL) (%\

MIDDI,E EAST MANAGEMENT
CENTITE SPRL

A Nama 3,900,225 89,25 3,900,225 89,25

LABEIID SAMI HAMID B Ham line 207 "575 4.75 207 "575 4"75
HAMDI ALPER UTKU B Ham lne 21,950 0,50 21,850 0.50
TANY]]R SONMEZER B Ham me 218.500 5.00 218,500 5.00
ERHA}{ FERIDUN B Ham rne 21.850 0,50 21.8s0 0.50

TOPLr\M 4.370.000 100 4.370.000 100

$irketiin Y0netim Kurulu Uyeleri ve Denetgisi

$irket, bir bagkan, iki iiyeden olugan ycinetim kurulu tarafindan yonetilmektedir. Hamdi Alper Utku
ycinetim kurulu bagkant, Tanyer Scinmezer ve Erhan Feridun yonetim kurulu i.iyeleridir. Tanyer Sonmezer
aynr zamanda $irket'in genel miidiirii olarak gcirev yapmaktadrr. $irket'in yonetim kurulu, l2.O9.Z0lI
tarihli ola[an genel kurulda 3 yrl si.ire ile gorev yapmak iizere segilmigtir.

04.04.2012 tarihli olafan genel kurul toplantrsrnda 3 yrl si.ire ile girket denetgili[i gcirevine eetin Qelebi
segilmigtir. $irket'in y<inetim kurulu ve denetgisine iligkin bilgileri igerir tablo aqagrda verildigi gibidir.

3.3. Ama Siizleqmeye Iliqkin Bilgiler

Tam metni ekte veya www.kap.gov.tr ve www.mct.com.tr 'de verilmektedir.

3.4. Faaliyet Haklanda Bilgiler

Adr Sovadr Giirevi
$irkette BulunduIu

Siire (Yrl)
Yiinetim

Kurulu Uyelili
Kalan Siire

ffil)

ig Tecriibesi
(Yrl) Tahsil

Durumu

H.Alper
Utku

YOnetim Kurulu Bagkanr 20 2 20
Yiiksek
Lisans

Ytinetim Kurulu Uyesi
Genel Miidiir 10 2 ZJ

Yiiksek
Lisans

Erhan
Feridun

Y0netim Kurulu
Uyesi/Finans Direkttirii 7 2 7

Yiiksek
Lisans

Adt Soyadr Iq Adresi Son 5 Yrlda Ortakhkta Usttendifi
Giirevler

Giirev Siiresi / Kalan Gtirev
Siiresi

Qetin Qelebi $irket Merkez
Adresi

Denetgi 3 ytl



$irket'in <incelikli hedef pazarr flim Tiirkiye olmakla birlikte, Ttirki Cumhuriyetler ve Ortadolu'dan gelen
taleplere do[rultusun da hizmet verilmektedir.

MCT, diizenledi$i insan kaynaklan ve pazarlama zirvelerinde biiyiik girketlerin iist diizey karar
vericilerini her yrl misafir etmektedir. Bu konferanslar, hem markanm ig piyasasrndaki bilinirli[ini
desteklrsmekte, hem de iist dizey karar vericiler ile bk araya gelme firsatr yaratmaktadrr. Bu
konferanslarrn si.irdiiriilebilirli$i ve marka de$erine etkisi agrsrndan diizenleyicisi olan Eventus, 2010
yrhnda MCT tarafindan sattn almmrgtrr. 2010 yrhnda Eventus'un ba[h ortakhk konumuna gelmesi ile
birlikte, $irket'in 2011 yrh net saflqlanndaYo5S gibi biiytime gergeklegmigtir. Bu birleqme ile konsolide
net sahplar toplamr 201 1 yrhnda 14,565.136 TL olmugtur.

2011 yrlrnda ise daha aktif bir pazarlama stratejisi uygulanmaya baqlanmrg olup, bu uygulama adrna
uluslararast bir halkla iligkiler ajanst olan Marjinal Porter Novelli ile igbirlipi anlagmasr imzalanmrgtrr.

$irket, fikir liderliSi hedefi olan dcirt farkh endtistride proaktif olarak pazarlama faaliyetlerini
yiiri.itmektedir. Bu endiistriler; finans, teknoloji-telekomiinikasyon, ilag ve hzh tiiketim sektcirleridir.
Ancak NICT, diler endiistrilerdeki kuruluglara da hizmet vermektedir.

$irket, iMKB Geligen igletmeler Piyasasrnda halka agrlmayakarar vermiq olup bu ycinde gahgmalara
baglamrgtrr. Nisan 207l'de Gedik Yattnm Menkul Deferler Anonim $irketi ile Piyasa Danrgmanh$r
Anlagrnasr imzalayarakhalka agrlmak iizere gahqmalanna baqlamrgtn.

3.4.2. Faaliyet giisterilen sektiirler/pazarlar ve ortakhlrn bu sektiirlerdekilpazarlardaki
yeri ile avantaj ve dezavantajlarr hakkrnda bilgi

Yiineti m Danrgmanhfr Sektiirii

Yiinetim danrgmanhfr, Diinya iizerinde belirleyici konumdaki kurumu olan 5,The

rnternational Council of Management Consulting rnstitute"(rCMCr)'a g6re;

"Ba[tmsz, bilgili ve deneyimli kigi veya kiqiler tarafindan ozel, kamu ve di$er igletmelerde iq stratejisi,
organizasyonel yapt, ig yapma ycintemleri alanlarrndaki sorunlann belirlenmesi, aragtnlmasl ve uygun
onerilerin yaprlarak bu onerilerin uygulanmasmda destek olmayr kapsayan hizmet" olarak tanrmlanmrgirr"

Yonetirn darugmanlan igletmelerin sorunlannr gozme veya olanaklardan faydalanmalannr saplamakizere
igletmenin iginde bulunmayan bilgi, deneyim ve becerileri saflayan ve bunun kargrh$rnda iicret alan
kurum ve kigilerdir.
Ycinetim danrgmant bir veya birden fazla alanda uzmanlagarak, bu alanlarda sa[ladr$rtarafsn ve etkin
bilgi, oneri ve uygulama deste[ini mi.igterisinin gereksinimleri dogrultusunda uygular.

ydNnrha DANr$MANLART NE vArARLAR?

o Mi.i$teriye bilgi sa[lamak
e Mii$terinin sorunlarmr gdzmek
o Sorunun yeniden tarumlanmasrnr gerektireeek bir de$erlendirme yapmak
o Bulgular gergevesinde cinerilerde bulunmak
o Mii$teriye onerilerin uygulanabilmesi igin destek sa[lamak

1a
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voNnriu DANr$MANLTGT ar,nNLARr
o Stratejik ve Orgiitsel Geligtirme
o Mali ve idari Sistemler
. insan Kaynaklarr
n Uretim ve Hizmet Ycinetimi
. Pazarlama ve Kurumsal iletigim
. Bilgi Teknolojisi ve Sistemleri
o Proje Yonetimi
o Ekonomik ve Qevresel Etiidler

Tiirkiye' de Sektiiriin Giiriiniimii

Tiirkiyer'de heniz tam anlamr ile resmi istatistiki veri ve bilgi bulunmamakla beraber, ycinetim
danrgmanh[r sekt<iriinde gahganlan 2 ana gntp geklinde de[erlendirmek miimkiindiir.

Birinci grubu ozellikle 1980 yrhndan sonra Tiirkiye'de faaliyete baglayan yabancr biiyiik olgekte gahgan
firmalar olugturmaktadtr. 2001yrhnda ekonomide ya$anan sorunlar bu olgekli firmalarrn ilgilerini azaltsa
da 2008 yrhndan itibaren biiyiik cilgekli girketlerin yeniden ycinetim danrgmanhfr konulannda etkin
olmaya baqladrklarr gdriilmektedir.

ikinci grup ise girket veya serbest (free lance) tarud,agahgan danrgmanhklar olup, faaliyetleri gok biiyiik
olgiide KOBI bazrndagahgan gruba yoneliktir.

Bu bir ana gruplama qekli olup, ikinci gruptaki bazr kuruluglarrn da firma bazmda stirekli olarak
kadrolarrnda 5-20 arasnda uzman ve gahgan bulundurmaktadrlar. Bu ikinci gruptaki kuruluglar igin
gereklililine gore yarr zamanh veya proje bazh ekuzmanlarlada gahgmaktadrr.

Yonetirn Danrgmanlan Derne[i'nin web sitesinde (www.ydd.org.tr) yayrnlanan makale ve yazrlardan
edinilerr bilgilere gcire, Avrupa Birli[i'nde danrgmanhk sektoriini.in biiytikliigi 74 milyar Euro
civanndadrr"

Avrupa Birli[i iilkelerinde, danrgmanhk sektorii, hizmet verdi$i sektcirlere (kamu veya ozel) verimlilik
artrgr sa[ladrfr igin biiytime oranlanna do[rudan etki yapmaktadrr. Ozellikle sermaye birikimi ve emek
arzr biiyiimeleri smrlt olan geligmiq ekonomilerde biiyiimenin temeli verimlilik artrgr oldu$u igin
dantgmanltk sektciru bu iilkelerde ekonomi agrsmdan anahtar sektorler arasmda kabul edilm"t t"Oi..
Danrgmanhk sektorii bu iilkelere rjnemli doviz girdisi sa$lamaktadrr.

Sektciri.in Tiirkiye'de gerekli deste[i, ilgiyi gdrdiiliinii ve geliqebildiSini sciylemek giigti.ir" Sektoriin hrzh
geligememesinde, hem ozel hem de kamu sektririinden gelen talebin di.iqiikli.i$i onemli rol oynamaktadrr.

Tiirkiye'de danrqmanhk sektiiriiniin giiriintimiine itiqkin Diinya Bankasr'nrn 2006 yrhnda yaptr[r
gahqmarya giire sektiire iliqin bulgular aga[rda verilmektedir" Kaynak: www.ydd.ors.tr

o Ttirkiye'de danrgmanhk sektortyle ilgili devlet politikasr mevcut delildir. Kamu kesimi, planlama,
fizihilite galtgmalart, teknik gahgmalar gibi profesyonel danrgmanlarrn vermesi gereken hizmetleri
biiyiik cilgtide kendi ig biinyesinden kargrlamaya gahgmaktadr. Dolayrsryla kamu kisimi, profesyonel
dantgmanlarm uzmanltklarrndan faydalanamazken, danrgmanhk sekt<iriiniin geligmesine Lngel
olmaktadrr.

o Karnu satrn alma mevzuatr, danrgmanhk sektortine
Danrgmanhk hizmet ahmlan mevzaatta standart hi
da verilecek hizmet ile satm alma siireci arasmda u

. Danr$manhk sektortiniin geligmesi igin kuru
danrgmanhk sektciriine yonelik akrlh poli
mevcut delildir. Sektorle ilgili kamu kurul

di.izenlemeleri igermektedir.
lmektedir. Bu
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ve danl$manhk sektcirti temsilcilerini (Yonetim Danrgmanlan Dernegi gibi) bir anya getirerek
politika geligtirecek bir gergeveye ihtiyag bulunmaktadrr.

o Danr$man segme prosedtirleri ve sozleqme siireg ve pratikleri. Bu siireglerin geliqtirilmesi
gerekmektedir. Uygulamada, gerekli hizmetin kaliteli bir stireg sonucu almmasmdan gok,
dokiimantasyonun mevztata uyumlululu iizerinde durulmaktadr" Kamu kurumlanrun danrgmanhk
hizmeti altm konularrndaki uzmanhk seviyelerinin yi.ikseltilmesi. Kamu ihale Kurumu, tiim devlet
dairelerine mevztsat ve uygulama konusunda e[itimler veriyor. Ancak OiB harig, di$er kurumlar,
kenLdi insan kaynaklannrn bu konudaki uzmanhklarrnr artrrcr yeterli gahgma yaprlmamaktadrr.

o Diinya Bankasr raporunda, kamu ahmlarrnrn iginde danrgmanhk hizmeti ahmlarmm son derece ktigiik
bir paya sahip oldu$u ve bunun da sektciriin geligmesini engelledi[i belirtilmektedir.

o Doi[ru politikalarrn geligtirilmesi ve mevzuatta gerekli iyileqtirmelerin yaprlmasr ile Tiirkiye'de
dannqmanhk sektori.iniin geli g ip bi.iyiimesi sa[lanabilir.

Avantajlar

MCT, 2004 yrhnda ilk olarak kendi biinyesinde olugturmug oldugu darugman kadrosunu siirekli
yenileyerek gtincel tutmaktadr. Bu kadro, profesyonel ig hayatrnda uzun siireler yoneticilik yapmt$,
konusunda uz;man kigilerden oluqmaktadr. Danrgman kadrosu her yrl diizenli olarak yurt drgrndaki onemli
sektcirel zirvelere katrlmakta ve y<inetim darugmanr uzmanlarrndan uluslararasr diizeyde e[itim
almaktzLdrr.

MCT, l2 yrldrr elinde bulundurdu[u markalar, taraf oldu[u ortakhk anlagmalan ( IIP -Investors In people
IIC Investor In Customer, Insights UK) ve uluslararasr bilgi paylagrm apr sayesinde giincel bilgiye,
deneyirne ve pratik uygulamalara ulaqmaktadrr. Bu ozellik MCT'yi organizasyonel geligim danrgmanhgr
alanmda rakiplerinden ayngtrrmaktadr.
$irket'in gegmiginde iist diizey yoneticilik deneyimi olan, cinemli organizasyonlarda bulunmug ve
donarurnda sabit danrgman kadrosu, bu kadroya yaptrsr diizenli e$itim ve geliqim yatrrmr, sahip oldu[u
uluslararast ig ortakhklan, sahip oldu[u markalar, tiretmig oldulu ve kullandr$r modeller, bilgiler,
aragtrmalar ve yirmi yrlhk istikrarh gegmiqi en <inemli avantajlan arasmdadr.

Sektoriinde tanmmtg bir marka olmasr, IIP (Investors in People), IIC (Investors in Customer) ve Best
Working Style gibi ddtillere sahip olmasr, yiiksek fiyatlama avantajr, kurumsal ydnetim yaplsl $irket'in
sahip o ldu$u av antajlar arasrndadr.

Sahip Olunan Oaiiiler

IIP : fnvestors in People : IIP merkezi Birlegik Kralhk'ta bulunan bir uluslararasr Insan Kaynaklarr
standarrltdr. IIP, insan kaynalrna kurumlarm yaptrfir maddi ve manevi yatrrmlann, gafugan
memnuniyetinin, galqanrn stratejik siireglere katrhmmm vebazr di[er <inemli g<istergelerin <ilgiimlendi[i
ve raporlandr$r hatta sertifikalandmldr$r uygulamalardrr. MCT iist tiste iigtincii kez (2005 yrfindan beri)
IIP sertiifikast almaya hak kazanmrgtrr. MCT 2011 yrhnda almrg oldu[u sertifika ile diinyada bu sertifikay
almaya hak kazanan 36.500 girket arasmda sadece 2.500 kurumun alabildipi Bronz sertifikaya sahip
olmugtuLr" Bu standardrn ahnabilmesi igin Ingiltere'den gelen uluslararsr krdemli danrgmanlar ttim $irket
galtganlarr ile birebir gori.igmeler yapmak ve $irket'in insan kaynaklan siireglerini denetlemek sureti ile
ba[rmsrz bir rapor hazrlayrp,IIP Kuruluna sunmaktadrrlar. Deperlendirmeyi gdzden gegiren IIp Kurulu,
bu sertifikanrn hak edilmesi ile ilgili kararmr vermektedir. MCT Tiirkiye'de kendi sektori.inde bu
sertifikaya sahip tek girkettir.

Work Iityte Magazine (En iyi Qalqma Kiiltiirii
Work Style Magazine dergisi, en iyi gahgma kiiltil
listelenen 230 uluslararasr katrhmcr girket arasr
girketi liistesinde yer alan tek Tiirk girketi olmugtur.
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IIC : Investor in Customers : IIC merkezi Birlegik Kralhk'ta bulunan ve uluslararasr miigteri
memnuniyetini olgme, de[erlendirme ve <idiillendirmeye dayah bir sisteme sahip olan bir kurumdur. IIC
16 farkh boyutta qirket miiqterileri, gahqanlarr ve yoneticilerinin de[erlendirmelerinden oluqan bir
puanlarna sistemi uygulamaktadrr. MCT, 2010 yrh miiqteri memnuniyeti sonuglarma gcire bu
deferlendirme siirecinde (Qok iyi derece) ile tidi.illendirilmigtir. $irket bu odiile Tiirkiye'de r"ktortind"
layk gdrtilen tek girkettir.

Dezavarntajlar

Sektdrde birgok irili ufakh damgmanhk firmasr bulunmaktadrr" Bu firmalardan <izellikle kurumsal
yaptdarr uzak, birey olarak hizmet veren danrgmanlann zaman zaman hizmet kalitesi ve seviyesini
olumsuz yrinde etkiledikleri gori.ilmektedir. Sektore iligkin herhangi bir denetim mekanizmasmm
olmamast en temel sorunlardan birisidir. idari kadrosu, danrgman kadrosu, operasyonu, ar-ge gahgmalarr
ve uluslararasr bilgiye ulaqma kolayh[r, teknolojiyi kullanabilme yetenekleri ile bir biitiin olarak konuya
yaklaqrllmahdrr.

$irket'in endiistrisindeki ufak olgekli firmalara kryasla daha ytiksek genel giderlerinin olmasr ve kiig1ik
rilgekli girketlere gore fiyatlarrnrn yiiksek olmasr gibi dezavantajlan vardrr.

3.4.3. llon yrl ve ilgili ara diinem itibariyle ortakhfrn net ciro tutarrnrn faaliyet alanrna
giire dafrhmr haklunda bitgi

Sektiirler 2008(*) 2009 2010 20tl
Finans 42% 36% 35% 30%
Htzh Tiiketim 12% rs% 14% tt%
Holdins ve DiEer 24% r6% 28% 3I%
Telekorn 7% 4% 8% r3%
ilap t5% 29% r5% r5%

r00% r00% 100% t00%

$irk
et

e!iti
mve
danr

$ma
nlft hizmetlerini alrrhkh olarak yurt igine satmaktadrr. Agaprda sunulan tabloda $irket'in net satrylannrn
ihracat ve ig piyasa arasmdaki dalrhmr sunulmugtur.

Yrllar Yurt Igi
Satrqlar (TL)

Yurt Drgr
SatryIar (TL)

Satrgtan
iadeler
(TL)

Net Satrglar
Toplam (TL)

2OII 14.342.743 42Lt22 (re&.728) t4.565.136
2010 9.285.208 9s.566 (140.919\ 9.239.gss
2009 7.169.9s6 rr5.473 (178.se2) 7.106.837
2008* 8.368.503 142.964 (6s "61e) 8.445.848
(*) 31.12.201i ve 31.12.2010 verileri ba[rmsrz denetimden gegmig olup, 31.12.2009 ve 31.12.2008
verileri baSrmsz denetimden gegmemigtir.

3.4,4. lSon yrl, ilgili ara diinem ve son durum itibariyle personel sayrsr ve personel
saymrnm belli baph faaliyet alanlarr itibariyle dafrhmr

MCT'nin organizasyon

3t.l2.2AtI
3r.12.2A10

Eventus biinyesinde 1

Fes.ij:t:t \' i) iit:4 154 
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3.4.5" iSon 12 ayda ortakhfrn ve/veya grubun finansal durumu veya karhhpr iizerinde
iinemli etkisi olmuq veya izleyen diinemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki
takibatlar ve tahkim iglemleri:
Yoktur'.

4. SE(liLMig riN,LNSAL Bil,cir,rn

31.12.2011-31.72.2010 l,tnirrr,i O VE GELIR TABLOSU
MCT DANI$MANLIK A.$

Bafrmsrz Denetimden

31.12.2011 31.12.2010

5.189.611

3.613J63
Duran Varhklar

Maddi Duran Varhklar
Maddi Olmayan Duran

Varhklar
2.602.851 2.847.326

378.744

1.513.190

719.385
Di[er Krsa Vadeli

Yiikiimliiliikler
1.913.353 2.3t0.244

ili Taraflara Borqlar 2.538332

Ana Ortakhfa Ait

Yrl Kar / (Zararlart 1.081.842
Net Dcinem Karr 775.424

t4.s65.136 9.239.8ss
s.r40.146

Pazarlama, Satrg ve Da[rtrm
Giderleri
Genel lfcinetim Giderleri 4.8ss.1

Faalivet Gelir/Giderleri

3
rt|

i/ il lJ
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FAALTYET KARI 893.127 789.034
Ozkaynak Yrintemiyle
De$erlenen Yatrnmlarrn
Kar I Zar arlan ndaki P avl ar

0 185.562

Finansill Gelirler/Giderler (663.692\ (3 8.006)
Verei Gelir/Gideri o0.437\ (161.16s)
NET DONEM KARI 138.998 775.424
Hisse llaslna Kazanc 0,040 0,257

$irket"in 2010-20L1 Yrh Bafrmsz Denetimden Gegmiq Bilango ve Gelir Tablosu
Agrklamalarr

$irket'in 31 Arahk 2011 tarihi itibanyla konsolide edilmig bilangosuna gcire finansal borcu
bulunmamaktadrr" Finansal borcu olmayan $irket'in balh ortakhlr Eventus'un satrn
altmmdan kaynaklanan toplam 3.445.053 TL (1.724.167 Euro) tutarrndaki borcunun Mart
2012 itibariyle toplam 2.772.205,-TL'si (1.161.650 Euro ) odenmiqtir. Bakiye kalan 562.516
Euro ise beg yrl vade ile yeniden yaprlandrrrlmrgtrr.

Ortaklt[m 2010 yrhnda 8.914.765 TL olan toplam varhklan 2011 yrh finansallarmda%o3,64
ktgiilerek 8.590.596 TL'ye gerilemigtir. Bu azahq iligkili taraflardan alacaklarrn tahsil
edilmesi sonucunda gergeklegmiqtir"

2010 yrhnda 5,5 milyon TL olan donen varhklar, 2011 yrhnda%o6,14 gerileyerek 3,6 milyon
TL olarak agrklanmrgtrr"

$irket'in 2010 yrhnda 4,43 milyon TL olan krsa vadeli yiikiimliiliikleri, ortakhlrn di[er krsa
vadeli borglarrndaki azalma sonucunda 2011 yrhnda YoIl,51 gerileyerek 3,9 milyon TL
olmuqtur.

Ortaklrfirn oz kaynaklary 2010 yrhnda 1,5 milyon TL iken 2011 yrhnda YoI34 yiikselerek
3,65 milyon TL'ye ulagmtgttr. Bu artrgta en <jnemli pay grkanlmrg sermaye'deki %1021
oranmdaki arhgtrr.2010 yrhnda 389 bin TL olan cidenmig sennaye,20l1 yrhnda yaprlan
serrnaye artrnmlan ile 4.370 bin TL'ye ulagmrgtrr.

o $irket'in 2010 yrh net donem kdn775 bin TL iken 2011 yrhnda o/o82 azalarak 135 bin TL'ye
gerilemigtir.

$irket'iin 31.12,2011-31.12.2010 tarihli Bilango ve Gelir tablosuna iligkin aynntilr mali analiz
bilgileri aga[rda verildili gibidir:

rrrn

Bilango
TL
DONEI{
VARLIKLAR
Nakit ve Benzerleri
Ksa Vadeli Ticari Alacaklar
iligkili l'arafardan
Alacaklar
Stoklar
DURAN
VARLIKLAR
Maddi Duran
Varlftlar
Maddi Olmayan Duran Varhklar

ANALIZ YATAY AN
2010 20ll Mutlak Oransal

62,00 60,4yo -339.422 -6,1%

16,5%0 14,8%0 -199.817 -l3,6yo
35,8Yo 42,lyo 420.811 13,20

8,3Yo 0,7oA - _ .-684.118 -92.3%
0 5 fr{avrs 2(J12

0,5Yo .s:0:;So5 _ 6.696 75,loA

3l,g\o {l "' "i"3Q '"J' 
;;:-2
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TOPLAM
AKTiFLER

KISA VADELI
vUrtinnr,Ur,Urr,nn
Finansal Borglar
Ticari
Borglar
ili$kili 'taraf\ara

Borglar
Ddnem kan vergi ytihimliiliigii
Di[er Krsa Vadeli
Borglar
UZUN VADELi
YtiTUvTIULUKLER
iligkili '.laraflara

Borglar

Qahganllara sa[lanan faydalara iligkin
kargrhkJlar
Ertelenrnig Vergi YiikiimliiliigU
6z snnvr,ryn
Ana Ortakhfa Ait dzkaynaklar
Odenmig Sermaye
Net D0nem Karr
Gegmig Yrl Karlarr
TOPLAM
PASiF],ER

100,0%

49,7yo

g,lyo

ll,2yo

4,6yo
25,9Yo

32,7o

28,5yo

l,sya

2,gyo
l7,6oh
r7,3yo
4,4yo

8,704

3,3yo

100,07o

100,0o

45,6yo

4,3yo

I7,60

1,4yo

22,3Yo

7l,7yo

7,5yo

l,7yo

2,5yo
42,7yo

42,4yo

50,9%;o

-12,6Yo

1,6%;0

100,0o

-324.170

-512.512

-352.212

5 1 8.532

-28r.941
-396.891

-1.911.165

-t.896.795

19.534

-33.904
2.099.507
2.095.518
3.980.403

-1.857.266
-161.9s8

-324.170

-3r6Yo

-ll,6yo

-49,0o

52,1o

-69,4yo

-l7,2Yo

-65,syo

-74,jyo

15,0yo

-l3,6yo
134,0yo

135,5yo

t02t,7yo
-239,sYo

-54,5yo

-316.,

Dikey ve Yatay Analiz:

Oran Analizi:

J;J

:*lij;J-

Gelir Tablosu

DIKEY ANALIZ YATAYANALIZ

2010 20tl Mutlak Oransal

Net
Satrslar

l00,0yo l00,Ioh 5.325.281 57,604

Sat4larrn Maliyeti o 55,6%0 60,2yo 3.634.222 70,70/o

BriitKar/Zarar 44,4yo 39,8o 1.691.0s9 41,2o

Faaliyet Giderleri (-) 36,IVo 34,jYo 1.622.695 48,7yo

Faaliyet Kan/ Zararr 8,s%o 6'lVo 104.093 13,2Vo

FinansalGelir 0,3yo 7,3yo 172.062 727,6yo

Finansal Gider(-) 0,1yo 5,9yo 797.748 1293,9Yo

Odenecek Vergiler (-) 3,\yo 0,9yo -230.729 -65,Uyo

Net Ddnem KanJZararr 8,4yo 1,00h -636.425 -82,Iyo

Ozet Rasyolar 2010

LIKIDI'TE ORANLARI i

Cari Oran 1,25

Asit-Test Oram 1,24

Bi{,4.$" + :"\;i\lrt* I L4

r:i''.;l Yrl4rz- Cad
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BORqI,ULUK ORANLARI
Ozsermirye/Aktif toplamr r8% 43%

Toplam Borg/Ozsermaye 469% 134%

FinansalL Borg/Toplam Borg 0% 0%

Net Finansal Borglar/Ozsermaye 94% 3s%

Finansrnan GiderleriA{et Satrglar (%) -r% -6%

K.V. Finansal Borglar/Ozsermaye 0% 0%

F'AALI'TET ORANLARI
Stok Tutma Siiresi (gtin) 2,9 2"0

Alacak'Iahsil Siiresi (giin) 89,9 85,3

Ticari Borg Odeme Siiresi (gUn) 45,8 22,6

KARLILIK ORANLARI
Briit Kar Marjr 44,4yo 39,\yo

Esas Faaliyet Kar Marjr 8,3Yo 5,7Yo

FVAOK. Marjr 9,3yo 8,3yo

Net Kar Marjr 8,4yo l,Iyo
Ozsermirye Karhhfir 66,4yo 5,3yo

Aktif KarhhEr 13,8yo l,6yo

$irket 2011 yrhnda ddenmig sennayesini artrarak ozsermayesini gtiglendirmigtir. B<iylece 2010 yrhnda
o/oI9'e l,adar gerileyen dzsermaye/toplam aktifler oram,20l1 sonu itibariyle %43 olmugtur. Cari oranr 1,3
olan $ilket'in bankalara finansal borcu bulunmamaktadr.
$irket'in satrg gelirleri20ll yrhnda %58 artrgla 14,5 milyon TL'ye yiikselmigtir. girket'in brtt kar marjr
son 3 yrldrr %40-44 arah[urda dalgalanmaktadr.2071 yrhnda maliyetlerin yi.ikselmesi ile brtit kar marjr
%o4 4,4' clen %o3 9,8' e gerilemi gtir.

Briit kan sabit tutmayt bagaran $irket'in, faaliyet. giderlerindeki defigimler esas faaliyet karhh[rnr
etkilemektedir. $irket 2009 yrhnda eksi %L7 FVAOK (Faiz, Vergi, Amortisman Oncesi Kar) marjiile
galryrrken, giderleri daha iyi kontrol etmek igin 2010 yrhnda balh ortakhlr Eventus'u satm almrgtrr" " Bu
karar olumlu sonug vermi$ ve 2010 yrh%o9,3 FVAOK marjrna ulagilmrg, 2011 yrhndaiseYoS,3 FVAOK
marjr ile ytl tamamlanmtgtr. $irket'in satrylan arttrkga sabit giderler daha yavag arttr[r igin kar marjrnda
iyilegmr:nin devam etmesi beklenmektedir.

$irket, alacaklannr 85 giinde (ortalama 3 ayda bir) tahsil ederken, ticari borglarmr ortalama olarak 22
gtinde trir odemektedir. $irket'in hizmet verdifii mi.igterilerine belli bir kredi imkanr tanrdrfr goriilmekte
olup, tedarikgilerinden ise aynr oranda bir finansman imkaruna sahip olmadrpr goriilmektedir. Di[er bir
deyigle $irket sennaye giiciini.i kullanarak miigterilerine uygun vade, ig ortaklanna zamantnda od"-"
kogulu r;aflayarak mtigteri ve tedarikgi ba[hh[rnr on planda tutmaktadrr.

2011'de $irket'in net-kdnmn finansman giderlerindeki artrg nedeniyle azaldrpr gortilmektedir. Faaliyet
kan %oI3 artrgla 893 bin TL'ye yiikselen $irket, kurlardaki dalgalanmanrn 

"tkiri 
ile 2011 yrftnda

finansrnLan giderlerini artrmtg ve 663 bin TL net gider yazmrgtr. Oysa bu gider 2010'da 38 bin TL
seviyesindedir. idi. 2010 sonunda 4,37 milyon TL kargrhsr diiviz agrk pozisyonu olan girketin 2011
yrlrnda bu agrk pozisyonundan dolayr zarar yazdrlr anlagrlmaktadrr. 2011 sonu itibariyie doviz agrk
pozisyonu 1,7 milyon TL kargrhgrna indirilmigtir. girketin finansman yonetiminde
daha dikkatli olaca[r ve faaliyet karhhfrna etkisinin,rnihi

7U12



5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PIYASASI ARAQLARI IIAKKII\DA BiLGiT,nn

5-1. Kayrth Sermaye Tavanr
Odenmig / Qrkanlmrg Sermayesi

: 20.000.000.-TL
: 4.370.000.-TL

5.2" Son genel kurul toplantrsr ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy
hakkr igindeki paylarr dofirudan veya dolayh olarak o/o5 ve fazlasr olan gerqek ve ttizel
kigiler ayrr olarak giisterilmek kaydryla ortakhk yaprsr

04.04.2012 tarihli olapan genel kurul toplantrsr ve son dururn itibariyle girket'in ortakhk yaplsr
igindeki do!rudan pay oranl yo89,25 olan tiizel kigi orta[rn ve %o5 paya sahip Tanyer Sonmezei'in
ortaklft yaprsr aqaprda verildi[i gibidir.

$irket"in ortakhk yaprsl:

(*) $irket ortaklarrndan Hamdi Alper Utku, MCT'nin Yo\,5'ine do[rudan orta$r olup, Middle East
Manage:ment Centre Sprl'nin 02100'iine sahip olmasr sebebi ile $irket ortakhgrnda %89.25 oranmda
dolayh paya sahiptir.

OrtaErn; Sermaye Payr / Oy Hakla
Ticaret Unvan/

Adr Soyadr
04t04t2012 24t04t2012

(TL) ("hl (TL) (ol
MIDDI,E EAST
MANAGEMENT
CENTFI.E SPRL

3,900"225 89,25 3,900,225 89,25

Tanyer Scinmezer 218.500 5 218.500 5

DiEer 25r.275 25r.275
TOPLAM 4.370.000 100 4.370.000 100

Orta[rn; Sermaye Payt /Oy Hakla

4d, Soyadr / Ticaret
Unvanr

Son Genel Kurul itibarivle
(04t04t2012)

Son Durum
itibariyle

(2410412012\
(TL) (%) (TL) (%)

Labeed Sami HAMID 207.57s 4,75 207 "s75 4.75

Hamdi Alper UTKU(t) 21.850 0.5 21.850 0.5

Tanyer SONMEZER 218.500 5 218.500 5

Erhan F.ERiDIJN 21.850 0.5 21.850 0"5
Middle East Management
Centre IIPRL 3.900.225 89.25 3.900.225 89,25
TOPLAM 4.370.000 100 4.370.000 100



Sermaye Artrrrmr Oncesi
OrtakhkYaDnr

Sermaye Artrnmr Sonrasr
YaDrsr

Ortaklar
Pay Tutarr

(TL)
Pay Oranr

(%l
Pay Tutarr

ffL) Pav Oranr (%o)
Labeed Sami HAMID 470.000 47.0 207.57s rI /\
Hamdi AlperUTKU 470.000 47.0 21.850 0.s0
Tanyer SONMEZER 50.000 5.0 218.500 5,00
Beryl FIAMID 5.000 0.5 21.850 0.s0
Ozlen IJTKU 5.000 0.5
Middle East Management
Centre SPRL 3.900.22s 89.25
TOPLAM r.000.000 r00 4.370.000 100

$irket 2011 yrh iginde <idenmig sermayesini 1.000.000,-Tl'den 4.370.000,-TL'ye grkarmrgtrr. Artrilan
3'370'000, TL tutarrndaki sermayenin 1.350.107,39 TL.lik krsmr ortaklar tarafindan nakten ve kalan
2.019.892,61"-Tl'lik ktsmt ise; 161.072,00 TL krsmr ola[aniistii yedeklerden, 37.879,96 TL krsmr
sermayrs diizeltmesi olumlu farklarrndan ve 1.820.940,65 Tl'lik krsmr ise gegmig yrl karlarr toplamr olan
2'773.806,74 TL' den gegmig yl zararlan olan 352.866,09 TL' nin diigfllmek sureti ile bulunan i9
kaynaklardan kargrlanmrqtrc" 17.08.2011 tarihinde yaprlan ola[ani.istti genel kurul ile artrrrlan..*uy.
14'09'2011 tarihinde tescil edilmig 20.09.2011 tarih ve 7903 sayrh T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmigtir.

5.4, Sermayenin 7o tr0'undan fazlasr ayni olarak iidenmigse konu hakklnda bilgi
Yoktur.

5.5. Sermayeyi temsil eden paylara iliqkin bilgi

$irketin grkanlmrg sermayesi 4.370.000 (Ddrtmilyoniigyiizyetmigbin) Tl'dir.
l(bir) TL itibari deSerde 4.370.000. ader paya ayrrlmrg olup

Qftarrlmrg sernaye, her biri
bu paylann 3.900.225

nama yanh,469.775(iigmilyondoku4rtizbinikiytizyirmibeg)adedi (A) grubu
(Ddrtyi.izaltmrgdokuzbinyediyiizyetmigbeg) adedi (B) Grubu hamiline yazrh paylardan olugmaktadrr.

3.900.2'.25 adet A Grubu paylar Middle East Management Centre SPRL'e; (B) Grubu paylarrn
207.575 adedi Labeed Sami Hamtd'e, 21.850 adedi Hamdi Alper Utku'ya, 213.500 adedf tanyer
Scinmez;er'e ve 21.850 adedi Erhan Feridun'a aittir.

Grubu Nama/Ilamiline

Bir Payrn
Nominal
De[eri
(TL)

Toplam
(TL)

Sermaye
Oranr (7o)

A Grubu Nama 1.00 3.900.22s 89.25
B Grublr Hamiline 1,00 469.775 10,75
TOPLAM 1,00 4.370.000 100

Ortalrn Adr -Soyadr Grubu Hisse Oranr Hisse Adedi Toplam (TL)

MIDDLI] EAST
MANAGEMENT
CENTRI] SPRL A f' ^ 3.soo.22s
DTU-bR

B

....:.
iJ i:, '. '

i.,o/o10,75'

,1.

,,4 i:_ +69J7s ,/ qas rs I
TOPLAM ir,Ioo%!',',{:- 
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Ana siizlegmeye gore A grubu paylar y<inetim ve denetim
hakkmrn kullanrmrnda imtiyazhdrr. A grubu pay sahipleri her
Grubu paylarm oy da imtiy azr bulunmamaktadrr.

6. Yor\ETiun ir,igriN nncilnn

6.l.Ortakhfirn yiinetim kurulu iiyelerine iliqkin bilgi

kurulu tiyelerinin segiminde ve oy
bir pay igin 15 oy hakkrna sahiptir. B

Adr Soyadr Gdrevi Iq Adresi Temsil
Ettigi
Tiizel
Kigilik

Son 5 Yrlda
Ortakhkta
Ustlendifi
Giirevler

Giirev Siiresi /
Kalan Gdrev

Siiresi

Sermaye
Payr

(TL) (%l

H.Alper Utku
Y0netim
Kurulu Bagkam

Sungurlar ig
Merkezi, Yrldrz

Caddesi
No:45l5 34353

Beqiktag -
iSTANBUL

YOnetim
Kurulu

Bagkanhlr

t2/09/2071
tarihli genel

kurul ile 3 yrl
gdrev siiresi

2l.850 0,5

Tanyer
SOnmez,er

Ydnetim
KuruluUyesi

Genel Miidiir

Sungurlar ig
Merkezi, Yrldrz

Caddesi
No:45l5 34353

Begiktag -
iSTANBUL

Y0netim
Kurulu
Bagkan

Vekilligi ve
Genel

Miidiirliik

12/09t2011
tarihli genel

kurul ile 3 yrl
g0rev siiresi

218.500 5

Erhan Feridun
Y0netim
Kurulu Uyesi

Sungurlar Ig
Merkezi, Yrldrz

Caddesi
No:45/5 34353

Begiktaq -
istaNsuL

Y0netim
Kurulu Uyesi

ve Finans
Miidiirltigii

12109/20tr
tarihli genel

kurul ile 3 yrl
gOrev stiresi

21.850 o5

Hamdi Alper Utku
Yiinetim Kurulu Bagkanr

Alper lJtku, MCT kurucusu ve ortafrdrr. MCT oncesinde Alper Utku, Ttirkiye'deki ilk ozellegtirme
projelerinden birisi olan, CITOSAN cizellegtirmelerinden SET Group Holding'de de[iqim siireci srrasrnda
gahgmrr;trr. Organizasyonel performans alanmda, "Capability Leader/Siireg Lideri" olarak gahqmakta
olan Alper Utku, telekom ve enerji sektorlerinde uzmanlagmrqtrr. Bopazigi Universitesi Makina
Miihendisli[i boli.imiinden mezun olan dlper Utku, Ashridge-Middlesex Universitesi'nde,
Organiz:asyonel Dantgmanhk ve Deligim Yonetimi konusundaki doktora gahgmasrna devam etmektedir.
Alper lJtku European Leadership Centre ve Middlesex Universitesi tarafinda ortaklaga diizenlenen
uluslararasr Masters in Coaching, Consulting and Leadership in Organisations (MCCLO) yi.iksek lisans
progranrnrn kurucusu ve ydneticisidir. Alper Utku akademik gahgmalammn yanrsra Tiirkiye'den bagarrfu
girket timeklerinin giincel yonetim kavramlarr rgr[rnda sunuldu[u Qevik girketler ve yurt drgrnda
yaymlanan Organisational Consulting-Edges of Possibility adh kitaplarm eg yazandr.

Alper Utku'nun uzmanhk alanlarr agagrdaki gibi <izetlenebilir:

o Org:,anizasyonelDe[igimYonetimi
o Kurum Ktilttiri.i OlgUmleme ve yayrhm
o Tep,e Yonetim Ekiplerinin Etkin Qahgmasr

Alper Utku bu alanlardaki uzmanh[ryla yakrn
agagrdaki gibidir:



o Saudi Telecom: Regtilasyonlarrn kaldrnlmasr ve ozellegtirrne sonrasrnda geniq gapl ,,Liderlik
Ki.iltiirii Geligimi" ve "Mtigteri Merkezli yaklaqrm" projelerinde yer almrgtrr.

r Qatar Telecom:"Strateji Yaytltmt", regiilasyonlarm kaldrrrlmasl sonrasr "strateji iletigim projeleri,,,
"Liiderlik Kiilttiri.i Geligimi" ve "Yetenek yonetimi,' gahgmalarr.

o Ti.irrk Telekom: Kurum Ktiltiiri.i ve Yayrhm projeleri
o Kuwait Oil Corporation: "Manpower Strategy 2020-
o Tiirk Ekonomi Bankasr: Innovasyon ve De[igim yonetimi
o Garanti Bankasr: Yonetici Geligtirme Siiregleri
o Finansbank: Deligim Yrinetimi
o Vodafone: arganizasyonel Geligim projeleri
o Perfetti Van Melle: Yetenek Ycinetimi Stratejisi

Tanyer Siinmezer
Yiinetiim Kurulu Uyesi-Genel Miidiir

ODTU Makina Miihendisli[i boliimi.inden mezun olduktan sonra, safig ve pazarlamakonusunda Duplo
Business School'da (Londra) master yapan Scinmezer, iiriin yonetimi ve pazarlama konusunda Gazi
Univeniitesi'nde yaptr$r MBA srastnia "Ticari Organ'izasyoniarda Defigim Miihendislili,, konusunda
uzmanlagh" Daha sonra Harvard Business School'da "Ycinetim Kurullarrmn Etkin iJaresi" konulu
progranil bitirdi. Halen Ashridge Business School ve Middlesex Universitesi'nin birlikte yiiriittiigii
"organizasyon Danrgmanhfr" doktora programma devam etrnektedir.

Ingiliz otomasyon girketi olan Duplo International'm safig departmanrnda galqan Tanyer Sonmezer
ardmdan uluslararast danrgmanhk girketi olan Agriconsult'da "iiirkiye'de Uzun Dcinem Tahrl Uretimi
Planlamasr" projesinde proje koordinatorii olarak gcirev aldr.

Daha sonra diinya lastik sektcjriiniin devlerinden olan Michelin'e ticari ve teknik danrgman olarak gegen
Tanyer Sonmezer buradaki gdrevine i9 geligtirme miidiiri.i olarak devam ederken yeni ionksiyonel riairix
organizasyon geligtirme sorumlulufunu iistlendi. Daha sonra pazarlamamtidiirlii[-ii srrasrnda goklu marka
ve goklu dalrtrm kanalt stratejilerini hayata gegirdi. Ardrndan genel satrg direktorlA[iine ytikselerek kendi
sorumlnlu[undaki iiri.inlerin ekibiyle beraber pazar lideri olmasrnr salladr.

Michelin'den uluslararasr beyin avcrsr ve insan kaynaklarr ycinetim danrgmanlpr girketi Nicholson
International'a gegen Sonmezer burada genel mfldiir olarak gcirev yaptr. Tanyei S.irr-r""," gu anda
MCT'nin yonetim kurulu iiyelipi ve genel miidiirlii[tinii yapmaktadrr.

Gegmigte yazdrF: "Ydneticinin Srrt Qantasr" ve "Ycineticinin Beslenme Qantasr" ycinetim kitapla'nrn
drgrnda gu anda hanrlamakta oldu$u "Akqamdan Islatmadrfrnrz Nohutlar", "N" olur yanfuz Gelme,, ve
"Krzrlllehrin Atltlan" adh kitaplarrn dayazan olan Tanyer Sonmezer'in uznanlk alanlanarasmda:

. i$ siiregleri degigim miihendislifi
o Organizasyonelyenidenyaprlanma
. Satr$ yonetimi sistemleri dizaynr
o Strateji geligtirme
o Benchmarking(kryaslama)
o Qoklu marka yonetimi
o Qoklu daprtrm kanallarr ydnetimi, de[igim ycinetimi

F-iL;:t A.$.



Tanyer Sonmezer'in tiyesi oldufu dernekler aga[rdaki gibi <izetlenebilir:
TKYD (Kurumsal Ydnetim Dernegi)
Harvard Mezunlar DerneEi
Endeavour
Fiitiiristler Derne[i

Erhan Feridun
Yiinetim Kurulu Uvesi

Erhan Feridun halen MCT ve Middle East Management Centre girketlerinin grup finans direkttirlii$i
gorevini yi.iri.itmektedir. Erhan Feridun, kariyerine 1999 yrhnda Arthur Andersen'da finansal
dantgman olarak baqlamrg ve ddrt yrl boyunca bir gok uluslararasr ftmaya danrqmanhk vermiqtir"

Erhan Feridun, istanbul Universitesi ingilizce Ekonomi bciliimii mezunudur.

Erhan Feridun'un uzmanhk alanlan aga$rdaki gibi ozetlenebilir:

o Partner Development Centre, elitimleri ve darugmanhk siiregleri
o Finance Elitimleri, Finansct olmayanlar igin Finans ve Finansal Kontrolor e[itimi
. Akredite Insights Fasilitatorliipfi ve Koglulu
o Profesyonel Servis Firmalarrnda Siireg Danrgmanh[r

Erhan Feridun'un Tiirkiye ve Ortadofu'da deneyimlerini paylagtrgr baghca geliqim ve de[iqim projeleri
aqa[rda verilmigtir:

o Microsoft: Partner Development Centre" 2009 yrhndan beri aktif olarak iq Yonetimi ve Finansal
Darugmanhk konulannda proje iiyeli$i

o Saudi Telecom: Kurumsal Satrg Departmanrnln etkinlifini geligtirme projesi igerisinde Raporlama
Stirr;gleri Danrgmanhlr

6.2 Ortakhfrn denetim kurulu iiyelerine iliqkin bilgi

$irket clenetim kurulunda bir iiye gorev yapmaktadrr. 04.04.2012 tarihinde yaprlan ola[an genel
kurul toplantrsrnda 3 yrl si.ire ile gorev yapmak iizere $irket denetgilili gcirevine Qetin Qelebi'nin
atamasr yaprlmrgtrr"

Adr Soyadr Ig Adresi Son 5 Ytlda
Ortakhkta

Ustlendi[i Gorevler

Gcirev Siiresi lKalan
Gcirev Siiresi

Qetin Qelebi $irket Merkez
Adresi

Denetgi 3 yrl

Qetin Qelebi
Denetgi

Qetin (lelebi, 1986 yrhnda Geniq ihgaat A.g'de m
yrhnda Hiiniyet Gazetecilik A.$.'de mali ve idari ig
Polat lltolding A.$.'de mali ve idari igler miidiirii,
Miigavirlik A.$. 'de denetim sorumlusu olarak

illAf.{ I 5,\nA.F"t Li K A,. $.
ei Vricirz Caci.4g
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rii olarak gcireve baglamrgtrr. 1995
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gcirev yapmrgtrr. 7997 y/,nda
ftif Denetlm ve Yeminli Mali

beri MIG Denetim
1986
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7. GRUP HAKKINDA BiLGiLER

Ortakhfrn dahil oldulu grup hakkrnda iizet bilgi, grup qirketlerinin faaliyet konularr,
ortakhkla olan iliqkileri ve ortakhfrn grup igindeki yeri:

MIDDLE EAST MANA ENT CENTRE SPRL

$irketin Tiizel Kipi Ortafr MIDDLE EAST MANAGEMENT CENTRE SPRL

Middle East Management Centre Sprl'nin faaliyet konusu; bankacilrk, telekomiinikasyon, ilag, petrol ve
hrzh tiiketim mamulleri sekttirleri oncelikli olarak ozel sektcir ve kamu igletmeleri ve kamu kuruluglarr ile
bunlarm yonetimlerine, galtganlanna, gergek ve ttizel kigilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimlili$
gozeterek kurum performanstnt arhncr organizasyonel geligim, de$igim ydnetimi, ycineticilik ve liderlik
becerilerini geliqtirme, miigteri odakh, yiiksek performansh kurum kiiltiirii yaratma" satrq etkinli[i
sallam4 alanlarmda danrgmanhk, aragtrma, geligtirme hizmetleri, ile bunlarrn e$itim hizmetlerini
yapmak, yaptrmak, sa[lamak, bu konularla ilgili olarak iist di.izey ydnetici toplantilarr, konferans ve
zirveler, organize etmek, ettirmek, yi.irtrltikteki ilgili mevztatlara riayet etmek kaydryla menkul krymet
darugmzmltlt ve di$er yatnrm bankacrh[r kapsamrndaki faaliyetler harig olmak iizere y<inetim
danrgmanh[r hizmetleri vermektir. Middle East Management Centre Sprl. MCT'ye ortak olmasrnm
akabinde, $irket'in 1.000.000 Tl'lik tamamr ridenmig sermayesinin 4.370.000 TL'ye grkanlmasr
iglemine, $irket'te sahip oldulupay nisbetinde katrlmrgtrr. MCT faaliyetleri MEMC'nin konsolide
finansal tablolarrnrn biiytik boliimiini.i olugturmaktadrr. MEMC Tiirkiye'deki ti.im faaliyetlerini sadece
MCT vasrtasr ile yapmaktadrr. MEMC Tiirkiye'de higbir miigteriye do[rudan hizmet vermemektedir.
$irket'in ana orta[t Middle East Management Centre SPRL'ye iliqkin bilgiler agalrda verilmigtir.

i,:el.,iil i,.+-eh![-!f" A.$.

1

MCT DanrgmanlftA.$"
%89.25

Baflr Ortakhk
Eyentus Organizasyon Fuarcrhk ve

Ticaret A.$
%98.00

Firma Tescil Adresi

Firma Tescil No
Firma Kurulug Tarihi
Firma Kurucularr

Mevcut Ortaklar ve Hisse Oranr
Firma Temsilcisi
Telefon
Faks
iqtirak / Temsilci Ofisler
Web Adresi
Email

Middle East Management Centre SPRL
Kernenergie straat 9, B-26 1 0 Wilrijk-
Belgika
BF,0427 .453.363
1985
Labeed Sami Hamid
Beryl Cecilia Hamid
Michael Johnson
Alper Utku - %100
Marc Grauwels
+3238304060 CI.8 &ialrS ?tl1?
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Middle East Management Centre Ozet Konsolide Finansal Veriler

MEMC KONSOLIDE BTLANqO
31.12.2010 (TL)

Aktif (Varhklar)
Nakit ve Nakdi Varhklar r.531.107

Alacaklar 2.826.171

Di$er Varlft ve Avanslar 374.3r8

Ortaklara Avanslar

Avanslar

DiEer Avanslar

Ortaklar Kar Payr Da$rtrmr

Komisyonlar

Envanter

Toplam Ddnen Varhklar

Sabit Krymetler

Menkul Krymetler

Toplam Aktif (Varlft lar)

Pasif (Kaynaklar)

Satrcrlara Borglar

Krediler

Gider Provizvon

Komisyon Borglarr

Ortaklara Borglar

fipt;- iailVia;iid;ir-
Sermaye

Net Diinem Geliri t.449.456

-24.624

Toplam Ozkaynaklar 3.479.932

Total Pasif (Kaynaklar) 5.13 8.595

Middte East Management Centre Ozet Konsolide Finansal Veriler - DEVAM

MEMC 2O1O KONSOLIDE GELIR GIDER TABLOSU
TL

l

Egitim ve Damgmanhk Gelirleri 9.724.186

Miigteri Toplantrlarr ve Konferanslar 2.483.248

Diger Danrgmanhk 112.957

Di[er Gelirler 365.843

Toplam Gelirler 12.686.234

Tamtrm Giderleri 55.612

Sat4 Giderleri 17us:n
Konaklama Giderleri 6?6.447

Qal4an Maaglar N09s.002

Qahgan Ek Paketler i'12r.T6



Di[er 49.734

Toplam Genel Giderler 3.776.023

ProjeTamtrm Giderleri 320.06r

Proje Konaklama ve Seyahat Giderleri 877.502

Proj e Uygulama Giderleri 845.969

Proje Damgman Giderleri 4.338.796

Proje Hizmet Giderleri 167.284

Di[er Proje Giderleri 13r.936

Toplam Proje Giderleri 6.681.548

Genel Y0netim Giderleri 328.239

FAVOK r.900.424

Amortisman 59.784

Kurumlar Versisi 437.558

Net Gelir 1.403.083

Middle East Management Centre Ortakhk Yaprsr

ORTAKLAR SERMAYEDEKT PAYI (%)
ALPERUTKU 100.00

I]OPLAM 100.00

Middle East Management Centre SPRL'nin faaliyet konusu, ortakhk ile aynr olmasr nedeniyle, MCT,
Tiirkiye'deki faaliyetlerine iligkin safladrgr igleri, Middle East Management Centre SPRL'ye
aktarinayacapna iligkin 24.04.2012 tarihinde Sermaye Piyasasr Kurulu'na taahhiitname vermigtir. Sciz
konusu taahhiitname aga[rda yer aldrlr gibidir.

"$irketimiz ortakhk yap6r iqinde %89,25 paya sahip Middle East Management Centre SPRL ile
Sirketimiz MCT DANISMANLIK A.$.'nin faaliyet konulan aynt olmakla birlikte, MCT DANI$MANLIK
A.$. 'nin Tilrkiye'de yapt$t ve yapaca{t faaliyet konusu kapsamrndaki tilm islerin MCT DANI|MANLIK
A.$" tarafrndan yilriltillece{ini, Middle East Management Centre SPRL'nin Tiirkiye'de dopudanfaaliyet
gosternteyece$ini, MCT DANISMANLIK A.$.'nin faaliyetlerine iliskin olarak Middle East Management
Centre,9P RL'ye iS aktartmt yapilmayaca$tnt.
Kabul, beyanve taahhilt ederiz."

Eventus Organizasyon Fuarcrhkve Ticaret A.$

MCT, ll1 Mayrs 2010 ve 31 Arahk 2010 tarihlerinde iki agamada gergeklegen ahm siireci sonunda
Eventusi'u satm almrgttr. $irket, Eventus'a Mayrs 2010 sonu itibariyle oh 48,25 oranmda ortak olmug, aynr
yrl31 A.rahk 2010 tarihinde ortakhk payro/o 98'e yiikselmigtir

iki agamada gergeklegen ahm siireci sonunda Eventus Organizasyon Fuarcrhk ve Ticaret A.$.'yi
3.445.054 TL (L724.I66 Euro) tutar kargrh[rnda satrn almmrgtrr. Eventus'un ahmmdan kaynaklanan
borcun 2.712.205 TL'si (1.161.650 Euro) odenmiqtir Arta kalan 562.516 Euro bakiye de beg yrl vade ile
yeniden yaprlandrrrlmrgtr,

Eventus'un F aaliyetleri;

Eventus, 1998 yrhndan beri konferans ve fuarlar d
yaprlan insan Kaynaklan Ziwesi ve Pazarlama Zi
konusunda uzman bir gok konugmacryr her yrl

idir. Ev{rtus, MCT tarafi
Eventr$ Tfirk iq di.inya

aracrhllyla bulu

ir.{.,-i ....ji Yrlar; []ird
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Eventus, pazarlama ve insan kaynaklarr alanlannda 10 yrh agkrn bir siiredir fuar dtzenlemektedir. 2010
yrlrnda Eventus'un baflr ortakkk konumuna gelmesi ile birlikte, $irket'in 2010 yrh net safiglannda Yo30,
2011 ylh net safiglannda ise 0%58 oranrnda biiyiime gergekleqmigtir. Bu birlegme ile konsolide safiglar
toplamr 2011 yrhnda 14,6 milyon TL olmugtur. $irket'in, 2010 yrhndaki konsolide net satrglan 9,3
milyon TL olarak gergeklegmiqtir.

Eventusi, diizenli olarak her yrl ihsan Kaynaklarr ve Pazarlama Zirvelerinin organizasyonunu
yapmaktadrr. Bu zirveler,20.000 metrekare biiyiiklii$i olan fuar alanlannda, yaklagrk 1.500
katthmctstyla, sekt<irlerin onde gelen girketlerinin talep gosterdi$i, yer aldr[r, etkinlikler di.izenledi$i ve
ziyaretgi olarak katrldrklarr bir sektor bulugmasrdrr.

Eventusi'un halen 1.000'i aqkrn kayrth mi.iqterisi bulunmaktadrr. Bu miigteriler golunlukla MCT'nin hedef
kitlesinrle bulunan girketlerden olugmaktadrr. MCT zirveler akabinde bu miigteriler ile yakrn ve iist
di.izeyde iliqki kurarak ig geligtirme ve biiyiime imkanr yakalamaktadrr.

Pazarlama iletigimi imkanlanrun di[er sektrirlere gcire nispeten krsrth oldu[u danrqmanhk sektciri.inde,
Eventusi ortakhpr MCT'ye giiglii bir pazarlama olanalr yaratmaktadr. MCT'nin pazarlama
faaliyetlerinden en onemlisi olan zirvelerin aynr zamanda kendi iginde de kar eden bir merkez olmasr
sebebiyle MCT giiglii bk pazarlama faaliyetini eksha bir maliyete katlanmadan gergeklegtirebilmektedir"

Eventus'un Deferlemesi

$irket, Eventus'u satrn aldr$r tarihten yrl sonuna kadar ozkaynak yontemine gore de[erlemig olup, yrl
sonu itibariyle kontrol gi.iciiniin %ol}'nin iizerinde olmasr sebebiyle Eventus'u ba[h ortakhk olarak
smrflandtrmrg ve tam konsolidasyon kapsamrna almrgtr. Eventus'un devralmmasr stirecinde ortakhk
yaprsr a;afrdaki gekilde defigmi;tir.

Ortafrn Adr / Soyadr -
Ticaret Unvanr

31.12"2009 31.12.2010
Sermaye Tutarr

r-) Pay Orant (%o)
Sermaye Tutarr

() Pay Oranr (%o)

Labeed Sami HAMID r10.625 44,3 2.921 0,5

Berly Cecilia HAMID 12.500 5,0 2.921 0.5

Nader IIAMIR r.250 0,5 2.921 0,5

H. Fazrl ORAL 1.2s0 0,5 2.921 0,5

Pumba Solution Ltd.(*) 124.37 5 49,8 0,0

MCT Darugmanlft A.$. 572.532 98,0

Tonlarn 250.000 100,0 584.216 100,0

*lt.tZ.zaog tarihinde Pumba Solution Ltd., Labeed Sami HAMiD'in iligkili girketi konumundadrr.

Eventusi Organizasyon Fuarcrhk ve Ticaret Anonim $irketi'nde Labeed
Hamid ve Nader Hamid 13.06.2011 tarihinde ortakhktan aynlmrg olup,
ortakhk yaprsr aga[rda gekilde de[igmigtir"

Sami Hamid, Berly Cecilia
3I.12.2011 itibariyle girketin

Eventus'un Son Durum Itibariyle Ortakhk Yaprsr

Ortak. 3r.12.20rr
Sermave TuJarr ('). Pav Oranr (%o)

H.Alpe,r UTKU u J ttl;t]2.927 0.50
Tanyer SONMEZER

';-r:")i:"-tst*1.. 
2,921 0,50

H.Fazrl ORAL ."i'ri :r+.41:l ,d3:"\. I't, 2.921 0,50
Erhan IFERIDLIN 'i' .":i' ,-'-;l-' """t' \'.2.927 0.50
MCT DANI$MANLIK A.$ ..r' j I ,. 572.532 e8l
Toplam ',i 
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$irket'in Eventus'u satrn almasr sonucunda halka agrlmaya esas 2011 yrh finansal tablolarrrun aktifinin
"Maddi Olmayan Duran Varhklar" kaleminde 2.838.003 "' diizeyinde arhga neden olmugtur. Eventus'un
altmt ne;deniyle DRT Kurumsal Finans ve Daruqmanhk Hizmetleri A.$. (Deloitte) tarafindan "satrn Alma
Fiyatrnrn Dafrtrlmast" raporu diizenlenmig olup, scjz konusu gahgmanrn amacl, Eventus satm alma
fiyatmur da$rtrlmasr ve dolayrsryla maddi olmayan duran varhklarrn tespit edilip makul delerlerinin
hesaplamalara konu tutarlann tespit edilmesidir.

Anrlan Rapor, 2011 yrl sonu ve mevcut durum itibarryla 2012 yrh gergekleqmeleri incelendi[inde
$irket'in nakit aktmlannda ve gelir olugturmasmda rinemli olgiide olumlu etkisinin olaca[r
dti gi.ini.il mekte dir.
Eventus'un altmt nedeniyle maddi olmayan duran varhklar kaleminde meydana gelen artrga konu
kalemler ise; Miigteri iligkileri-Sponsor, Miigteri iligkileri-Katrhmcr, Fuar Diizenleme Yetki Belgesi,
Rekabet Yapma Yasalr ve di[er maddi olmayan duran varhklar olarak ayngtrrrlmak suretiyle bilangolara
almmtgtr. Deloitte tarafindan "Satm Alma Fiyatrnrn Da[rtrlmasl" konulu rapor diizenlenmig olup, soz
konusu galtgmanrn amacl Eventus satrn alma fiyatrnrn da[rtrlmasr ve dolayrsryla maddi olmayan duran
varhklarm tespit edilip makul deperlerinin hesaplamalara konu tutarlann tespit edilmesidir. Anrlan rapor
uyarmca Miigteri iligkileri-Sponsor; 796.000 Euro, Miigteri iliqkileri-Katrhmcr; 454.000 Euro, Fuar
Diizenleme Yetki Belgesi;69"000 Euro, Rekabet Yapma Yasagr;54.000 Euro ve difer maddi olmayan
duran varhklar ise;12.000 Euro olarak hesaplanmrq olup, arulan gahgmada bazr kalemlerde satm alma
fiyatr hesaplamalarrn drgrnda tutulmugtur.

Yine a'ynr donemde Eventus'un ahmmdan kaynaklanan gerefiye, net aktiflerin makul de[eri olan
3.066.309 TL ile toplam satm ahm bedeli olan 3.445.053 TL arasrndaki farktan olugmaktadrr.

MCT ve Eventus girketlerinin ayfl ayfl ve konsolide gelir tablolarr aga[rda verilmektedir.

o $irl,let"in satrylan 2011 yrhnda o/o58 oranrnda artm6 #Boon yrhna gore %io3o arrq
gcistemigtir.

. Safi$ maliyetleri 2011 yrhnda YoTl orannda arhr
o $irket yrineticilerine ddenen ikramiyeler $i

lse
gi

0 1 "01.201 1-3 1.12.2011

Eventus MCT
Toplam

Konsolide
Fuar

Organizasyon
Eflitim Di$er

Dilzeltme

Kayttlarr
Diizeltilmig

Satrglar 2.744.450 11.241.754 350.049 14.342.254 222.882 14.565.136
Satrglarrn maliyeti -t.822.096 -6.952.272 -8.774368 0 -8"774.368

Briit Esas Faaliyet Kau (Zararr) 922.354 4.295.482 350;049 5.567.885 222.882 5.790.767

Pazarlama satr$ ve da$rtrm giderleri 0 -98.44s -98.445 0 -98.445

Genel y,0netim giderleri -334.856 -3.988.594 -4.323.450 -53r.749 -4.855.199

Diler faaliyetlerden gelir ve karlar 37.819 260.r39 297.9s9 -52.268 245.694
Diler faaliyetlerden gider ve

zaral.lar
-7t.tl2 -938.792 -1.009.904 820"217 -r89,687

Faiz gelir /(gideri) 0 0 0 0 -663.692 -663.692

Faaliyet Kanl(zarart) 554.206 -470.210 350.049 434.045 204:610 229.435
Vergi cirrc esi kar I (zar ar) 554.206 -470.210 350.049 434.04s -204.610 229.435
Drinem vergi gideri 115.910 -8,431 -124.341 0 -124.341
Ertelenrnig vergi geliri 0 0 0 0 33.905 33.905
Net ddnem kan(zaran) 438.296 -478.641 350.049 309:704 -'t70.706 13 8,998
Kontrol Gticii Olmayan Paylar -3.989

Ana Ortakhk Paylarr 135.009

6 oranrnda artmrstrr

edilmektedir.



Eventus'un 2011 yrhnda diizenledi[i iki fuara iligkin detay bilgiler

insan trhynaklarr Zirvesi

insan Kaynaklan Zirvesi, 16- 1 7 $ubat 201 1 tarihinde Liltfi Krrdar Sergi Sarayrnda yaprlm rytr. Zirve, 145
farkh sektdrden yaklaqrk 1.600 katrhmcr ile gergeklegtirilmigtir. 1.600 katrhmcmm 373 katrhmersr iieretli,
kalan difier katrhmcrlar ise sponsor firmalarrn kontenjanrnda yer alan katrhmcrlardan oluqmuqtur"

insan K.aynaklan Ziwesine kafllan iicretli katrhmcrlarm sekt<ir bannda dalrhmrna iligkin tablo aga[rda
verilmektedir.

SEKTOR YUZDE (%) ADET
Enerji 8 l2

Finans, Sigorta t9 28

Htzh Tiiketim l3 t7

Holding 8 t2
ilag 9 l3

Otomotiv 8 T2

Teknoloji 9

Telekorniinikasyon 5 7

Diler 2l 3l
TOPLAM 100 145

insan X.aynaklan Ziwesine katrlan iicretli katdtmcrlann iller bannda dalrhmrna iligkin tablo aga$rda

verilmektedir.

SEHIR YAZDE(OAI ADET

Afronkarahisar 0.27

Ankara 5.t) I4

Antakyil 0.s4 2

Antalva 2.14 8

Bilecik 0.54 2

Bursa 2.95 ll
Dubai 0.27 I

Eskisehir 0.80 J

iran 0.27

istanbulL 77.48 289

Izmtr t-34 5

Kocaeli 151 28

Kiitahvil 0.54 2

Manisa 0,80 J

MuEla 0,2'7

Sivas 0.27

Usak 0"27

TOPLAM 100 373
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Pazarlnma Zirvesi

7-8 Arahk 2011 tarihinde Liitfi Krrdar Sergi Sarayrnda yaprlmrgtr. Pazarlama Zirvesi 86 farkh girketten
yaklaqrk 1.300 katrhmcr ile gergekleqtirilmigtir. 1.300 katrhmcrnln 3I2 katftmcrsr iicretli, kalan di[er
katthmcrlar ise sponsor firmalann kontenjanrnda yer alan katrhmcrlardan oluqmugtur.

Pazarlama Zirvesine katrlan iicretli katrhmcrlann sektor bazrnda da[rhmrna iligkin tablo aga$rda
verilmektedir.

SEKTOR YUZDE (%) ADET
Di[er 22,09 t9
Enerji 5,82 )
Finans/fiigorta r6,28 I4

Grda 12,80 ll
Hrzh Tiiketim 9,30 8

Holding 4,65 4

Ilag 4,65 4

Otomotiv 6,98 6

Teknoloji 3,48 J

Telekomiinikasyon 4,65 4

Turizm 3,48 5

Yapr/ihgaat 5,82 5

TOPLA.M 100 86

Pazarlatna zirvesine katrlan iicretli kafihmcrlarrn iller bazrnda da$rhmrna iligkin tabloda aqa$rda

verilmektedir

$EII]IR viznn g"l ADET
Antalva 0"32 I

Bursa 0^32 I

Eskisehir 0.32 I

istanburl 92,31 288

izmir 1,60 5

Kocaeli 3,85 12

Manisa 0.64 2

MuEla 0-32 1

Sakarya 0.32 I

TOPLAM 100 312

8. HALKA ARZA ir,igriN nir,Cir,nn

Y'irjii Cad
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"$irket sermayesinin 4.370.000.-Tl'den 5.141.000.-TL'ye nakit olarak artrilmasr ve nakit artrrlan B
grubu hamilineyazrh 771.000"-TL nominal de$erli paylarrn mevcut ortaklarrn riighan haklanrun tamamen
ktsttlanarak halka arz edilmes ine,
Sdz konusu paylarrn IMKB Geligen igletmeler Piyasasr'nda halka arz edilmesine,

Halka arza iligkin iglemlerinin gergeklegtirilmesi ve gerekli izinlerin almmasr amaeryla SPK ve iMKB'ye
bagvuru da bulunulmasma,

oy birlilji ile karar verilmigtir".

30.12.2,011tarih ve 20ll[3 no'lu kararr ile aqafirdaki kararlarr almrylardrr.

"$irketin 20.000.000.-Tl'lik kayrth sernaye tavanr iginde olmak izere, sermayesinin 4.370.000.-TL' den
5. 1 4 1 .000.-TL'ye artrrrlmasrna,

Nakit olarak artrtlan 771.000"-Tl'srnr temsil eden B Grubu hamiline yazir,l TL nominal de[erdeki
paylarm mevcut ortaklarm riighan haklannm tamamen krsrtlanmasr suretiyle halka an edilmesine,

Sdz konusu halka arza iligkin gerekli bagvurulann yaprlmasrna

oybirli!;i ile karar verilmigtir."

8.2. Satrgr yaprlacak paylar ile ilgili bilgi

Satrgr yaprlacak 1 TL nominal defierli, B Gurubu hamiline yanh 771.000 adet paylarrn her hangi bir
imtiyazt bulunmamaktadr. Satrgr yaprlacak hamiline yaz:lrr, B grubu paylarn devri ve temliki TKK,
Kanun ve ilgili sair mevzuat hi.ikiimlerine tabidir.

8.3. a) ig kaynaklardan yaprlan sermaye artrrmrnrn kaynaklarr haklanda bilgi:

Yoktur.

b) ig kaynaklardan artrrrlarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dalrtrlacak paylar
ile ilgili bilgi:

Yoktur

c) Bedelsiz olarak verilecek paylarrn dafrtrm esaslarr:

Yoktur

8.4. Satrqr yapilacak paylarm yatrrrmcrlara safladrfr haklar:

Satrgr yaprlacak paylarrn yatrnmcrlara sa$adrSr haklar: .ri#,ur Mayrs

,.i'

Satrgr yaprlacak paylar igin ilgili mevzuat uyannc4$a

rt*or'-t

Grubu Nama/Hamiline Nominal De[er
(TL)

Halka Arz
Edilen Adet

Toplam
Nominal DeEer

Sermayeye
Oranr

B Hamiline 77t.000.- 771.000.- %ts

kardan

.qr I

?{J1?



Tasfiyeden pay alma hakkr (TTK md.455)
TTK madde 455 uyarrnca her pay sahibi, kanun ve ana sozlegme hiikiimlerine gdre pay sahiplerine
da[rtrlnraya tahsis olunan saftkazanca. payr oranrnda igtirak hakkrnr haizdir. $irketin infisahr halinde her
pay sahibi infisah eden girket mallarrnm kullanrlmasr hakkrnda girket ana sozlegmede baqka bir htikUm
olmadrlp takdirde, tasfiye neticesine payr oranmda igtirak hakkrnr haizdir.

Bedelsiz pay edinme hakla (SPKn md. 15)
SPKn rnadde 15 uyannca halka agtk anonim ortakhklarrn sennaye artrnmlarrnda, bedelsiz paylar artrrm
tarihindeki mevcut paylaru dalrtrlr.

Yeni pzry alma hakln (TTK md.394, kayrth sermaye sistemindeki ortakhklar igin SPKn md" 12)
TTK madde 394 uyarrnca genel kurulun esas serrnayenin artrnlmasma miiteallik kararrnda aksine gart
olmadrkga pay sahiplerinden her biri yeni hisse senetlerinden qirket sermayesindeki payr ile mi.itenasip
miktannt alabilir. Bu hususta yaprlacak ilanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma haklannr
kullanalbilmeleri igin tayin olucak miiddet 15 giinden aga$r olamaz.

Ote yandan SPKn madde 12 uyarnca kayrth seffnaye sistemini kabul eden ortakhklarrn esas sermayesi
grkarrlmrg serrnaye olur ve ana sozlegmede tespit edilen kayrth sermaye miktarrna kadar yeni hisse
senetleri grkartmak suretiyle yonetim kurulu tarafindan TTK'run esas sennayenin artrrlmasrna iligkin
hiikiimlerine balh kalmmaksrzm sennaye artrrrlabilir. Kayrth sermayeli ortakhklarrn baqlangrg
sermayesinin SPK tarafindan belirlenecek miktardan az olmamasr ve iinvanlarrnrn kullanrldr[r belgelerde
grkarrlmrg sefinaye miktarmm gcisterilmesi zorunludur" Yeni pay alma hakkrnr krsrtlama yetkisi, pay
sahipleri arasmda egitsizli[e yol agacak gekilde kullanrlamaz" Yonetim kurulunun; imtiyazh veya itibari
de[erinin iizerinde hisse senedi grkarrlmasr, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarmm smrlandrrlmasr
konulannda veya imtiyazh hisse senedi sahiplerinin haklarrnr krsrtlayrcr nitelikte karar alabilmesi igin;
ana srizlegme ile yetkili krlmmasr qarttr.

Genel kurula katrlma hakkr (TTK md.360)
TTK madde 360 uyarrnca pay sahipleri; organlarrn tayini, hesaplann tasdik vekazanctn da[rtrlmasr gibi
qirket iglerine miiteallik haklarmr genel kurul toplantrlarrnda kullanrrlar. Oy hakkrnr haiz olan pay sahibi,
genel kurul toplanhlannda bu hakkm bizzat kullanabilece[i gibi pay sahibi olan veya ana sozlegmede
aksine hiiktm bulunmadrkga, pay sahibi olmayan iigiincti bir gahrs vasrtasryla da kullanabilir.

Genel kurulda miizakerelere katrlma hakla (TTkn md.375, md.369)
TTK madde 375 uyarnca yonetim kurulu, pay sahiplerinin toplantlya ve mflzakerelere igtirak etmek ve
oy hakkJarrnr kullanmak salahiyetleri bulunup bulunmadr$rnrn tespiti igin gereken tedbirleri alrr. Yonetim
kurulu, aynr zamanda verilen kararlar ve yaprlan segimlerle pay sahiplerinin vakr beyanlarr gegirilmek
iizere bir zabrt tutulmasmt sa[lar, Genel kurul toplantrsma bagkanhk edebilecek kimse, ana sozlegmede
tayin edlilmedigi takdirde genel kurulca segilir.

TTK madde 369 uyarrnca genel kurul toplantrya davete dair olan ilan veya davet mektuplannda
gtindemLin gcisterilmesi lazrmdlr.

Oy hakkr (TTK md.373,374)
TTK madde 373 uyarnca her bir hisse senedi en azbir oy hakkr verir. Bu esasa aykn olmamak gartryla
hisse senetlerinin maliklerine vereceli oy hakkrnrn saylsl ana scizlegme ile tayin olunur. Bir hisse
senedinin birden gok maliki bulundu[u takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarrnr
kullanabilirler.

ahut usul ve fiiru ile
r kullanamaz. $irket

lerinin ibrasma ai



Bilgi alma hakkr (SPKn md. 16, TTK md.362):
SPKn'nLun 16. maddesi uyannca ihragcrlar ve sennaye piyasasr kurumlarr, konsolide olanlar dahil kamuya
agtklanacak veya gerekti[inde SPK tarafindan istenecek mali tablo, rapor ve bilgileri tespit olunacak gekil
ve esaslara, genel kabul g6rmiig muhasebe kavram, ilke ve standartlara uymak suretiyle diizenlemekle
yiikiimliidi.irler.

ihragcrlar ve sermaye piyasasr kurumlan diizenleyecekleri mali tablolardan SPK tarafindan belirlenen
daha once kurulmug ve bu Kanunun 22'nci maddesinin (d) bendi uyarmca kurulan ba[rmsrz denetleme
kuruluqlarma, bilgilerin do$ruluk ve gergepi diiri.ist bir bigimde yansrtma ilkesine uygunlu[u bakrmrndan
inceletorek bir rapor almak zorundadrr"

Kurul, halka arzda. kayrth seffnaye sistemine gegigte, bu
sermaye piyasasr kurumlannrn tasfiyesi, devri, birlegmesi ve
raporu isteyebilir.

Kanun kapsamrndaki anonim ortakhk ve
nev'i deSigtirmelerinde ba[rmsrz denetim

Ba$rmsz denetleme kuruluqlan, denetledikleri mali tablo ve raporlara iliqikin olarak hazrrladrklarr yanhq
ve yaru1lttct bilgi ve kanaatler nedeniyle dofabilecek zararlardanhukuken sorumludurlar.

SPK tarafindan diizenlenmesi ongciri.ilen mali tablo ve raporlar ile, ba[rmsrz denetlemeye tabi olunmasr
durumunda ba[rmsrz denetim raporu SPK tarafindan belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula
gonderilir ve kamuya duyurulur.

SPKn rnadde 16lA uyannca ise halka agrk anonim ortakhklarrn sennaye ve yonetiminde kontrolii
saflamzrk amactyla pay sahiplerine ga$rrda bulunarak, hisse senedi toplama girigiminde bulunulmasmda
veya genel kurullarda oy hakkrnr kullanmak igin vekalet istenmesinde veya ortah[rn pay da[rhmrnrn
onemli cilgiide de[igmesi sonucunu veren, hisse senedi el depigtirmelerinde, sennaye artrrmlannda,
birlegme ve devirlerde, menkul krymetlerin de[erini etkileyebilecek onemli olay ve geligmelerde Kurul,
kiigiik pay sahiplerinin korunmast ve kamunun aydmlatrlmasmr sa$lamak amacryla di.izenlemeler yapar.

Aynea TTK madde 362 uyarmca kar ve zarar hesabr, bilango, yrlhk rapor ve safi kazancrn nasil
da[rtrlaca[r hususundaki teklifler, denetgiler tarafindan verilecek raporla birlikte genel kurulun adi
toplanttsrndan en az on beg giin once girketin merkez ve gubelerinde pay sahiplerinin ermine amade
bulundurulur" Bunlardan kar ve zarar hesabr, biango ve yrlhk rapor, toplanfidan itibaren bir yrl miiddetle
pay sahiplerinin emrine amade kalrr. Her pay sahibi masrafi girkete ait olmak iizere kar ve zarar hesabryla
bilangornun bir suretini isteyebilir.

inceleme ve denetleme hakla (TTK md.363)
TTK madde 363 uyarrnca pay sahipleri, giipheli gordtkleri noktalara denetgilerin dikkatini gekmeye ve
gerekli agrklamayr istemeye yetkilidirler. $irketin ticari defterleriyle muhaberatmrn tetkiki yanhz genel
kurulun agrk bir izniiveyaytinetim kurulu kararryla miimki.indiir. incelenmesine miisaade edilen defter ve
vesikalardan 6[renilecek srrlar harig olmak i.Jizere, higbir ortak $irket'in iq srlannr olrenmeye salahiyetli
de$ildir. Her ortak, her ne suretle olursa olsun d$renmig oldufu, girkete ait ig srrlarrnr, sonradan ortakhk
hakkrnt zayi etmig olsa dahi, daima gizlittrtmaya mecburdur. Bu mecburiyetini yerine getirmeyen ortak,
meydana gelecek zararlardan qirkete kargr mesul oldu$u gibi girketin gikayeti iizerine, herhagi bir zarara
u[ramasa dahi, bir yrla kadar hapis veya beg yiiz liradan on bin liraya kadar a$r para cezasryla veya her
ikisiyle birlikte cezalandrtlrr. Pay sahiplerinin malumat alma hakkr ana scizlegme ile veya qirket
organlanndan birinin kararryla bertaraf edil emez veya srnrlandrrlamaz.

ortakhklar igin



1 - Toplantrdahaztr bulunup dakarara muhalif kalarak keyfryeti zapta gegirten veya oyunu kullanmasma
haksrz olarak mtisaade edilmeyen yahut toplantrya davetin usulii dairesinde yaprlmadrlrnr veyahut
giindemLin gere$i gibi ilan veya teblif edilmedifini yahut genel kurul toplantrsrna igtirake salahiyetli
olmayan kimselerin karan iqtirak etmig bulunduklarrm iddia eden pay sahipleri,
2 - Ycinetim kurulu,
3 - Kararlarn inzafr yonetim kurulu iiyeleri ve denetgilerin gahsi mesuliyetlerini mucip oldupu takdirde
bunlam her biri,

iptal davasrrun agtlmasr keyfiyetiyle durugmanrn yaprlaea$r gi.in, yonetim kurulu tarafindan usulen ilan
olunur"

TTK mLadde 382 uyannca, 381. madde hiikmiine dayanarak genel kurul karan alayhine iptal davasr
agrldr$r takdirde mahkame yonetim kurulu i.iyeleriyle denetgilerin reyini aldlktan sonra, aleyhine iptal
davasr agrlan karann icrasmm geri brrakrlmasma karar verebilir.

TTK rrradde 383 uyarrnca karan karann iptaline dair ilam, katilegtikten sonra biitlin pay sahipleri
hakkrnda hiiki.im ifade eder. Y<inetim kurulu bu ilanrn bir suretini derhal ticaret siciline kavdettirmeve
mecburdur.

TTK madde 384 uyarrnca genel kurulun karan aleyhine suiniyetle iptal davasr agrldr[r takdirde davacrlar
bu yiizden girketin u[radr[r zararlardan miiteselsilen mesuldi.irler.

SPKn madde 12 uyannca ydnetim kurulunun 12. maddedeki esaslar gergevesinde aldr[r kararlar aleyhine,
yukarrda TTK madde 381'de saytlan hallerde y<inetim kurulu i.iyeleri, denetgiler veya haklarr ihlal edilen
pay sahipleri, kararm ilarundan itibaren otuz giin iginde ortakhk merkezinin bulundu$u yer ticaret
mahkemesine iptal davast agabilirler. Bu halde, TTK'nun genel kurul kararlarrnm iptaline iligkin 382,383
ve 384'tincti maddeleri hi.ikiimleri uygularur. $irket, davanrn agrldr$rnr d[rendigi tarihi izleyen tig iggtinii
sonuna kadar durumu Kurul' a bildirmekle yi.ikiimliidi.ir.

Azrnlrk haklan (TTK md.341,348,356,359,366, 367 ve 376. ile SPKn md. 11)
TTK madde 341 uyarrnca genel kKurul; yonetim kurulu iiyeleri aleyhine dava agrlmasma karar verirse
yahut dava agtlmasma karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri dava
agrlmast ytini.inde oy verirse, girket, bu karar veya talep tarihinden itibaren bir ay iginde dava agmaya
mecbur,ilur. Bu miiddet gegilmesiyle dava hakkr diigmez. $irket namrna dava agmak, denetgilere aittir.
Ancak aznhpn oyuyla dava agrlmasr halinde, azrnhk, denetgiler drgrnda bir vekil tayin edebilir.

TTK madde 348 uyarrnca genel kurulun toplantr vaktinden itibaren en az al1r ay dnceden beri esas
sermayenin en az onda birine muadil paylara sahip olduklarr sabit olan pay sahipleri; son iki yrl iginde
girketin kuruluguna veya idare muamelelerine miiteallik bir suistimalin vuku buldu[unu veya kanun yahut
sozlegmLe hiikiimlerine onemli bir surette aykrrr hareket edildilini iddia ettikleri takdirde, bunlarr ve
bilangomun gergeklilifini tahkik igin hususi denetgiler tayinini genel huruldan isteyebilirler.

TTK rnLadde 356 uyannca her pay sahibi, girketin ydnetim kurulu fiyeleri veya miidi.irler aleyhinde
denetgilere mtiracaat edebilir. Denetgiler bu mtiracaatlarr tahkikata mecburdurlar. Tahkikat neticesinde
gikayet edilen hadisenin gergekliligi sabit olursa keyfiyet denetgilerin yrlhk raporunayazir.

Mi.iracaat edenler esas sennayenin onda birine muadil paylara sahip olduklarr surette, denetgiler bu



TTK madde 366 uyarrnca $irket sermayesinin en az onda biri delerinde paylara sahip olan kimselerin
gerektirici sebepleri bildiren yazir talepleri i.izerine yonetim kurulunun, genel kurulu ola[antistti
toplantrya davet etmesi veya genel kurulln zaten toplanmasr mukarrer ise miizakeresini istedikleri
maddeleri giindeme koymast mecburidir" Bu talep hakkmr haiz kimselerin sahip olmalan gereken
paylarrn miktarr ana sozlepme ile daha azbir miktara indirilebilir.

TTK madde 367 uyarnca pay sahiplerinin madde 366'dayazir talepleri ydnetim kurulu ve madde 355
gerepinoe denetgiler tarafindan nazara ahnmadr[r takdirde qirket merkezinin bulundulu yerdeki mahkeme
adt gegr:n pay sahiplerinin talebi iizerine genel kurulu toplantrya davete veya istedikleri hususu gi.indeme
koymaya kendilerini salahiyetli krlabilir.

TTK madde 377 uyarnca bilangonun tasdiki hakkrnda miizakere, go[unlufun veya girket sermayesinin
onda birine sahip olan azmltfm talebi iizerine bir ay sonraya brrakrlrr; keyfiyet madde 368'de yazit
oldu[u izere pay sahiplerine bildirilir ve usulii dairesinde ilan olunur. Bununla beraber azrnhlrn talebi
iizerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar miizakerelerin geri brakrlmasr talep olunabilmesi igin
bilangonun itirazau$rayan noktalan hakkrnda gereken izahatnverilmemig olmasr garttr.

SPKn rnadde 11 uyarmca TTK madde 347" 348, 356, 359, 366" 367 ve 377 uyannca esas sermayenin
onda birini temsil eden pay sahiplerine tanrnan haklar, halka agrk anonim ortakhklarda, grkarrlmrg
sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafindan kullanrlrr

8.5 Kardan Pay Alma Haklona itiqt<in nigi

a) Hak kazanrlan tarih: ihrag edilen paylar; seffnaye artnmrnrn tescil edildifi/yeni pay alma hakkrna
iligkin sirktilerin yayrmlandr[/satrgm tamamlandr[r hesap dcinemi itibariyle temettiiye hak kazanr,
$irket'in kar elde edilmesi ve kar da[rtrmrna genel SPK tarafindan karar verilmig olmasr halinde ilk kez
2072 yl/'nn karmdan temettii hakkr elde edecektir" Ancak paylarrn safig siiresi iginde yeni pay alma
hakkma iligkin sirkiilerin yayrmlandr$ hesap donemi sona ererse, hesap doneminin son giini.inti takip
eden tarihten sonra sattlan paylar 2012 y/rnn kdrrndan temettii alabilecektir.

b) Zamanagrmr: Ortaklar ve kara katrlan di[er kimseler tarafindan tahsil edilmeyen kar payr bedelleri ile
ortaklar tarafindan tahsil edilmeyen temetti.i avansr bedelleri dafrtrm tarihinden itibaren beg yrlda zaman
a$rmma ufrar. Zaman a$lmrna ulrayan temettii ve temetti.i avansl bedelleri hakkrnda 2308 sayrh
$irketlerin Miiruru Zamana Ufrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye intikali
Hakkrnrla Kanun hiikiimleri uygulanr.

8.6. Yeni Pay Alma Haklana itiqkin Bilgiler

a) Yeni pay alma haklarrnrn krsrtlanrp lasrtlanmadrfr, krsrtlandrysa krsrtlanma nedenlerine
iliqkin bilgi:

$irketin 01.12.2011 tarih ve 20I1l8 sayrh yonetim kurulu kararr ile mevcut ortaklarrn yeni pay alma
haklarr tamamen krsrtlanmrqtr.

b) Belli kigilere tahsis edilen paylarrn ayrr ayrr tutar ve sayrsr:
Yolktur

c) Yeni pay alma hakkrnrn
alrrrmadrfr:

Yoktur

kullanrlmasrndan sonra kalan paylar igin tahsis kararr ahnrp

d) Yeni pay
tarihi ilan

alma haklarlnrn kullanrm
edilecek sirkiilerde beli

tarihinin resmi tatile rastlamasr halinde.

$ffirrsffi



Yolktur

e) Ortaklarrn iidenmiq/gtkarrlmry sermayede mevcut paylarrna giire yeni pay alma oranl:
Yoktur

0 Pay bedellerinin iidenme yeri ve gekline iligkin bilgi :
Yoktur

g) Bar;vuru qekli ve paylarrn dafrtrm zamlnrve yeri:
Yoktur

h) Yerni pay alma sirkiilerinin ilan edileceli yerler:
Yoktur

8.7" Satrn alma taahhtidiinde bulunan
bir payrn satrn alma fiyatr
Yoktur

gergek ve/veya tiizel kiqilerin adr, ig adresleri ve

8.8.

8.9.

Halka arztatart
1,00 TL nominal de[erli 1 payrn halkaarututan3.62 TL dir.

Halka arz siiresi

yapmalarr gerekmektedir.
Sermaye artrrrmr yoluyla halka arz
aga[rdaki gibidir.

Halka arz siiresi 2 ( ikD iggi.iniidiir"

8.10. 1 TL nominal de[erli bir payrn satrq fiyatr ile sdz konusu fiyatrn tespitinde
kullanrlan yiintemler
1 TL nominal deSerdeki bir payrn satrq fiyatr 3.62TL olarak belirlenmigtir.

Fiyat tespitinde "ihdirgenmig Nakit Akrmlan" ve "Benzer $irket Qarpanlarr" ycintemleri
kullanrlmrgtrr.

Halka arz sattg fiyatrna baz tegkil eden de[erleme raporu, izahnamenin tescil edilmesini takiben
www.kap.gov.tr, www.gedik.com ve girketin www.mct.com.tr adresli internet sitelerinde satrg
tarihinden enaz2 giin <ince ilan edilecektir.

8.11. Satrq ydntemi ve bagvuru qekli

Paylarrn satrqmda Borsada Satrg ydntemi kullanrlacak ve paylar ilzKg Gip Birincil Piyasada
sattga sunulacaktrr" Pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasamrf sahiplerinin, satrg stiresi
iginde iVtfg de iglem yapmaya yetkili Borsa iiyesi aracr kurumlardan birine bagvurmalarr
gerekmektedir. IMKB GiP Birincil Piyasada seans saatleri 10:30 - 12:00' dir. ilr4fg de iqlem
yapmayayetkili aracr kuruluqlann listesi IMKB'nin internet sitesinde yer almaktadrr.

8"12. Pay bedellerinin iidenme yeri ve gekline iliqkin bilgi

Halka arz IMKB Birincil Piyasa'da "Borsa' ].'yontemi ile yaprlacalrndan, IMKB iiyesi
aracr kuruluglar aracrh$ ryla halka arza hesaplarrnda bulunan bakiye ile ahm

i:'\- ii.r-'-'i-
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Banka GARANTIBANKASI
$ube RUMELI CADDESI $UBESI
$ube Kodu 406
Hesap No 6296979
IBANNo TR28 0006 2000 4060 00062969 79

Hesap Sahibi MCT DANr$MANLTK A.$.

8"13 Baqvuru yerleri:
Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin safig siiresi igerisinde iMKB' de iglem
yapmaya yetkili aract kurumlardan birine bagvurmalarr gerekmektedir. iMKB'de iglem yapmaya
yetkili arac;r. kurumlann listesi iMKB'nin internet sitesi, www.imkb.gov.tr adresinden
rigrenilebilir. iN4fg Birincil Piyasa'da seans saatleri 10:30 - 12:00'dir.

8.14" Aracrhkve yiiklenim hakkrnda bitgi

a) Satrqa aracrhk edecek ve/veya
aracilrfrn nitelifi ve yiiklenimde
toplam paylara oranl

yiiklenimde bulunacak kuruluq/kuruluqlar,
bulunulan paylarrn tutarr ile satrqa sunulan

Yiiklenimde Bulunulan
Aracl Kurulug AracilrErn NiteliEi Pay Tutan (TL) Pay Oranr (%o)

Gedik Yatnm Menkul
DeEerler Anonim Sirketi

En Iyi Gayret Yoktur Yoktur

TOPLAM YOKTUR YOKTT]R

b) Aracrhk stizleqmesinin tarihi ve bu siizlepmede yer alan iinemli hususlar

Aracrlrk sozlegmesinin tarihi 28 .l 1 .20 7 I' dir "

Sdzlegmenin konusu, kayrth sennaye sistemindeki $irket'in mevcut 4.370.000"-TL cidenmig
sermayesinin 771.000 TL nakit kargrhlr olmak izere 5.I4I.000"-TL'ye grkanlmasr dolayrsr ile
77I.000.TL nominal deSerli paylann rtighan haklannrn tamamen krsrtlanmasr suretiyle serrnaye
piyasasr mevzuattntn ilgili hiikiimlerine uygun olarak "En iyi Gayret" aracilr[r ve "Borsada
Satrg" yoluyla halka arzye saflgma aracrhk edilmesidir.

Aracrlrk sozlegmesi, igbu izahnamenin bu briliimi.inde belirtilen aracrhk, halka arz iptal
kogullanrun yanr sra aracrhk komisyonlarrna iligkin hiikiimleri igermektedir.

Halka 
^rz;rr 

ne zaman ve hangi gartlar altrnda iptal edilebilecefi veya
ertelenebilece[i ile satrq baqladrktan sonra iptalin miimkiin olup olmadrfrna dair
agrklama

Aract kurum Gedik Yatrtm Menkul Deferler Anonim $irketi ile MCT arasmda imzalanan
aracrltk scizlegmesinde yer alan ve agaSrda yazir nedenlerle halka arz iptal edilebilir ya da
ertelenebilir.

Halka arz, SPK tarafindan $irket'in paylannrn olunmasr veya IMKB on
onaym almamamasr durumlannda tiim igle sonra kendili$inden sona erer.

Halka arzrn gergekleqmesi
grkmasr durumunda Gedik
feshetme hakkrna sahiptir.

cincesi veya
ve/veya $i

i durumlann

g - ;5-1 r|,;"i,,'-.$.{

ya da



b.

Yasama, yi.iriitme veya sermaye piyasalarr ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafindan,
yaprlan diizenlemeler nedeniyle Gedik'in bu sozlegmeden kaynaklanan yiikiimliiliiklerini
yerine getirmesini imkansrz krlacak veya cinemli tilgiide giiglegtirecek hukuki diizenlemeler
yaprlmasr,

Ulke ekonomisini, ulusal ve uluslararasr sennaye ve finans piyasalarrnr, $irket, $irket'in
faaliyet gosterdigi sektcirii ya da $irket'in mali bi.inyesini ciddi gekilde etkileyerek halka arzrn
baqansrm engelleyebilecek beklenmedik durumlarrn ortaya grkmasr,

iMfg-tOO endeksinin 50.000'in altma ve/veya son bir haftamn giinliik iglem hacminin 300
milyon $'m altma ve/veya satrg siirecinin baglangrcmdan ewel itr4fg-tOO endeksinin arka
arkaya iig giin toplam %oI0'dan fazla diigmesi,

$irket, $irket hissedarlarr ve ydneticileri hakkrnda paylann pazarlanmasrnr etkileyebilecek
olay, dava veya herhangi bir sorugturma agrlmasr,

Ekonomik ve siyasi geligmeler ile para ve sennaye piyasalarrndaki geliqmelerin $iRKET'in
halka aru edilen paylarrn pazarlanmasma imkan vermeyecek durumda olmasr nedeniyle
yeterli talep olugmayaca[mm ve piyasalarrn durumu itibariyle halka arzdan beklenen
faydanrn gergeklegmeyecefinin Gedik tarafindan cingdriilerek gergekgi bir gekilde, gerekgeli
olarak $irket'e objektif bir gekilde yazit olarak iletilmesi,

Yangm, deprem, su baskml ayaklanma, yayg:ll', teror eylemleri, enerji krthfir, hiikiimet
darbesi veya halka arza etki edecek uluslararasr ihtilaflarrn meydana gelmesi,

g. Halka arz si.iresi iginde $irket'in mali durumunda meydana gelen ve izaltnamede yer alan
bilgilerin bundan boyle gerge[e aykrrr hale gelmesi sonucunda dolaeak degigikliklerin ortaya
grkmasr,

Halka arz srasmda, toplam talebin satrga sunulandan daha az gelmesi durumunda halka arz iptal
edilmeyecektir. Gelen talep oranmda halka arz gergeklegtirilecektir.

8.15 Paylarrn da[rtrm zilm nrve yeri

Halka arzdanpay alan ortaklarrmzm soz konusu paylarr sennaye piyasasr mevzuatr gergevesinde
MKK nezdinde hak sahipler i bannda kayden izlenmeye baglanacaktrr.

Yattnmctlarrn gergeklegen iglemlerinin takasr (T+2) geklinde, iglemi izleyen iki ig gtiniidtr.

8.16. Halka arza ilipkin olarak ortakhfrn tidemesi gereken toplam maliyet ile halka arz
edilecek pay bagrna maliyet

Masraf Kalemi Tutarr

d.

Aracr Kuruma Odenecek Aracrhk Komisvonu GSMV Dahil 140.993.-TL
I]PK Kurul Kaydura Alma Ucreti 1028.- TL
IvIKK Masrafi 540.- TL
:f.T.S.G. Tescil Masraflarr u c !{ay6 /ulz 7.000.- TL
IlaErmsrz Denetim /:f''-'-" 

" 33j24.-TL
Iteklam ve Tamtrm Masraflarr .St' 4. . *i'*i'*'., 25,000.-TL
Itekabet Kurumu .i1 ;tit ..,-;;:- 

*'l 
{ 1,348,-TL

lfoplam Maliyet i:,' 209.433.-TL
Pay Bagma Maliyet ii " i.i ', ,lr'"" t 0.27 7L

It



8.17. Talepte bulunan yatrrrmcrnrn katlanacafr maliyetler haklanda bilgi

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satrg siiresi igerisinde iMKB'de iglem
yapmaya yetkili aract kurumlardan birine bagvurmalarr gerekmektedir. Bagvurduklarr kurularm
uyguladrfr hisse senedi iglem komisyonu ve BSMV kadar maliyeti vardrr.

Daha onceden herhangi bir aracr kurumda hesabr bulunmayan yatrnmcrlar igin hesap agma i.icreti
vb. bazr maliyetler do[abilir.

Gedik Yatrtm'm halka arudayatrrmcrlardan talep edeceli komisyon vb" giderler aga[rda tabloda
gosterilmektedir.

Hesap Agma Ucreti Yoktur
Yatrnmcmm Baqka Bir Aracr
Kurumdaki Hesabma Virman
Ucreti

0,5 TL

MKK'va Virman Ucreti 0,5 TL
EFT Ucreti Yoktur
Damga Vergisi Yoktur

8.18. Halka 
^rzrn 

gerekgesi ve ortakhfrn saflayaca[r tahmini net nakit giriqi ile kullanrm
yerleri; tahmini nakit girigi belirtilen kullanrm yerleri igin yeterli degil ise, gereken
difer fonlann tutarr ve kaynapr hakkrnda detayh bilgi

$irket, iNnfg Geligen igletmeler Piyasasrnda (GiP) halka agrlmayr planlamaktadrr.

Halka Arz Gerekgeleri

r $irketin siirdiiri.ilebilir biiyi.imesine kaynak sa$lanmasr,
o $irketin finans piyasalarrnda bilinirli[ininin, tanrrurh$rnrn ve saygrnh$mrn artrrrlmasr,
o Rekabet giiciiniin artrrrlmasr,
o Planlanan yatrnmlarm ve yeni girigimlerin finansmanr,
o Potansiyel miigteriler ve ig ortaklan nezdinde mevcut olan giivenirlipin artarak devam ettirilmesi,
o Liderlik ve yonetim alanmda kurulmasr hedeflenen aragtrma enstiti.isii gibi girigimlerin

fonlanmasr
o Ar-Ge galtgmalarrnrn frnansmanr,
. DoEu Avrupa ve Ortado$u gibi geligmekte olan uluslararasr pazarlarda yeni ofis ve merkezler

agmak suretiyle faaliyet gostermek igin kaynak sallanmasr,
o Yurt igi ve yurt drgrnda potansiyel birleqme, satm alma ve stratejik ortakhklar igin finansal

kaynak saplanmasr,
o Entellektiiel Sermaye geligtirilmesi, satrn ahmr ve yurt drgrna pazarlanmasr konularmda finansal

kaynak saplanmasr,

Halka Arz Gelirinin Kullanrm Yerleri

Sermaye artrnmr ile yaprlacak halka arzn tahmini
209.433 .-TL diigtldi.ikten sonra yaklagrk 2. 5 8 1. 5 87,-

halka ar0 StrthttlJJtthan ve girket'in cideyece[i
k saflamasr ongoriilmektedir. Elde

edilecek gelir, girket tarafindan biiyiimenin fina
TL

yatrnmlarrn gergeklegtirilmesi



FIALKA ARZDAN SAGLANACAK GELIRIN KULLANIM ALANLARI TL

Yurtdrgrnda agilmasr planlanan qube yatrnmr 345.000

Yurtiginde girket satrn alma/birlegme ya da stratejik ortakhk 1.000.000

Entelektiiel sennaye geligtirilmesi igin insan kayna[r yatrnmr 200.000

Kapasite arttrrrmmr destekleyecek ve gelir arttracak insan kayna$r yatrrrmr 300"000

Uluslararasr Entellektiiel sennaye satrn ahmr 550.000

Yurtdr gr p azarlama faal iyetleri 80"000

Bilgi Yonetimi sistem altyaprsr 65.000

Turquality onayt vasttasr ile servis verebilecefi miigterilere yonelik pazarlama
faaliyetleri

42.000

TOPLAM 2.582.000

Halka arz geliri iizellikle:

c Biiyiime igin gerekli olan yeni dantgman kadrolarmrn ahmmda igletme sermayesi olarak,
o YuLrt igi ve lurt drgrnda yeni gube veya ofis agilmasmda girigim sermayesi olarak,
o YuLrt igi ve lurt drprnda birleqme, satm alma ve stratejik ortakhklar igin finansal kaynak olarak,
o KuLrulmasr planlanan Liderlik Aragtrma Enstitiisii ve Inovasyon Merkezi gibi nitelikli Ar-Ge

me,rkezlerinin kurulugunda yatrrm sermayesi olarak,

kullanrlacaktr. Bu kullanrm alanlanna iligkin kapsamh bilgi aga[rda verilmigtir.

Niteliltli insan Kaynaklarryta Biiyiime: Danrqmanhk sektoriinde en onemli rekabet avantajr danrgman
kadrosunun yetkinlifi ve yiiksek nitelikte olmasrdr. Tabiyatryla yi.iksek nitelikli darugmanlarr
organizasyon biinyesinde tam zamanh olarak bulundurabilmek beraberinde ytiksek igletme sermayesi
ihtiyacrnr da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle halka arzdan saflanmasr planlanan kaynak nitelikli
danrgmLan kadrosunun zenginlegtirilmesi, geligtirilmesi, yetigtirilmesi ve yi.iksek geri drintiq saflayacak
gekilde donarumh hale getirilmesi igin gereklidir.

Entelkrktiiel Sermaye ile Defer Yaratmak: Danrgmanhk girketleri igin entellektiiel sermaye, ig
modelleri, gahgma modelleri, yeni araglar ve yaklagrmlar olugturmak ve bunlara iligkin araqtrrmalar
yapmalk onemli bir rekabet avantaj yaratmaktadr. Bunu bagarabilen danrgmanhk girketleri mtigterileri
nezdinde fikir lideri, 6nci.i kurulug olarak kabul edilip daha gok tercih edilmekte ve bu modeller
sayesinde miigterilerine olan katma de$erlerini arttrrmaktadrrlar. MCT bu gergevede, halka arz yolu ile
elde edece$i kaynaklarr kullanarak entellektiiel seflnaye portftiyiinii yeni arag ve model geligtirmek
suretiyle, veya drg kaynaklardan temini yontemi ile genigletmeyi amaglamaktadrr.

Planlanan Yatrrrmlar ve Yeni Girigimler: Bir onceki baghkta bahsettigimiz entellektiiel sermaye
olugturulmastnrn en onemli yontemlerinden birisi de ar-ge ve yenilegim (inovasyon) siiregleridir. MCT
araqtmna geliqtirmenin siireklili[ine ve kahcrhlrna inandrlr igin, uzun vadeli bir perspektifle bir
Ycinetim Bilimleri Aragtrrma Enstitiisii ve bir de inovasyon Enstiti.isi.i kurmayr amaglamaktadrr. Bu
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Yeni finansal kaynaklara erigim imkanr bu bolgelerdeki firsatlann deSerlendirilmesi imkarunr
yaratacaktrr"

$irketin ktsa veya uzun vadeli finansal borglarr bulunmadrpmdan herhangi bir borg odeme yapmasr soz
konusu de[ildir.

Halka Arzdan beklenen difer faydalar

Ortakhk Modeli : Uluslararasr damgmanhk girketlerinde danrgmanlann girketlere ortak olmasi genel
kabul gdren bir yaklagrmdr" Bunu uygulayan danrgmanhk girketleri bu yolla danrgman kadrosunun
girkete olan bafhhklannr arttrmayr hedeflemektedir. Halka arz yolu ile de[erlenmig bir qirket olarak
MCT g;ahganlarma ortakhk imkanlarr sunarak nitelikli danrgmanlarrnr elde tutmayr amaglamaktadrr.

$irket Birlegmesi, Satrn Alma ve Stratejik Ortakhklar: Gtiniimiizde danrgmanhk sektoriinde birlegme
ve sattn almalar girketlerin bi.iyiimesinde onemli bir rol oynamaktadrr. MCT yasal mevzuat gergevesinde,
SPK ve iNn<g onayt ile var olan girket deSerini kaldrrag olarak kullanmak yoluyla yerel ve uluslararasr
dtizeyde girket ortakhklarr gergeklegtirmek, girket satrn almak, stratejik ortakhk yapmak yonetimlerini
izleyerek pazar de$erini ve biiytime imkanlarrnr arttrrmayr hedeflemektedir

8.19 Halka arz sirktilerinin ilan edilecefi yerler

$irketinr internet sitesi www.mct.com,tr, www.gedik.com ve www.kap.gov.tr, adreslerinde ilan
edilecelctir.

9. FINANSAL TABLO VE BAGIMSIZ DENETivT n,q.poRu

9.1.Ortakh[rn Sermaye Piyasasr Kurulu'nun muhasebe/finansal raporlama standartlarr
uyarrnca hazrrlanmt$ son yrl ve ilgili ara ddnem finansal tablolarr ile bunlara iliskin
bafrmsz denetim raporlan

$irket'in SPK'run muhasebe/finansal raporlama standartlan uyarmca hazrlanan son yl (3L12.201I)
finansal tablolarr ile bunlara iligkin ba[rmsrz denetim raporlan www.kap.gov.tr'de yer almaktadrr"

9.2. Ba$rnsz denetimi gergekleqtiren kuruluglarrn unvanlarr ve balrmsrz denetgi giiriiqii
hakkrnda bilgi

Denetirn $irketi Denetimin
Diinemi

Bafrmsrz Denetim
Sirketinin Giiriisii

MGI Ba[rmsrz Denetim ve Yeminli Mali
Miigavirlik Anonim $irketi

0
a
J

0
a
J

-01-2010-
.r2.210
.01 .20 I 1-
t2.20t1

Olumlu

9.3. Son
durumu
Yoktur

finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ortakhfrn ve grubun finansal
veya ticari konumu iizerinde etkili li defiqiklikler.
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10" KAR PAYI DAGITIM ESASLARI

Ortakh[rn ana siizlegmesi ile kamuya agrkladrfr difer bilgi ve belgelerde yer alan kar payr dafrtrm
esaslarl ile son 2 yrl igerisinde kar dafrtrmr konusunda almrg oldufu kararlara iligkin bilgi:

$irket'e ait2006-2010 yrllarrm kapsayan gegmig yrl karlan 15.08.2011 tarih 20lIl2 numarah yonetim kurulu
kararr ile seffnaye artrrmmda ig kaynak olarak kullanrlmasrnakarar verilmigtir. Ve ilgili yrllarda kar da$rtrml
yaprlmamrgtrr.

$irket'in kar da[rtrmrna iligkin ana sozlegme maddesi aqalrdadrr"
$irket'in karr, TTK ve sefinaye piyasasr mevzuafi ve genel kabul g<iren muhasebe ilkelerine gcire tespit
edilir"

$irket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi $irket tarafindan ddenmesi veya ayrrlmasr zorunlu
olan miktarlar ile $irket tiizel kigili[i tarafindan <idenmesi zorunlu vergiler, hesap donemi sonunda tespit
edilen 5Jelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yrlhk bilangoda goztken net (safi) kardan, varsa,
gegmig yi zararlartmn diigiilmesinden sonra, srasryla, aga[rda gcisterilen gekilde tevzi olunur.

a. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akge:%5 $ruzde beg) kanuni yedek akge aynlrr.

b. Birinci Temettii: Kalandan, varsa yrl iginde yaprlan ba[rg tutarlannrn ilavesi ile bulunacak
mebla$ iizerinden, SPK tarafindan saptanan oran ve miktarda birinci temettii aynlr.

c. Difer Kara iqtirak Edenlere Da[rtrm: Yukarrdaki indirimler yaprldrktan sonra genel kurul, kar
payrnln, ydnetim kurulu tiyelerine, $irket'in memurlanna, gahganlarrna, isgilerine ve geqitli
amaglarlakurulmug olan vakrflara dalrtrlmasma karar venne hakkrna sahiptir.

d. ikinci Temettii: Net kardan, a,b, c bentlerinde belirtilen meblaflar diigiildilkten sonra kalan
krsmt, genel kurul, ktsmen veya tamamen ikinci temettii olarak dalrtmaya veya fevkalade yedek
akge olarak ay ffmay a yetkilidir.

e. ikinci Tertip Kanuni Yedek Akge: Pay sahipleriyle kara igtirak eden diger kimselere
da[rtrlmasr kararlagtrrrlmrg olan krsrmdan, grkarrlmrg sermayenin %5 $nzde beq)'i oranrnda kar
payr diigi.ildAkten sonra bulunan tutann onda biri, TTK'run 466. maddesinin 2. fikrasr 3. bendi
uyannca, ikinci tertip kanuni yedek akge aynlr.

f. Temettti Avansr: Ycinetim kurulu, genel kurul tarafindan yetkilendirilmig olmak ve SPK'nrn
di.izenlemelerine uymak kaydryla yrl iginde temettti avansr dagrtabilir" genel kurul tarafindan
y<inetim kurulu'na verilen yetkili, ilgili yrl ile srnrhdr. Bir <inceki yrhn temettii avanslarr
mahsup edilmedi[i siirece, ek bir temettti avansl verilmesine velveya temeffi dalrtrlmasrna karar
verilemez.

g. Di[er Temettii Dafrtrm ilkeleri: ilgili mevzuat:uyarrnca gereken yedek akgeler ayrrlmadrkga,
Ana sozlegmede pay sahipleri igin belirlenen birinci temettii, nakden velveya hisse senedi
bigiminde dafrtrlmadrkga, baqka yedek akge ayrrlmasma, ertesi yrla kar aktarrlmasma ve yonetim
kurulu iiyeleri ile, $irket'in memur, gahqaniggilerine ve gegitli amaglarla kurulmug olan vakrflara
ve benzer nitelikteki kigi/kurumlara kar payr da[rtrlmasrnakarar verilemez.

Temettli, hesap dcinemi itibariyle, mevcut paylarrn ti.imiine, bunlann ihrag ve iktisap tarihleri dikkate
almmakszm egit olarak da[rtrlrr.

Da$rtrlnnasrnakarar verilen karrn teklifi iizerine
sermayer piy rul tarafindansermayer piy
kararlaqtrrlrr I

rul tarafindan
ryla genel kurul k4



Ana So;zlegme hiikiimlerine gcire da[rtrlan karlar geri istenemez.

Ytlhk rla[rtrlabilir karrn SPK tarafindan saptanan miktarda birinci kar payr da[rtrlmasrna yetecek
miktardan az oldu[u veya hesap dcineminin zararla kapadr[r hallerde TTK'nm 466. ve 468. maddesinde
di.izenlenenler drgrndaki ihtiyatlar kullamlarak SPK tarafindan saptanan miktarr agmamak iizere kar payr
da[rtrlmasma genel kurul tarafindan karar verilebilir.

11. INCELEMEYE AqIK BELGELER

Aqa[rdzki belgeler Sungurlar iq Merkezi, Yrldrz Caddesi No:45/5 34353 Bepiktag -iSf,q.NeUL
adresinrleki ortakhlrn merkezi ve bagvuru yerlerinde tasamrf sahiplerinin incelemesine agrk tutulacak ve
ayrrca tri.amuyu Aydrnlatma Platformunda (KAP)ilan edilecektir.

1) izahnamede yer alan bilgilerin dayana[rm olugturan her ttirli.i rapor ya da belge ile de[erleme
ve g<iriigler (delerleme, rrzman, faaliyet ve ba[rmsz denetim raporlarr ile aracr kuruluqlarca hazrlanan
raporlar', ana scizlegme, vb.)

2) Ortaklfitn ve konsolidasyon kapsamrndaki girketlerin son yrl ve son ara dcinem itibariyle
finansal tablolarr

12. izAJTNAMENiN soRUMLULUGUNU yUxr,nNnN rigir,nn

Kanuni yetki ve sorumluluklarrmrz ddhilinde ve gorevimiz gergevesinde izahname ve eklerinde
yer alan sorumlu oldufumuz krctmlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerge[e uygun oldu[unu ve
izahnamede bu bilgilerin anlamrnr de[igtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr iqin her tiirlti makul
cizenin gcisterilmig oldulunu beyan ederiz.

il?& f.; t :$i F,AF{ Ll r{. A. $.
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MCT Dan4manhk Anonim girketi

Yetkilisi

Adr, Soyad6 Giirevi, imza

Sorumlu Oldulu Krslm:
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Sunglui'sr i; i' ri. ;:l \";jii': e;C'

i:'.-i r':l ja:l' :i

iznnNavrnNiN TAMAMT

Begiirtag \i'i.6i"; !.ta4 9!iil

Piyasa Dan4manr Kurulug'un Ticaret Unvanr ve

Yetkilisi'nin

Adr, Soyadr, Gdrevi, imza

Sorumlu Oldulu Krsrm:

GEDIK YATIRIM MENKUL

Suzan BAYKAL Mesut BAYDUR
f

Yeni-Projeler ve I Genel Md.Yrd.

IzIHNIUnNIN TAMAMI

!



Aracr K.urulu$'un Ticaret Unvanr ve Yetkilisi'nin

Adr, Soyad6 Giirevi, imza

Sorumlu Oldu[u Krslm:

YATIRIM MENKUL DEGERLER

Suzan B|AYKAL Mesut BAYDUR

Yeni Pr,ojeler ve Genel Md.Yrd"

i9 Glg .Ilirektdrii
iz.luN,q.vrnNiN TAMAMT

l-,!i\ g'\i I +1,'v'cAh{ I-l K A. $.
rid;i Cad

:'- ll

13. EKIER

1" Ana Siizlepme

2" Fiyat Tespit Raporu

3. Bafirmsrz Denetim Raporu 31.12.2011

4. Deloitte Deferleme Raporu

5. RiskBildirim f,'ormu

6. Piyasa Danrpmanr Raporu
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