
 

Şirket Raporu                                  Nisan 2018 

İTTİFAK HOLDİNG.Ş. (ITTFH) 

İttifak Holding A.Ş. (Şirket), 18 Mayıs 1993 

tarihinde Konya’da kurulmuş ve tescil edilmiştir. 31 

Aralık 2017 tarihi itibariyle Şirket ile Bağlı 

ortaklıklarında çalışan personel sayısı 3.109 kişidir. 

(31 Aralık 2016: 3.244). Şirket’in hisse senetleri 31 

Aralık 2009 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. 

(“BİST”)’de işlem görmektedir. 

 

Şirket’ in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 

 

 Perakende Faaliyetleri: 

Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş 

Merkezleri Tic. A.Ş. 9 ilde 108 adet Adese, 38 adet 

Adesem ve 9 adet diğer mağazalar olmak üzere 

toplam 155 mağazada faaliyet göstermektedir. 31 

Aralık 2017 tarihi itibariyle mağazalarının toplam 

alanı 144.747 m2 dir. (31 Aralık 2016, 157.584 m2) 
 

 İmalat Faaliyetleri: 
Şirket bağlı ortaklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

İmaş Makine Sanayi A.Ş. ve Selet Entegre Et ve Süt 

Ürünleri San. Tic. A.Ş. aracılığıyla üretim 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. Selva Gıda Sanayi 

A.Ş makarna ve irmik üretimi, Selet Entegre Et ve 

Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. et ve süt ürünleri 

üretiminde, İmaş Makine Sanayi A.Ş. her türlü 

değirmen makineleri, zirai makineler ve diğer 

makinelerin üretiminde bulunmaktadır. 

 

 İnşaat Faaliyetleri: 
Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat 

Mühendislik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. 

konut, alışveriş merkezleri, toplu konut projeleri, 

köprü v.b. projelerin yapımını üstlenmektedir. 

 

 Enerji Faaliyetleri: 
Şirket bağlı ortaklıklarından Afen Enerji Üretim San. 

Tic. A.Ş. ve Erpa Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. enerji 

üretim faaliyetinde bulunmak amacıyla 

kurulmuşlarıdır. 

 

 Ticaret-Hizmet-Organizasyon 

Faaliyetleri: 
Bu grupta sigorta aracılık hizmetleri, otomobil satış 

faaliyetleri, lisansı depoculuk, dış ticaret faaliyetleri 

le yönetim organizasyon ve danışmanlık hizmetleri 

verilmektedir. 

 

ITTFH’ nin kayıtlı sermaye tavanı 600 milyon TL, 

ödenmiş sermayesi 60 milyon TL’ dir. Ortaklık 

yapısı aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 

Ortaklar Pay Tutatı(TL)  % 

Selva Gıda San. 

A.Ş.  

5.965.689 9,94 

Adese Alışveriş 

Merk. Tic. A.Ş. 

3.498.738 5,83 

Diğer 50.535.573 84,23 

Genel Toplam 60.000.000 100,00 

  

Şirket sermayesinin 6.000.000 TL nominal değerli 

kısmı (A) grubu nama yazılı ve 54.000.000 TL 

nominal değerli kısmı (B) grubu nama yazılı 

hisselerden oluşmaktadır. Holding, en az altı en çok 

oniki kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından 

yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun 

bağımsızlar dışında kalan üyeleri, toplam üyelerin 

2/3’ ünü geçmemek kaydıyla, (A) grubu pay 

sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel 

Kurul’ca seçilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin 

seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 

(onbeş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 1 (bir) 

oy hakkına sahiptirler. 

 

ITTFH HAFTALIK GRAFİK 

 
 

Bilanço tarafında; 2017 yılı finansal sonuçlarına göre 

İttifak Holding’in toplam varlıkları bir önceki yıla 

göre % 24 artışla 1,9 milyar TL olmuştur. Bu 

dönemde Holdingin toplam yükümlülükleri % 27 

artışla 1,3 milyar TL’ ye, toplam özkaynakları ise % 

18 artışla 605 milyon TL’ ye yükselmiştir.  

 

 



Gelir tablosu tarafında; 2017 yılında toplam 

konsolide satış gelirleri bir önceki senenin aynı 

dönemine göre % 11.24 artışla 1,1 milyar TL’ye; 

faaliyet karı ise % 38.50 artışla 56,8 milyon TL 

olmuştur. Ancak artan finansman giderleri 

nedeniyle, 2017 yılında İttifak Holding’in dönem 

karı 19,9 milyon TL, ana ortaklık net karı 7 milyon 

TL olmuş ve önceki yılın altında gerçekleşmiştir. 

Şirketin artan satış gelirlerini ve faaliyet karlılığını 

olumlu buluyoruz. Ancak artan finansman 

maliyetleri bu sene de net karlılığı baskılayabilir. 

Sonuç olarak; Şirket payları BİST’ te defter değerine 

göre yaklaşık % 60 oranında iskonto ile sektör 

ortalamasına göre daha cazip bir çarpanla işlem 

görmektedir. Öte yandan Şirketin F/K çarpanı ise 

sektör ortalamasının üzerinde seyretmektedir. 

Şirketin karlılık anlamında kat etmesi gereken 

mesafe olduğu görüşündeyiz. Sonuç olarak Şirketin 

cazip piyasa değeri ve faaliyet karlılığındaki olumlu 

gidişatı göz önünde bulundurduğumuzda Holding’i 

beğeniyor ve 3,8 TL hedef fiyat ile yaklaşık % 30 

yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.  

 

 

 

   

 



 

      

 

 

 

 

 

 



         Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihi itibariyle konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 

GENEL MÜDÜRLÜK 

Adres 
: Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:17 
  1.Levent / İstanbul 

Telefon : 0 212 344 09 00 
Fax : 0 212 344 09 13 

Email 
: info@metroyatirim.com.tr 
 

 

 
 
UYARI  
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti 

SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen 

bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen 

hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali 

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
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