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Yönetim Kurulu Başkanımız Kamil KARAKAŞ’ ın yanlış bir rapor üzerine
gözaltına alınmasıyla beraber başlayan süreçte Borsa İstanbul Yönetim Kurulu
tarafından 19.08.2016 tarihinde, Ana Pazar’da işlem görmekte olan şirket paylarımız
(KRATL) Yakın İzleme Pazarı’na alınmış 23.08.2016 tarihinde Yakın İzleme
Pazarı’nda işleme açılmasına karar verilmişti. İşleme açılmasını izleyen 6 ayın
sonlarına doğru 07.02.2017 tarihinde Kotasyon Yönergesinin 23.maddesinin
1.fıkrasının (d) bendi kapsamında kottan çıkarılmasına karar verilmişti. Şirketimizin
halka açıklık statüsü halen devam etmekle birlikte, şuan için organize bir piyasada
işlem görmeyen pay senetlerimiz alım satıma konu olamamaktadır. Borsa fiyatı
açıklanmadığı için pay senetlerimizin piyasa fiyatı oluşamamaktadır. Pay
senetlerimize defter değeri olarak bakıldığında ( 2017 Bilançosuna göre 1.48 olarak)
hesaplanmıştır. MKK nezdinde saklama altında bulunan paylarımızın 1.48 (bir lira
kırk sekiz kuruş)
defter değeri bulunmaktadır. Yeniden yapılanma sürecine
girmemizle birlikte, tekrar kotasyon şartlarını yerine getirerek, en kısa sürede
kotasyon şartlarını yerine getirip Borsa İstanbul’a başvuru yapmayı planlamaktayız.
Kotasyon şartlarının yerine gelmesiyle ilgili en önemli kriter banka protokollerinin
yapılması ve bağımsız denetim şartlarının eksiksiz yerine getirilmesidir. Bu sebeple,
Yönetim kurulu başkanımız Kamil Karakaş 2017 yılı sonu tahliye olmasıyla beraber,
2017 bağımsız denetim raporu yapılmış ve 2018 Bağımsız Denetim raporu için
gerekli anlaşmalar sağlanmıştır. Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin bağımsız
denetimden geçmiş finansal raporları, (II-14.1) SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ, Üçüncü bölüm Finansal Raporların
İlgililere Sunulması, Yıllık finansal raporların kamuya açıklanması madde 10, 2 fıkra
ve 3 fıkrada da belirtilen ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 3 üncü ayın sonuna
kadar kamuya açıklanır kısmında belirtildiği üzere (1 Nisan 2019) tarihine kadar
açıklanacaktır.
Şirketimizin ticari faaliyetleri sebebiyle birlikte çalıştığı bankalarla ilgili olarak,
sürecin başlamasıyla kurumlar farklı tahsilat yolları seçmiş, icra ve haciz işlemleriyle
şirketimiz üzerinde baskılarını arttırarak tahsilat yollarına başvurmuşlardır. 2016
Bağımsız Denetim Raporundan görüleceği üzere, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Karakaş’ın tutuklandığı 08.08.2016 tarihine kadar gecikmiş ya da ödenmemiş
borcu bulunmadığı denetçi firma tarafından bağımsız denetim raporunda belirtilmiştir.
Bankaların vadesi gelmemiş alacakları da olmak üzere Kur farkı ve faiz farkından
kaynaklı tahsilat yapmak istemeleri, ilgili dönemde taşkın hacizler yapmaları, geçmiş
dönemde gecikmiş borç olmamasına rağmen, Kamil Karakaş’ın dava sonucunu

beklemeden haciz, icra işlemlerini başlatmaları süreci tıkayan en önemli nedendir.
Şirketimizin hak ve menfaatlerini korumak üzere politika belirleyen Yönetim
Kurulumuz bu kurumlarla görüşmelere devam etmektedir. 08.08.2016 tarihine kadar
Şirketin bankalar hariç borcu bulunmamaktadır. İlgili dönemde yönetim kurulu
bankalarla defalarca protokol yapılması için talimatlar verse de bazı bankaların
duyarsız davranması süreci etkilemiştir. İlgili bankalar ile görüşmelerimiz devam
etmektedir.
2017 Bağımsız denetim raporunda da görüleceği üzere, bağımsız denetçi firma
tarafından yapılan müşteri cari denetlemelerinde büyük oranda mutabakat
sağlanmıştır.
Şirket faaliyetlerimiz şuan için, 14 ve 18 ayar alyans üretim ve pazarlama
faaliyetleri olarak devam etmektedir. Bölge kuyumcularımız, gerek altın kredisi
gerekse POS çalışmaları, gerekse bölgesel servis ağı ve kalite açısından firmanın
boşluğunun doldurulamadığını, bu konuda sektörde ciddi manada açık bulunduğu,
protokollerin yapılmaması nedeniyle ödeme sistemlerinin hali hazırda
kullanılamamasından dolayı, sektörde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtmektedirler.
Amacımız en kısa zamanda banka protokollerinin yapılarak, ödeme sistemlerinin
faaliyete geçmesidir.
Şirketimizin 7 Eylül 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Genel kurul Toplantısında
belirlediği üzere Madde 13.
6102 sayılı TTK ’nun 379 uncu maddesi
kapsamında Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon
Sanayi ve Ticaret A.Ş (KRATL) paylarının Şirket tarafından iktisabı ve rehin olarak
kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na 2019-2023 yıllarında arasında (5 Yıl
süre ile) üst sınır 6 milyon TL olarak yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
Pay geri alımı için uygun şartların oluşmasıyla (Faaliyetlere tam kapasiteyle
başlamak, bankalarla kredi yapılandırılması için anlaşmak) birlikte yatırımcılarımıza
internet sitemiz üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.
16.11.2017 tarihinde yapılan duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere
tahliye edilen Yönetim Kurulu Başkanımız Kamil KARAKAŞ’ ın devam eden
duruşmaları delil yetersizliği ve şahitlerin tekrar dinlenmesi üzerine ertelemeler
sebebiyle, sırasıyla 10.05.2018 ve 22.11.2018 tarihlerinde yapılmıştır. Mahkeme
mevcut durumunun devam etmesine ve bir sonraki mahkemenin 2 Nisan 2019
tarihinde yapılmasına karar vermiştir. Bu süreçte, Kamil Karakaş ile ilgili HTS kaydı,
telefon, bilişim, raporları dosyaya eklenmiş, tüm bu raporlarda herhangi bir suç
kaydına rastlanmamıştır. Ayrıca Organize şubenin verdiği raporda Kamil Karakaş
adına düzenlenen istihbarat raporunda sehven hata yapıldığı, soy ismindeki bir harf
karışıklığı sebebiyle başka suçluya ait telefon kaydının Kamil Karakaş dosyasına
eklendiği açıkça tespit edilmiş ve sonradan düzeltilerek Kamil Karakaş’ın konu ile ilgili
zan altında kalması giderilmiştir. İlgili süreçte dosyaya eklenen şirketlerin Masak
incelemesinde de FETÖ kurum kuruluşlarıyla herhangi bir bağının olmadığı,
irtibatının olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Masak tarafından incelenen
şirketlerimizle, adı geçen dernek ve vakıflara herhangi bir tutar gönderilmediği
belirtilmiş, şirketlerimizin cirolarının mal ve hizmet alım-satımına ilişkin işlemler
olduğu açıkça belirtilmiştir. 02.Nisan.2019 yılı tarihindeki mahkemede dosyanın

sonlanması beklenmekte olup, faaliyetlerimize tüm hızımızla devam edeceğimizi
açıkça belirtmek isteriz.
Şirketimiz Kuyumculuk sektörünün tek halka açık şirketidir. Şirketimiz,
sektörün kayıt içine alınması adına maliye bakanlığı, hazine müsteşarlığı, BDDK,
BKM, Bankalar vb. her zaman uyum içerisinde çalışarak, sektörün sorunlarının
çözülmesinde öncü olmuş, resmi kurumlara raporlar hazırlayarak, Maliye Bakan Yrd.
ve devletin bir çok resmi kurumuyla görüşerek kuyumculuk sektöründe kayıt içiliği
teşvik etmiştir. Şirketimiz müşterileriyle ortak pos projeleri, altın tahsilat sistemi,
işletme kart, doğrudan borçlandırma sistemi gibi projeler geliştirerek, tüm ticaret
yaptığı müşterilerin de böylelikle kayıt altına alınmasını sağlamıştır. Bu ölçüde
yapılan tüm işlemler kendiliğinden kayıtlı, fiili ticareti temsil eden işlemler olmaktadır.
İçinde bulunduğumuz bu süreç ve mahkemenin devam ediyor olması, ticari anlamda
da elimizi kolumuz bağlamakta ve faaliyetlerimin hızlanmasını engellemektedir.
Yönetim Kurulu Başkanımızın tahliye olmasıyla beraber, gerek maliye cezaları
mahsupları, gerek iptal edilen cezalar, gerek SPK ile ilgili davanın kazanılması, gerek
bağımsız denetim raporlarının zamanında eksiksiz olarak yapılması, yine ilgili süreçte
her türlü güçlüğe göğüs gererek şirket faaliyetlerimizin devam etmesi, tüm
yaşanılanlara rağmen şirketimizin gücünü ortaya koymaktadır.
Şirketimiz önündeki en büyük engelin, Yönetim Kurulu Başkanının devam
eden mahkemesi olduğu unutulmamalı, şirketin üzerindeki bu olumsuz algının
yatırımcılarımız ve paydaşlarımız tarafından da anlaşılıyor olması ve bu konuda
verdikleri/verecekleri destek ve anlayış ile bu durumdan en zararsız şekilde
çıkmamızı sağlayacaktır. Bu durumda kazanan bir kişi değil, herkes olacaktır. Bu
sebeple olumsuz, yalan ve sahte yorum, haberlere itibar edilmemesi, gerektiğinde
konuyla ilgili şirket yetkililerinden ve yatırımcı ilişkileri bölümünden sözlü ya da yazılı
bilgi alınması, hafta içi her gün mesai saatlerinde bilgi alınabileceği, yapılan genel
kurulların tüm yatırımcılarımıza açık yapıldığı ve davet edildiği de unutulmamalıdır.
2019 yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

