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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Mavi 
Mavi, Türkiye’de lifestyle kategorisinde en bilinen markalardan biridir ve jean 

pazarında %24 pazar payı ile lider konumdadır. Ayrıca Mavi markası küresel 

olarak orta üst segmentte konumlanmıştır. Mavi, denim (Türkiye’de %44 ciro 

oranı) ve lifestyle (Türkiye’de %56 ciro oranı) ürünlerinin dizaynı ve 

satışından sorumludur. Şirket ürünlerini perakende, toptan ve e-ticaret 

aracılığıyla satışa sunmaktadır. Yurtiçi satışlar toplam satışların %82’sine denk 

gelirken, yurtdışı satışların ciro katkısı sırasıyla ABD %6, Kanada %3, Avrupa 

%7 ve Rusya %1’dir. Mavi, 15 Haziran’da hisse başına 43TL fiyat ve 2.135 

milyon TL piyasa değeriyle işlem görmeye başladı. Hisselerin %55’i (27 

milyon adet hisse) halka arz edildi. Akarlılar ailesinin %30 ve Turkven’in %15 

dolaylı sahip olduğu toplam %45 hisse payı Blue International’a aittir.  

Toplantının Ana Başlıkları 

▪ Ciro artışının orta vadede aynı hızda gerçekleşmesi bekleniyor – 

Mavi, Türkiye’de son altı yılda ortalama yılda 27 mağaza açtı ve mağaza 

sayısındaki yıllıklandırılmış büyüme oranı 2014’ten beri %12 seviyesinde 

gerçekleşti. Aynı dönemde mağaza metrekarelerini büyütmeye yönelik 

girişimlerin etkisiyle YBO metrekare bazında %21 büyüdü. Şirket mağaza 

genişlemesinden yıllık 4.000-5.000 metrekare mağaza alanı yaratma ve 

mağaza açılışlarını aynı hızda sürdürmeyi planlıyor. Ek olarak Mavi yurtiçi 

benzer mağaza (son 12 ayda açık olan mağaza kıyaslaması) 

büyümesinde %15’ler seviyelerinde büyümenin korunacağını düşünüyor.  

▪ Yurtdışı faaliyetler sürdürülebilir büyümeye destek olacak - Yönetim 

Rusya pazarını perakende büyümede hedef pazar olarak 

konumlandırmak istiyor ve 2019 sonuna kadar Rusya’da 30 mağaza 

açılışı planlıyor. Kanada’da 2017’de 2 yeni mağaza açılışı planlanıyor. 

ABD’de ise şirket Mavi’nin de dahil olduğu orta üst segment jeanlere 

talebin artış trendinde olmasının katkısıyla Mavi’nin cirosunda büyüme 

olmasını bekliyor.  

▪ %15 FAVÖK marjı hedefine 3-5 yılda ulaşılması hedefleniyor - 

Yönetim 2017’de 100 baz puana kadar (2016 %13 marj) iyileşme 

olabileceğini öngörüyor. Mavi Amerika ve Kanada faaliyetlerini içeren 

Eflatun’un konsolide edilmesi de marj iyileşmesine katkı sağlayacak. 

Şirket orta uzun vadede ciro büyümesi sonucu sabit maliyet etkisinin 

azalmasıyla marj büyümesi öngörüyor. 

▪ 2Ç17 finansal sonuçları sonrası yönetim yıllık görünümle ilgili daha 

detaylı bilgi vermeyi amaçlıyor. 2. çeyrek mevsimsellik etkisiyle 1. 

çeyreğe göre hem cironun hem marjların daha yüksek gerçekleştiği bir 

dönemdir. 8 Ağustos’ta şirketin stratejisi ve finansal sonuçlarıyla ilgili 

analist toplantısı düzenlenecek. 

 

 

 

  

Hisse bilgileri

Hisse Kodu MAVI TI

Hisse fiyatı (26-Tem-2017) 42,90

Piyasa Değ. (milyon TL - $ mn)

Hisse adedi (milyon) 50

Halka Açıklık Oranı %55

Ort. Günlük İşlem Hacmi 1 Ay 3 Ay 12 Ay 

USD mn 2,5 5,5 5,5

TL mn 2014 2015 2016

Net satışlar 895 1.053 1.308

FAVÖK 107 135 170

Net kâr 19 33 52

Net Borç 99 78 178

Değerleme 2015 2016

F/K 112,8x 63,7x

F/DD 34,6x 22,3x

FD/FAVOK 20,8x 16,3x

FD/Net satışlar 2,5x 2,1x

Temettü verimi %0,0 %0,0

+90 212 355 2679

ece.mandaci@tacirler.com.tr

2130,3 - 601,0

Ece Mandacı, CFA
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Şirket hakkında bilgiler 

Mavi, Türkiye’de lifestyle kategorisinde en bilinen markalardan biridir ve jean pazarında %24 pazar payı ile lider 

konumdadır. Ayrıca Mavi markası küresel olarak orta üst segmentte konumlanmıştır. Mavi, denim (Türkiye’de 

%44 ciro oranı) ve lifestyle (Türkiye’de %56 ciro oranı) ürünlerinin dizaynı ve satışından sorumludur. Şirket 

ürünlerini perakende, toptan ve e-ticaret aracılığıyla satışa sunmaktadır. Yurtiçi satışlar toplam satışların 

%82’sine denk gelirken, yurtdışı satışların ciro katkısı sırasıyla ABD %6, Kanada %3, Avrupa %7 ve Rusya %1’dir. 

Mavi, 15 Haziran’da hisse başına 43TL fiyat ve 2.135 milyon TL piyasa değeriyle işlem görmeye başladı. 

Hisselerin %55’i (27 milyon adet hisse) halka arz edildi. Akarlılar ailesinin %30 ve Turkven’in %15 dolaylı sahip 

olduğu toplam %45 hisse payı Blue International’a aittir.  

 

 

 

 

 

 

Faaliyetler hakkında bilgiler 

Mavi, Türkiye, Kanada ve Rusya’da ağırlıklı perakende (konsolide ciroda %68 pay) kategorisinde büyümeyi 

hedefliyor. ABD ve Avrupa pazarlarında ise şirket toptan kanaldaki müşterilere – ABD’de Bloomingdales, 

Nordstrom, Lord & Taylor; Avrupa’da P&C, Breuninger, Wohrl – penetrasyonu artırmayı ve lifestyle ürün 

çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Toptan kanaldan elde edilen cironun 2016’da Türkiye cirosundaki payı %22 ve 

yurtdışı cirodaki payı %80’dir. 

 

Cironun bölgesel kırılımı (2016)1 

 
Kaynak: Şirket, 1Mavi Kanada ve ABD’nin tüm yıl operasyonları 

dahil edilmiştir. 

Cironun kanal bazında dağılımı (2016) 

 
Kaynak: Şirket 

 

 

Halka arz sonrası ortaklık yapısı 

 
Kaynak: Şirket 

Blue International Holding %45

Fatma Elif Akarlılar %10

Seyhan Akarlılar %10

Hayriye Fethiye Akarlılar %10

Turkish Private Equity Fund II (Turkven) %15

Halka açık pay %55
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1Ç17 itibariyle Mavi perakende kanalda 294 şirketin işlettiği mağaza ile faaliyet gösterirken ve 109 franchise 

mağazası cirosu toptan kanal cirosuna dahil edilmektedir. Şirketin işlettiği mağazaların tamamı kiralanmıştır. 

Türkiye’de 271 mağaza şirketin işlettiği mağazaları temsil ederken, 70 mağaza franchise’dır (2016 verisi). 

Franchise ağının yanında şirket ürünlerini Türkiye’de 174 çok katlı mağaza ve 262 corner mağaza aracılığıyla 

satmaktadır.  

Mavi ürünlerin temininde 135 tedarikçi (44 yabancı) ile çalışmakta ve tedariğinin %80’ini Türkiye’den, %14’ünü 

ise Çin ve Bangladeş’ten sağlamaktadır. Denim ürünlerin %81’i ve toplam ürünlerin %42’si ilişkili şirket Erak’dan 

temin edilmektedir. Erak, Mavi’nin kurucusu Sait Akarlılar’ın ana pay sahibi olduğu bir denim üreticisi şirkettir. 

Mavi Türkiye’deki tüm depo ve dağıtım işlerini outsource etmektedir.   

Beklentiler 

▪ Ciro artışının orta vadede aynı hızda gerçekleşmesi bekleniyor – Mavi, Türkiye’de son altı yılda ortalama 

yılda 27 mağaza açtı ve mağaza sayısındaki yıllıklandırılmış büyüme oranı 2014’ten beri %12 seviyesinde 

gerçekleşti. Aynı dönemde mağaza metrekarelerini büyütmeye yönelik girişimlerin etkisiyle YBO metrekare 

bazında %21 büyüdü. Şirket mağaza genişlemesinden yıllık 4.000-5.000 metrekare mağaza alanı yaratma ve 

mağaza açılışlarını aynı hızda sürdürmeyi planlıyor. Ek olarak Mavi yurtiçi benzer mağaza (son 12 ayda açık 

olan mağaza kıyaslaması) büyümesinde aynı oranda büyümenin korunacağını düşünüyor. Türkiye’de 

modern perakendenin gelişimi, 35 yaş altı genç nüfus, yeni alışveriş merkezi inşaatları ve artan alım gücü 

cirodaji büyümeyi destekleyecek.  

▪ Yurtdışı faaliyetler sürdürülebilir büyümeye destek olacak - Yönetim Rusya pazarını perakende 

büyümede hedef pazar olarak konumlandırmak istiyor ve 2019 sonuna kadar Rusya’da 30 mağaza açılışı 

planlıyor. Kanada’da 2017’de 2 yeni mağaza açılışı planlanıyor. ABD’de ise şirket Mavi’nin de dahil olduğu 

orta üst segment jeanlere talebin artış trendinde olduğunu ve Mavi’nin cirosunda büyüme potansiyeli 

olmasını bekliyor.  

▪ E-ticaretteki büyüme hızı konsolida ciro büyümesinin üzerinde seyrediyor - E-ticaret satışlarının 

toplam satışlara oranı şu an %1’dir. Satışlara katkısı henüz az olmasına rağmen e-ticarette 2014-2016 

dönemlerinde gerçekleşen %27 yıllıklandırılmış büyüme oranı konsolide cirodaki %18 YBO’nun üzerindedir 

(2016’da Eflatun’un satin almasından kaynaklanan inorganik büyüme dahil edilmeden). Şirket 2019 sonuna 

kadar e-ticaret satışlarının ciro oranının Amerika’da %10’a ve Kanada’da %8’e yükseleceğini öngörüyor ve 

yüksek büyümelerin sürdürülebilir olduğunu düşünüyor.  

▪ %15 FAVÖK marjı hedefine 3-5 yılda ulaşılması hedefleniyor - Yönetim 2017’de 100 baz puana kadar 

(2016 %13 marj) iyileşme olabileceğini öngörüyor. Mavi Amerika ve Kanada faaliyetlerini içeren Eflatun’un 

konsolide edilmesi de marj iyileşmesine katkı sağlayacak. Şirket orta uzun vadede ciro büyümesi sonucu 

sabit maliyet etkisinin azalmasıyla marj büyümesi öngörüyor. 

▪ %5 yatırım maliyeti/net satışlar rasyosu sürdürülebilir - Şirket mağaza açılışlarında metrekare başına 

Türkiye’de 1.250 TL, Rusya’da 34.000 RUB ve Kanada’da 1.615 yatırım gerçekleştiriyor. 

▪ 2Ç17 finansal sonuçları sonrası yönetim yıllık görünümle ilgili daha detaylı bilgi vermeyi amaçlıyor. 2. Çeyrek 

mevsimsellik etkisiyle 1. Çeyreğe göre hem cironun hem marjların daha yüksek gerçekleştiği bir dönemdir. 

Ayrıca Eflatun’un Eylül 2016’da konsolide edilmesinin etkisiyle 2Ç17’de inorganik büyüme etkisinin 

görülmesi bekleniyor. Yönetim 8 Ağustos’ta şirketin stratejisi ve finansal sonuçlarıyla ilgili analist toplantısı 

düzenlenecek.   
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Ana Finansal Göstergeler 

 

 

Bilanço 2014 2015 2016 Gelir tablosu 2014 2015 2016

Nakit ve benzerleri 92 111 158 Net satışlar 895 1.053 1.308

Ticari alacaklar 78 75 109 Brüt kâr 435 524 667

Stoklar 155 177 288 Faaliyet giderleri 357 429 544

Diğer dönen varlıklar 47 49 70 Esas faaliyet kârı 78 95 123

Dönen varlıklar 372 412 625 FAVÖK 107 135 170

Finansal yatırımlar 0 0 0 Net diğer gelir -24 -3 5

Maddi duran varlıklar 100 115 137 Net finansman geliri -25 -46 -59

Maddi olmayan duran varlıklar 12 15 56 Vergi öncesi kâr 29 46 68

Diğer duran varlıklar 11 10 109 Vergi gideri 10 13 17

Duran varlıklar 124 140 301 Net kâr 19 33 52

Toplam varlıklar 495 551 927

Nakit akış tablosu

Kısa vadeli borçlanmalar 147 147 231 FAVÖK 107 135 170

Ticari borçlar 200 214 300 Vergi gideri 27 26 30

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 34 42 134 Yatırımlar 61 56 62

Kısa vadeli yükümlülükler 380 402 664 İşletme sermayesi değişimi a.d. -1 -12

Uzun vadeli borçlanmalar 45 42 105 Serbest nakit akışı a.d. 54 89

Diğer uzun vadeli yükümlülükler 9 11 17

Uzun vadeli yükümlülükler 54 54 122 Büyüme ve marjlar

Özkaynaklar 62 96 140 Net satışlar n.a. %17,6 %24,2

Ana ortaklığa ait 62 96 149 FAVÖK n.a. %26,5 %25,5

Kontrol gücü olmayan paylar 0 0 -8 Net kâr n.a. %77,1 %54,9

Toplam kaynaklar 495 551 927

Brüt marj %48,6 %49,8 %51,0

Net borç 99 78 178 Esas faaliyet kâr marjı %8,7 %9,0 %9,4

Net işletme sermayesi 46 45 34 FAVÖK marjı %12,0 %12,9 %13,0

Net işletme sermayesi (operasyonel) 33 38 98 Net marj %2,1 %3,2 %4,0

Yatırılan sermaye 159 175 226 Serbest nakit akışı marjı a.d. %5,2 %6,8

Oranlar Hisse başına  (TL)

Karlılık Net kâr 0,38 0,67 1,04

Özsermaye kârlılığı %30,6 %42,5 %43,9 Özsermaye 1,24 1,93 2,83

Net kâr %2,1 %3,2 %4,0 Temettü 0,00 0,00 0,00

Aktif devri 1,8x 2,0x 1,8x

Kaldıraç 8,0x 6,7x 6,3x Değerleme

Aktif kârlılığı %3,8 %6,4 %7,0

Yatırılan sermaye kârlılığı %39,4 %45,7 %49,3 F/K 112,8x 63,7x 41,1x

F/DD 34,6x 22,3x 15,2x

Kaldıraç FD/FAVOK 20,8x 16,3x 13,6x

Net borç/toplam varlıklar %39 %34 %36 FD/Net satışlar 2,5x 2,1x 1,8x

Net borç/özsermaye 1,61 0,82 1,27 Temettü verimi %0,0 %0,0 %0,0

Net borç/FAVÖK 0,92 0,58 1,05 Serbest nakit akışı verimi a.d. %2,5 %4,2

Kaynak: Tacirler Yatırım

* Bütün rakamlar milyon TL olarak ifade edilmiştir. Mali dönem 31 Ocak'ta sona ermektedir.
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Yatırım Merkezlerimiz 
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Uyarı Notu 

 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı 

kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate 

alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali 

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması 

zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri 

beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece 

burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde 

piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu 

raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve 

netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş 

performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla 

kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını 

saklı tutar. 

 


