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ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 

2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 

1) Genel Bilgiler 

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi. 

    01.01.2015- 30.09.2015 dönemini kapsamaktadır. 

b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin 

iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi. 

Şirket Unvanı: Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi 

Ticaret Sicil No: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü-  56986  

Şirket Merkezi: 1.Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 6 Sincan ANKARA  

Tel: 0312 267 07 12 ( pbx)  Fax: 0312 267 05 17  iletisim@ulusoyelektrik.com.tr 

İnternet Sitesi Adresi: www.ulusoyelektrik.com.tr 

Şube: Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Anadolu OSB Şubesi, 13 Mayıs 2015 

tarihi itibariyle tescil edilmiş ve söz konusu Şube tescili, 20 Mayıs 2015 tarihli Ticaret Sicili 

Gazetesinde yayımlanmıştır. Şubenin amaç ve konusu, Trafo merkezleri için Beton Köşk ve 

Dağıtım Trafoları üretimidir.  

 

İstanbul Bölge 

İrtibat Ofisi 

Ofisim İstanbul İş Merkezi Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. B Blok 9. Kat Ofis No:50 34840 

Maltepe / İSTANBUL 

Tel: 0216 441 68 00 
 

Bursa Bölge 

İrtibat Ofisi 

Demirtaşpaşa Mahallesi Celal Bayar Caddesi 11.Ata Sokak No: 2 Petek Bozkaya İş merkezi 

A Blok Kat:3 /305 Osmangazi /BURSA 

Tel: 0224 272 87 57 

Fax: 0224 272 87 58 
 

İzmir Bölge İrtibat 

Ofisi 

1201-1 Sk. No:2 Daire: 303 Su Plaza Yenişehir / İZMİR  

Tel: 0 541 858 01 17 
 

Cezayir İrtibat 

Ofisi (UE Algeria) 

Cite Chabani Lot no:13 Villa No:10 Val d’Hydra, Hydra, ALGERIA  

 

Endonezya İrtibat 

Ofisi 

City Lofts Sudirman, Unit 1127 Jalan KH Mas Mansyur Kav 121 

Karet, Jakarta Pusat 10220, INDONESIA 

 

mailto:iletisim@ulusoyelektrik.com.tr
http://www.ulusoyelektrik.com.tr/
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c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi 

içerisindeki değişiklikler. 

09.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin Organizasyon Yapısı değiştirilerek Ek-

1’de yer alan şekliyle kabul edilmiş olup Genel Müdür ve/veya ilgili Genel Müdür 

Yardımcılığı kadrolarının istihdamı sağlanana kadar, Şirketimizin Yurtiçi Satış ve Satın Alma 

işlerinin Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kubilay Hakkı ULUSOY 

yönetiminde ve Yurtdışı Satış ve İnsan Kaynakları işlerinin Yönetim Kurulu Üyesi Enis 

ULUSOY yönetiminde yürütülmesine karar verilmiştir. 

Sermaye ve ortaklık yapılarında hesap dönemi içerisinde değişiklik yaşanmamış olup mevcut 

ortaklık yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

  A GRUBU  B GRUBU  

SAİT ULUSOY 1.632.571 17.100.859 

AKGÜL ULUSOY 1.053.143 6.318.857 

KUBİLAY HAKKI ULUSOY 657.143 4.115.394 

ENİS ULUSOY 657.143 4.115.394 

HALKA AÇIK KISIM  - 4.349.496 

TOPLAM PAY ADETİ  4.000.000 36.000.000 

 

Ortağın Ticaret 

Unvanı/Adı 

Soyadı 

Nominal 

Değer (TL) 

Sermayedeki 

Payı (%) 

Oy Hakkı 

Oranı (%) 

SAİT ULUSOY 18.733.430,00 46,83 44,16 

AKGÜL 

ULUSOY 
7.372.000,00 18,43 21,94 

KUBİLAY 

HAKKI 

ULUSOY 

4.772.537,00 11,93 13,93 

ENİS ULUSOY 4.772.537,00 11,93 13,93 

DİĞER 4.349.496,00 10,87 6,04 

TOPLAM 40.000.000,00 100 100 
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ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar. 

Şirket'in yönetim kontrolü Ulusoy Ailesi’ne ait olup, söz konusu kontrol paylara tanınan 

imtiyaz payların çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır. 

Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu 

paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 4.000.000 TL’dir. 

Esas Sözleşme Madde 6'ya göre; 

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 4.000.000 (dört milyon) 

adet A Grubu nama yazılı, 36.000.000 (otuzaltı milyon) adet B Grubu nama yazılı olmak 

üzere toplam 40.000.000 (kırk milyon) adet paydan oluşmaktadır.  

Esas Sözleşme Madde 8'e göre; 

Yönetim Kurulu'nun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en fazla 2 üye, 7 veya 8 üyeden 

oluşması durumunda en fazla 3 üye ve 9 üyeden oluşması durumunda ise en fazla 4 üye A 

Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. 

Esas Sözleşme Madde 17'ye göre; 

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu 

payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. 

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler. 

Yönetim Kurulu  

Adı Soyadı Görevi 

Sait Ulusoy Yönetim Kurulu Başkanı 

Kubilay Hakkı Ulusoy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Enis Ulusoy Yönetim Kurulu Üyesi 

Mustafa Cumhur Ersümer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Şadi Büyükkeçeci Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Ahmet Murat Malkoç Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan) 

İlhami Özşahin* Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

*Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bülent Sönmez 07.08.2015 tarihi itibariyle sağlık 

nedenleriyle görevinden istifa ettiğini bildirmiş olup, istifasının kabulü ile Sn. Bülent Sönmez'in 

istifası sonrasında boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesi uyarınca ilk genel kurul 

toplantısına kadar görev yapmak üzere, Aday Gösterme Komitesinin de görevini yürüten Kurumsal 

Yönetim Komitesinin raporu doğrultusunda 07.08.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sn. 

Abdullah Murat Ortaç'ın seçilmesine, yine Sn. Abdullah Murat Ortaç'ın, Sn. Bülent Sönmez'in istifası 

ile boşalan Riskin Erken Saptanması ile Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine atanmasına, 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Şadi Büyükkeçeci'nin de Denetimden Sorumlu Komite başkanı 

olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Sn.Abdullah Murat Ortaç, Şirketimiz  Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Denetimden Sorumlu 

Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden, şahsi nedenlerden dolayı 20.08.2015 

tarihi itibariyle istifa etmiştir.  
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Şirketimizin 15.09.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu 

üyesi Sn. Abdullah Murat Ortaç'ın 20.08.2015 tarihi itibariyle şahsi nedenlerle görevinden istifa 

etmesi sonrasında boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesi uyarınca ilk genel kurul 

toplantısına kadar görev yapmak üzere, Aday Gösterme Komitesinin de görevini yürüten Kurumsal 

Yönetim Komitesinin raporu doğrultusunda  Sn. İlhami Özşahin'in seçilmesine, yine Sn. İlhami 

Özşahin'in, Sn. Abdullah Murat Ortaç'ın istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması ile Denetimden 

Sorumlu Komite Üyeliklerine atanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 

Yönetimde Söz Sahibi Personel 

Adı Soyadı Görevi 

A. Cevdet Özgen Mali İşler Genel Müdür Yrd. 

Taner Ayduran* Üretim ve Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yrd. 

Kenan Güntutmaz Fabrika Müdürü 

Esma Özdoğan Satınalma Müdürü 

Aktan Tekinel* İnsan Kaynakları Müdürü 

Mehmet Sunan İş Geliştirme Müdürü 

Sabri Uzel Ar-Ge Müdürü 

Murat Yıldız Muhasebe Müdürü 

*Taner Ayduran ve Aktan Tekinel’in 04.08.2015 tarihi itibariyle Şirketimizle ilişikleri kesilmiştir.  

Toplam Personel Sayıları (Dönem Sonları İtibariyle) 

Dönem İdari Üretim Stajyer Toplam 

30.09.2014 114 361 17 492 

30.09.2015 105 361 4 470 

e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin 

şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki 

faaliyetleri hakkında bilgiler. 

Şirket’in 07.04.2015 tarihli olağan Genel Kurul’unda 11. Gündem maddesi kapsamında alınan 

karar ile Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. 

Maddeleri gereğince bu maddelerdeki işleri yapabilmelerine ilişkin izin verilmiştir. Şirket 

Yönetim Kurulu üyelerinden Avukat Ahmet Murat Malkoç, Şirket’in hukuk danışmanı olan 

Malkoç-Ağaoğlu Ortak Hukuk Bürosu’nun ortağı olması nedeniyle Şirket’in avukatı olarak 

görev yapmaktadır.   

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi. 

Yoktur 
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2) Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 

a) Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler 

ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr 

payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları). 

30.09.2015 itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetimde Söz Sahibi Personele huzur 

hakkı, ücretler ile sağlanan diğer menfaatlerin toplam tutarı 1.305.894 TL’dir.  

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi 

imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan personele ilişkin olarak yolculuk, 

konaklama, temsil ve sigorta giderlerinin toplamı 181.833 TL’dir. 

3) Yönetim Kurulu  

a) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin yetki sınırları, görev süreleri 

(başlangıç ve bitiş tarihleriyle), görev dağılımları. 

Adı Soyadı Görevi 

Son 5 Yılda 

İhraççıda Üstlendiği 

Görevler 

Görev Süresi / Kalan Görev  

Sait Ulusoy 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Yönetim Kurulu 

Başkanı 

3 yıl  

Başlangıç: 17.09.2014 

Bitiş: 17.09.2017 

Kubilay Hakkı Ulusoy 

Yönetim 

Kurulu Başkan 

Yardımcısı 

Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 

3 yıl 

Başlangıç: 17.09.2014 

Bitiş: 17.09.2017 

Enis Ulusoy 
Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 

3 yıl 

Başlangıç: 17.09.2014 

Bitiş: 17.09.2017 

Mustafa Cumhur Ersümer 

Bağımsız 

Yönetim 

Kurulu Üyesi 

- 

3 yıl 

Başlangıç: 17.09.2014 

Bitiş: 17.09.2017 

Şadi Büyükkeçeci 

Bağımsız 

Yönetim 

Kurulu Üyesi 

- 

3 yıl 

Başlangıç: 17.09.2014 

Bitiş: 17.09.2017 

Ahmet Murat Malkoç 
Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Şirket’in Avukatlığı 

(Dışarıdan) 

3 yıl 

Başlangıç: 17.09.2014 

Bitiş: 17.09.2017 

İlhami Özşahin 

Bağımsız 

Yönetim 

Kurulu Üyesi 

- 
 
Başlangıç: 15.09.2015 

 

Şirket’in imza sirkülerinde Sait Ulusoy tek imzayla, Enis Ulusoy ve Kubilay Hakkı Ulusoy 

müşterek imzayla Şirket’i temsil ve ilzama yetkilidir.  
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b) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında 

bilgiler ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları. 

Sait Ulusoy  

Şirket Görevi 
Sermaye 

Payı (TL) 

Sermaye 

Payı 

(%) 

Görevin 

Devam Edip 

Etmediği 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları 

A.Ş. (*) 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 
13.500.000 30 

Devam 

Etmektedir 

Enel Enerji A.Ş.   
Yönetim Kurulu 

Başkanı 
385.000 55 

Devam 

Etmektedir 

Bozat Elektrik Üretim A.Ş. 
Yönetim Kurulu 

Başkanı 
- - 

Devam 

Etmektedir 

.         

Kubilay Hakkı Ulusoy 

Şirket Görevi 
Sermaye 

Payı (TL) 

Sermaye 

Payı 

(%) 

Görevin 

Devam Edip 

Etmediği 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları 

A.Ş.* 

Yönetim Kurulu 

Başkanı 
15.750.000 35 

Devam 

Etmektedir 

Enel Enerji A.Ş.   
Yönetim Kurulu 

Bşk.Yrd. 
140.000 20 

Devam 

Etmektedir 

Bozat Elektrik Üretim A.Ş. 
Yönetim Kurulu 

Bşk.Yrd. 
- - 

Devam 

Etmektedir 

Jüpiter Gayrimenkul Yatırım 

Turizm İnşaat ve Enerji Ltd. Şti. 
Şirket Müdürü 5.000 %50 

Devam 

Etmektedir 

          

Enis Ulusoy 

Şirket Görevi 
Sermaye 

Payı 

Sermaye 

Payı 

(%) 

Görevin 

Devam Edip 

Etmediği 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları 

A.Ş.* 

Yönetim Kurulu 

Bşk.Yrd. 

15.750.000 

TL 
35 

Devam 

Etmektedir 

Enel Enerji A.Ş.   
Yönetim Kurulu 

Üyesi 

140.000 

TL 
20 

Devam 

Etmektedir 

Bozat Elektrik Üretim A.Ş. 
Yönetim Kurulu 

Üyesi 
- - 

Devam 

Etmektedir 

PT Ulusoy Electric Indonesia 
Yönetim Kurulu 

Üyesi 

50.000 

USD 
10 

Devam 

Etmektedir 

PT Ulusoy Electric Industry 
Yönetim Kurulu 

Üyesi  

5.000 

USD 
1 

Devam 

Etmektedir 

 

        

Ahmet Murat Malkoç  

Şirket Görevi 
Sermaye 

Payı (TL) 

Sermaye 

Payı 

(%) 

Görevin 

Devam Edip 

Etmediği 

Malkoç-Ağaoğlu Ortak Avukat 

Bürosu (Adi Ortaklık) 
Ortak / Avukat - 50 

Devam 

Etmektedir 

 

*13.04.2015 tarihi itibariyle Şirketin sermayesi 45.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. 
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Şadi Büyükkeçeci, Tedaş’ın özelleşen 21 elektrik dağıtım şirketi ile birlikte kurduğu Elektrik 

Dağıtım Hizmetleri Derneği'nde (ELDER) hukuk müşaviri ve danışmanlık görevini halen 

sürdürmektedir.  

Mustafa Cumhur Ersümer, Şirket Yönetim Kurulu üyeliği haricinde serbest avukatlık 

mesleğine devam etmektedir.  

Abdullah Murat Ortaç’ın 20.08.2015 tarihinde istifası sonrası 15.09.2015 tarihli Yönetim 

Kurulu toplantısında, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız 

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen İlhami Özşahin, Serbest Müşavir olarak çalışmaktadır. 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin beyanları Ek-2’de yer 

almaktadır.  

c) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, 

yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitelerin etkinliğine 

ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi. 

11 Mart 2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: 

II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ eki Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5. ve Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin 11. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş olup 

aşağıda Ad-Soyadları yazılı olan kişiler Komite üyeleri olarak atanmıştır.  

Komite Üyeleri: 

Mustafa Cumhur Ersümer – Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 

Başkanı 

Ahmet Murat Malkoç – Yönetim Kurulu üyesi (icrada görevli olmayan) ve Kurumsal 

Yönetim Komitesi Üyesi 

A. Cevdet Özgen – CFO, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim 

Komitesi Üyesi 

 

11 Mart 2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: 

II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ eki Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5. ve Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin 11. maddesi uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş 

olup aşağıda Ad-Soyadları yazılı olan Yönetim Kurulu üyelerinin Komite üyeleri olarak 

atanmıştır. 

Komite Üyeleri: 

Mustafa Cumhur Ersümer– Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Riskin Erken Saptanması 

Komitesi Başkanı 

İlhami Özşahin – Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 

üyesi 

Şadi Büyükkeçeci – Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 

üyesi 
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11 Mart 2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: 

II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ eki Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5. ve Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin 11. maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuş olup 

aşağıda Ad-Soyadları yazılı olan Yönetim Kurulu üyeleri Komite üyeleri olarak atanmıştır.  

Komite Üyeleri: 

Şadi Büyükkeçeci – Bağımsız Kurulu üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı 

İlhami Özşahin – Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

Komitelerin çalışma esasları www.ulusoyelektrik.com.tr adresinde yayımlanmaktadır. 

2015 yılı içerisinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi beş defa, Kurumsal Yönetim 

Komitesi üç defa ve Denetim Komitesi dört defa toplanmıştır. Komite üyeleri toplantılara tam 

katılım sağlamışlardır. Komiteler görevlerini yerine getirebilmeye yönelik olarak etkin olarak 

çalışmaktadırlar. 

ç) Yönetim kurulunun, yıl içerisindeki toplantı sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin söz 

konusu toplantılara katılım durumu. 

Yönetim Kurulu dönem içerisinde Şirket merkezinde 20 kez toplantı yapmıştır. Yönetim 

Kurulu’nun şirket merkezinde yapmış olduğu bu toplantılara katılım %100 olmuştur.  

d) Yönetim kurulu komiteleri bağımsız uzman görüşlerinden faydalandıysa, hizmet 

alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin 

olup olmadığı hususundaki bilgi. 

Yönetim Kurulu komiteleri bağımsız uzman görüşünden faydalanmamışlardır.  

e) Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında açıklama 

ve denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı 

bildirimde bulunduğu hususu hakkında bilgi. 

Denetimden sorumlu komite, 11 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. 

2015 yılı içinde dört denetimden sorumlu komite toplantısı yapılmış olup söz konusu 

toplantıların detayları aşağıda belirtilmiştir. 

09.04.2015 tarihinde denetimden sorumlu komite toplantısı yapılarak; Ulusoy Elektrik İmalat 

Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 31 Mart 2015, 30 Haziran 2015 ve 30 Eylül 

2015 (ara dönemler) ile 31 Aralık 2015 (yılsonu)tarihleri itibariyle düzenlenmiş konsolide 

bilançoları ile aynı tarihlerde sona eren dönemlere ait konsolide gelir, özsermaye değişim ve 

nakit akım tabloları ile muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı notların 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

uyarınca ara dönemler için incelemeye ve bağımsız sınırlı denetime ve yıl sonu için ise 

bağımsız denetime tabi tutulmasını ve yıllık faaliyet raporu ile riskin erken saptanması ve 

yönetimine ilişkin sistemlerin denetlenmesi/incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin olarak 

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılacak sözleşme 

incelenerek uygun bulunmuştur.  

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/
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11.05.2015 tarihinde denetimden sorumlu komite toplantısı yapılarak; Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği (“SPK Finansal Raporlama Tebliği”) kapsamında Türkiye Muhasebe 

Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından 

belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2015 – 31.03.2015 ara 

dönemine ilişkin özet konsolide finansal tablolara ilişkin Komite tarafından gerekli 

değerlendirilmeler yapılmış ve gerekli hususlarda şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşleri 

alınmıştır. 

Denetimden sorumlu komiteye sunulan bilgiler ışığında Komitenin yaptığı inceleme ve 

değerlendirmeler sonucunda 01.01.2015-31.03.2015 ara dönemine ilişkin özet konsolide 

finansal tabloların, Şirketin anılan tarihteki gerçek ve finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını, 

doğru bir biçimde yansıttığına, Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ve gerçeğe uygunluğuna ve 

doğruluğuna Komite tarafından kanaat getirilmiş olup Komite söz konusu finansal tabloları 

Yönetim Kurulu’nun onayına sunmuştur.  

 

18.08.2015 tarihinde denetimden sorumlu komite toplantısı yapılarak; Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği (“SPK Finansal Raporlama Tebliği”) kapsamında Türkiye Muhasebe 

Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından 

belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2015 – 30.06.2015 ara 

dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara ilişkin Komite tarafından gerekli 

değerlendirilmeler yapılmış ve gerekli hususlarda şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız 

denetçilerin görüşleri alınmıştır. 

Denetimden sorumlu komiteye sunulan bilgiler ışığında Komitenin yaptığı inceleme ve 

değerlendirmeler sonucunda 01.01.2015-30.06.2015 ara dönemine ilişkin konsolide finansal 

tabloların, Şirketin anılan tarihteki gerçek ve finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını, doğru 

bir biçimde yansıttığına, Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ve gerçeğe uygunluğuna ve 

doğruluğuna kanaat getirilmiş olup Komite, söz konusu finansal tabloları Yönetim 

Kurulu’nun onayına sunmuştur.  

 

06.11.2015 tarihinde denetimden sorumlu komite toplantısı yapılarak; Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği (“SPK Finansal Raporlama Tebliği”) kapsamında Türkiye Muhasebe 

Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından 

belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2015 – 30.09.2015 ara 

dönemine ilişkin özet konsolide finansal tablolara ilişkin Komite tarafından gerekli 

değerlendirilmeler yapılmış ve gerekli hususlarda şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşleri 

alınmıştır. 
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Denetimden sorumlu komiteye sunulan bilgiler ışığında Komitenin yaptığı inceleme ve 

değerlendirmeler sonucunda 01.01.2015-30.09.2015 ara dönemine ilişkin özet konsolide 

finansal tabloların, Şirketin anılan tarihteki gerçek ve finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını, 

doğru bir biçimde yansıttığına, Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ve gerçeğe uygunluğuna ve 

doğruluğuna kanaat getirilmiş olup Komite, söz konusu finansal tabloları Yönetim 

Kurulu’nun onayına sunmuştur. 

f) Şirketin, kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp 

ulaşamadığına ilişkin olarak Yönetim kurulunun değerlendirmesi ve ulaşılamaması 

durumunda gerekçeleri. 

Şirketin kamuya açıklanmış operasyonel ve finansal performans hedefi bulunmamaktadır.  

4) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 

Bu bölümde şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bunların sonuçlarına ilişkin 

bilgilere yer verilir. 

12-24kV Kesicili RMU’da deneme üretimi tamamlanmıştır. Endonezya Elektrik idaresi 

kontrolü için yapılan yaklaşık 15 adet ürünün kabulü yapılacaktır. 

 

36kV-1250A-25kA Çekmeceli tip Metal Clad Hücre Kesicisinin tasarım çalışmalarının 

ardından beş adet prototip çalışması da tamamlanarak Yurtdışı laboratuvarlarındaki tip testleri 

başarıyla tamamlanmıştır. Yurtiçinde yapılacak ilave Tip Testleri süreci devam edecektir 

 

36kV-2500A-25kA Çekmeceli tip Metal Clad Hücre Kesicisinin ilk Prototip üretimi yapılmış 

olup Tip Testi sürecine başlanacaktır. 

 

0,4kV-630A Dikey Sigortaları Yük Ayırıcı Tip Testleri devam etmektedir. 

 

0,4kV-160A Dikey Sigortaları Yük Ayırıcı Tip Testleri devam etmektedir. 

 

36kV-1250A-25kA Yandan mekanizmalı sabit tip vakum kesici tasarım çalışması 

tamamlanmış olup prototip üretim aşamasına geçilmiştir. 

 

24kV-1250A-25kA Çekmeceli tip Metal Clad Hücre vakum Kesicisinin tasarım çalışması 

tamamlanmış olup prototip üretim aşamasına geçilmiştir. 

 

12-24kV Kesicili RMU’nun Harici modelinin tasarım çalışmasına başlanmıştır.  

 

Trafo fabrikası ve projeleri; 

 

Şirket’in orta gerilim dağıtım trafosu üretimine yönelik olarak Ar-Ge ve proje çalışmalarının 

çoğu tamamlanmış, üretimleri yapılmış, rutin testleri gerçekleştirilmiş ve seri imalat için 

gereken şartlar ve siparişler oluşturulmuştur. 

 

TEDAŞ MYD/99-032.D şartnamesine uygun A sınıfı kayıplı, alüminyum iletkenli, hermetik 

33/0,4 kV gerilim seviyesinde 250-400-630-1000-1250 kVA güçlerinde dağıtım 

transformatörlerinin tasarımları, imalat süreçleri ve rutin testleri tamamlanmış ve olumlu 

sonuçlar alınmıştır. Test sonuçlarına göre tasarımlar optimizasyon için revize edilmiştir. 
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Revize projeler (250-400-630-1000-1250-1600 kVA 33/0,4 kV) üretilmiş ve olumlu sonuç 

alınmıştır. Bu projelerde maliyet optimizasyonları yapılmaya devam edilmektedir. 

 

TEDAŞ MYD/99-032.D şartnamesine uygun A sınıfı kayıplı, alüminyum iletkenli, hermetik 

33/0,4 kV gerilim seviyesinde 250-1000 kVA güçlerinde dağıtım transformatörlerin akredite 

test laboratuvarı olan KEMA test laboratuvarında Rutin ve Tip testleri yapılmış. 250 kVA 

transformatör, Yıldırım Darbe haricindeki tüm testlerden geçmiştir. 1000 kVA transformatör 

Kısa Devre Dayanım Testine teknik sebeplerden dolayı alınamamıştır, Yıldırım Darbe 

haricindeki tüm testlerden geçmiştir. 

 

TEDAŞ MYD/99-032.D şartnamesine uygun A sınıfı kayıplı, alüminyum iletkenli, hermetik 

33/0,4 kV gerilim seviyesinde ikişer adet 100-1000 kVA güçlerinde dağıtım 

transformatörlerin tasarımları tamamlanmış; akredite test laboratuvarı olan Boğaziçi 

Üniversitesi test laboratuvarına eksik kalan Kısa Devre Mekanik Deneylerinin yapılabilmesi 

için imalatı devam etmektedir. 

 

Trafo üretimi için “yeni nesil, çevreci 2500kVA Transformatör prototip tasarımı, 

geliştirilmesi ve imalatı” başlıklı TUBİTAK projesinde tasarımlar yapılmış olup, sipariş 

verme ve imalat aşaması devam etmektedir. Birinci dönem sonlanmış ve raporu sunulmuştur. 

 

A sınıfı dökme reçinalı kuru tip 33/0,4 kV alüminyum dağıtım transformatörleri 400-630-

1000-1250-1600 kVA güçlerinde, tasarım aşaması tamamlanmış olup hammadde sipariş, 

teçhizat ve kullanılacak makinalar yapım ve tasarım aşaması bazı imalat öncesi revizyonlar 

yapılarak devam etmektedir.  

 

Irak şartnamelerine uygun 250-400 kVA 11/0,416 kV bakır, hermetik dağıtım 

transformatörlerinin üretimleri gerçekleştirilmiş, birer adetleri test ve kontroller için 

nakledilmiştir. 

 

Etiyopya için 315 kVA topraklama transformatörü projelendirilmesi ve 3 adet imalatı 

gerçekleştirilmiştir. Testleri olumlu sonuçlanmış ve sevk edilmiştir. Topraklama 

transformatörü hakkındaki teknik araştırma ve çalışmalar devam etmektedir. 

 

TSE yeterliliği için başvuru yapılmış ve ilgili denetimi takiben, Transformatör imalatı 

konusunda 10 – 1600 kVA güç aralığında TSE ürün belgelendirme Belgesi başarı ile 

alınmıştır. 

 

Ulusoy Test Laboratuvarı olarak TS EN ISO/IEC 17025 - TÜRKAK Akreditasyonu için 

dosya hazırlama işlemi tamamlanarak başvuru yapılmıştır. Dosya inceleme aşamasındadır. 

Önümüzdeki dönemde Akreditasyon işleminin tamamlanması planlanmaktadır. 

 

Yurtdışı transformatör taleplerine göre birçok tasarım ve teklif verebilmek için maliyet 

çalışmaları tamamlanmıştır. Değişik ülkelerden gelen teklif taleplerine teknik ve mali açıdan 

hazırlıklar devam etmektedir. 
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Demiryolu Hat Malzemeleri; 

Katener sistemlere yönelik yeni parça çalışmalarına devam edilmektedir. Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile birlikte tünellerde kullanılacak olan katener 

sistemlerin tasarımı bitirilmiş ve prototip üretimleri tamamlanmıştır. TCDD onayı alınma 

süreci devam etmektedir. 

Endonezya’dan gelen talepler doğrultusunda yeni izolatör tiplerinin prototipleri yapılarak 

ilgili kuruma onay için gönderilmiş olup onaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Şehir içi tramvay sistemleri için tasarım çalışmaları tamamlanmış olup prototip ürün 

üretimine başlanması planlanmaktadır.  

5) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 

a) Şirketin, ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler ile 

yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde 

gerçekleştirildiği. 

01.01.2015-30.06.2015 döneminde yapılan Şirket yatırımlarının önemli bölümünün detayı 

aşağıda verilmiştir. 

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yatırımı için 12.848.034 TL harcanmış olup makine 

alımına yönelik 8.246.002 TL tutarındaki kısım için KDV ve Vergi Resim Harç istisnasından 

yararlanılmıştır. Devam eden yatırım inşaatı büyük oranda bitirilmiş olup fabrika idari 

binasının iç dekorasyon işleri devam etmektedir.  

Mevcut fabrikamızda yenileme ve kapasite genişletme amaçlı makine tesisat yatırımına 

yönelik olarak 1.183.229 TL harcanmış olup söz konusu yatırımlar için teşvikten 

yararlanılmamıştır.  

b) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, 

işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel 

açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları 

ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri. 

Şirket'in amaç ve konusu genel olarak elektrik, elektronik ve mekanik ile ilgili teçhizatın 

imali, ithalatı ve ihracatını yapmaktır. Şirket'in mevcut ve potansiyel müşterileri arasında 

elektrik dağıtım şirketleri, enerji üretim santralleri, inşaat altyapı ve üstyapı taahhüt firmaları 

ve organize sanayi bölgeleri yer almaktadır. 

Şirket, tesislerinde hava yalıtımlı modüler hücreler, metal-clad hücreler, havai hat ürünleri 

olan otomatik yük ayırıcısı ve otomatik tekrar kapamalı kesici, komple gaz yalıtımlı hücreler, 

monoblok beton köşkler, alçak ve orta gerilim kablo aksesuarları üretmektedir. 

Ulusoy Elektrik tarafından üretimi gerçekleştirilen ürünler aşağıda yer almaktadır: 

 10-36 kV hava yalıtımlı hücreler 

 10-36 kV SF-6 gazlı ve vakumlu tip kesiciler 

 7.2- 36 kV metal clad hücreler (çekmeceli tip) 

 10-36 kV gaz yalıtımlı hücreler (RMU) 



13 

 
 

 Havai hat fider otomasyon çözümleri; Otomatik yük ayırıcısı, otomatik tekrar 

kapamalı kesici  

 Monoblok trafo merkezleri (Beton Köşk) 

 Alçak ve orta gerilim silikon kablo aksesuarları  

 Sac trafo merkezleri (Sac Köşk) 

 Kataner sistemler 

 10-36kV Dağıtım Trafoları (deneme üretimleri devam etmektedir) 

İlaveten Şirket aşağıda belirtilen taahhüt ve proje faaliyetlerinde de bulunmaktadır:  

 Elektrik dağıtım şebekeleri yapım ve rehabilitasyon projeleri 

 RES, HES ve Solar projelerinde kullanılan orta gerilim hücre ve beton trafo merkezi 

ihtiyaçlarının projelendirilerek üretimi ve montajı hizmetleri 

 Enerji iletim ve nakil hatları projeleri 

Ulusoy Elektrik’in üretmiş olduğu ürünler genellikle inşaat yatırımları ve elektrik dağıtım 

altyapı yatırım ve rehabilitasyonlarında kullanılmaktadır.  

Şalt Cihazları Pazarı Büyüme Etkenleri: 

Aşağıda açıklanan faktörlerin Şalt Cihazları Pazarının büyümesinde önemli bir rol oynadığı 

düşünülmektedir.  

 Elektrik tüketiminin artması 

 Tüketim artışıyla gelen ilave üretim kapasitesi ihtiyacı 

 Elektrik iletim ve dağıtım altyapılarındaki yatırım ihtiyacı 

 Kayıp-Kaçak oranlarının düşürülmesi gerekliliği 

 

Ulusoy Elektrik, Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesinde 26.000 m²’si kapalı olmak 

üzere, 30.000 m²’lik fabrikasında, Ankara Sanayi Odasından 2012/803 tarih ve sayılı olarak 

alınan ve 3 yıl geçerliliği olan Kapasite Raporunda ana ürün grupları itibariyle tek vardiyada 

yıllık 33.750 adet hava yalıtımlı modüler hücre, 1.400 adet beton köşk ve 15.000 adet gaz 

yalıtımlı modüler hücre üretim kapasitesi olduğu belirtilmektedir.  

30.09.2015 tarihinde sona eren dönemde 30.09.2014 tarihinde sona eren döneme kıyasla hava 

yalıtımlı modüler hücre üretim adetleri %38,8 oranında azalmış, beton köşk üretim adetleri 

%14,92 oranında artmış ve gaz yalıtımlı hücre üretim adetleri %79,23 oranında artmıştır. 

30.09.2015 tarihinde sona eren dönemde 2014 yılının aynı dönemine kıyasla yurtiçi satış 

gelirleri %24 oranında artış göstermiştir. Bununla birlikte 2015 yılında Şirketin ihraç pazarları 

arasında yer alan Rusya, Irak, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan politik ve 

ekonomik olumsuzluklar, Ulusoy Elektrik’in ihracatını olumsuz yönde etkilemiş ve yurtdışı 

satış gelirleri %75 oranında düşüş göstermiştir.  
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c) Şirketin, risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin işleyiş ve 

etkinliği hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki değerlendirmesi. 

Şirket iç kontrol sistemi kapsamında; faaliyetlerin etkin,  verimli ve işletme hedeflerine uygun 

olarak yürütülmesi, muhasebe bilgilerinin doğru, açık ve güvenilir biçimde kayıtlara alınması, 

verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi, yürürlükteki mevzuata uyum ve varlıkların korunmasına 

yönelik çalışmalar düzenli olarak yürütülmektedir. Şirket bünyesinde iç denetim birimi 

bulunmamaktadır.  

11.03.2015 tarihinde kurulmuş olan denetim komitesi de Şirketin iç kontrol ve iç denetim 

sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Ayrıca 11.03.2015 tarihinde 

kurulmuş olan riskin erken saptanması komitesi de Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını 

tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin 

alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaktadır 

ç) Şirketin, bağlı ortaklıkları, doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin 

bilgiler. 

Şirket, konsolidasyona dahil bulunan bağlı ortaklıkları Sarl UE Algeria ve Bozat Elektrik 

Üretim A.Ş. birlikte bir grup oluşturmaktadır. Şirket’in uzun vadeli finansal yatırımları içinde 

yer alan iştirakleri Sarl Eldis ile Endonezya’da pazarlama ve üretim faaliyetlerinde bulunmak 

amacıyla kurulan PT Ulusoy Electric Indonesia ve PT Ulusoy Electric Industry bağlı 

ortaklıkları henüz faaliyete geçmemelerinden ve özet konsolide finansal tabloları önemli 

düzeyde etkilememeleri sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiştir. 

Ticaret 

Unvanı 

Kurulduğu 

Ülke ve 

Merkezi 

Faaliyetleri 

İştirak Payı ve 

Sahip Olunan Oy 

Hakkı 

Sermaye 

Tutarı  

SARL 

UE 

Algeria  

Cezayir 

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve 

Ticaret A.Ş.’nin üretmiş olduğu 

ürünlerin satış sonrası servis ve 

pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. 

70% 21.590 TL 

Bozat 

Elektrik 

Üretim 

A.Ş.* 

Türkiye  

Giresun ili sınırları içerisindeki Bozat 

nehri üzerinde 4,18 MW kurulu güce 

sahip olan Zekere Hidroelektrik 

Santrali'nin üretim lisansına sahip olup, 

söz konusu üretim tesisinin 17.10.2014 

tarihinde Enerji Bakanlığı tarafından 

geçici kabulü yapılmıştır. Santral'in 

üretim lisansı 27.11.2008 tarihinden 

itibaren 48 yıl 20 gün süre için 

verilmiştir.  

100% 
21.000.000 

TL 

PT 

Ulusoy 

Electric 

Industry 

Endonezya  
Hava Yalıtımlı Modüler Hücre Üretimi 

ve Satışı 
99% 500.000 USD 

PT 

Ulusoy 

Electric 

Indonesia 

Endonezya  

Orta Gerilim Elektrik Dağıtım 

Ekipmanları ve Katener Sistem 

Uygulama Ekipmanları Pazarlama ve 

Satışı 

90% 500.000 USD 

* Şirket, Bozat Elektrik’teki paylarını satmayı planlamaktadır. 



15 

 
 

Şirketimiz tarafından 17.04.2014 tarihinde kurulmuş ve Endonezya İrtibat Ofisi olarak çalışan 

"PT Ulusoy Electric Indonesia" Şirketi, Endonezya'da resmi makamlardan gerekli ithalat 

onaylarını Mayıs 2015 tarihinde almıştır. Söz konusu Şirket, Orta Gerilim Elektrik Dağıtım 

Ekipmanları ve Raylı Sistem Katener Ekipmanları Pazarlama ve Satışı faaliyetlerine Temmuz 

2015 itibariyle Endonezya'da başlamıştır. Şirketin ortaklık yapısı, %90 Ulusoy Elektrik İmalat 

Taahhüt ve Ticaret A.Ş, %10 Enis Ulusoy şeklinde oluşturmuştur. 

 

Endonezya'da, şirketimiz ürün portföyünde yer alan Hava Yalıtımlı Modüler Hücre 

üretilmesine yönelik olarak "PT Ulusoy Electric Industry" şirketi 500.000 USD sermaye ile 

kurulmuştur. Şirketin ortaklık yapısı, %99 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş, %1 

Enis Ulusoy şeklinde oluşturmuştur. Söz konusu üretim, Jakarta Organize Sanayi Bölgesinde 

4.000 metrekare kapalı alanda gerçekleştirilecektir. 

 

ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 

Kuruluş Tarihi:  22.09.1994 

Kuruluş Yeri: Türkiye  

Ortaklık Yapısı:  

Sait ULUSOY             % 30 

Kubilay Hakkı ULUSOY     % 35  

Enis ULUSOY   % 35  

Sermayesi: 45.000.000 TL  

Sermaye Artırımları: Vardır. 

Faaliyetleri: Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş., rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 

yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, Türkiye’nin çeşitli noktalarında rüzgar ölçümleri 

yapmakta olup 29 Nisan 2015 yılı içerisinde Şirket tarafından üretim lisansı almak için 

başvuru yapılmıştır. 

 

ENEL ENERJİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  

Kuruluş Tarihi: 16.08.1996 

Kuruluş Yeri: Türkiye  

Ortaklık Yapısı:  

Sait ULUSOY             % 55 

Kubilay Hakkı ULUSOY      % 20  

Enis ULUSOY   % 20  

Akgül ULUSOY   %   5 

Sermayesi: 700.000 TL   

Sermaye Artırımları: Vardır. 

Faaliyetleri: Enel Enerji A.Ş., Ulusoy Elektrik tarafından üretilmekte olan modüler 

hücrelerde kullanılan elektronik bazı komponentlerin üretimini yapmaktadır. Söz konusu 

elektronik komponentler, dışarıdan birçok firmadan tedarik edilebilmesine karşın daha kaliteli 

olabilmesine yönelik olarak Enel Enerji tarafından üretilerek Ulusoy Elektrik’e satılmaktadır. 
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JÜPİTER GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM İNŞAAT VE ENERJİ LTD. ŞTİ. 

Kuruluş Tarihi: 18.03.2015 

Kuruluş Yeri: Türkiye  

Ortaklık Yapısı:  

Kubilay Hakkı ULUSOY      % 50  

Enis ULUSOY   % 50  

Sermayesi: 10.000 TL   

Faaliyetleri: Şirket; gayrimenkul yatırımları, turizm, inşaat ve enerji alanlarında faaliyet 

göstermek üzere kurulmuştur. 

 

KAİROS TEKNOLOJİ YATIRIM YAZILIM BİLİŞİM VE TİCARET A.Ş.  

Kuruluş Tarihi:  26.06.2013 

Kuruluş Yeri:  Türkiye  

Ortaklık Yapısı:  

Sait ULUSOY              % 30  

Poyraz Mahmut DAİ   % 20,06  

Çağatay Arslan            % 19,88   

Fatma Aliye ERTEN   % 20,06 

Hilmi Yusuf IŞIK        % 10  

Sermayesi: 50.000 TL   

Sermaye Artırımları: Yoktur. 

Faaliyetleri: Programlanabilir Lojsitik Kontrol (PLC) sistemleri ve cihazları, personel 

bilgisayarları (PC), her türlü bilgisayar destekli işletim sistemleri, hardware, software 

çalışmaları yapmak, yaptırmak. 

d) Şirketin, iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler. 

Yoktur 

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin 

açıklamalar. 

Yoktur. 

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 

nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler. 

Yoktur. 

g) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında 

bilgi. 

Şirket faaliyetlerini etkileyecek derecede, ilgili kanunlarda ve yasalarda herhangi bir mevzuat 

değişikliği olmamıştır. 

h) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri 

hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar. 

Yoktur. 
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ı) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul 

kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine 

getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler. 

Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.  

i) Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, 

toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere 

olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler. 

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.  

j) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri. 

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır. 

k) Şirketin, yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri 

çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler. 

Şirketin faaliyet dönemi içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar 64.006 TL olup, tamamı 

sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan yardımlardır. 

l) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması  

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar ile ilişkili taraflara ticari olmayan borçların belirli vadeleri 

bulunmamaktadır ve söz konusu alacak ve borçlara faiz işletilmektedir. Söz konusu alacaklar ve borçlar 

için uygulanan faiz oranı 30 Eylül 2015 itibariyla %10,50’dir (30 Eylül 2014: %10,50). 
 

İlişkili taraflara olan ticari olmayan borçlar Grup’un 2014 dağıtılabilir karına ilişkin temettü borcundan 

oluşmaktadır. Bu tutarın Borsa İstanbul’da işlem gören kısmına karşılık gelen 6.840.876 TL kadarki 

kısmı 1 Temmuz 2015 tarihinde ödenmiş olup, 28 Haziran 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ulusoy 

Ailesi’nin Borsa İstanbul’da işlem görmeyen paylarından dolayı yapılacak temettü ödemesinin 

tamamının faizsiz olarak 2015 yılı sonuna kadar yapılması planlanmaktadır. 
 

Grup’un 30 Eylül 2015 tarihinde sona eren döneme ait üst düzey yöneticilere ve yönetim kurulu 

üyelerine ödediği ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 1.305.893 TL’dir (30 Eylül 2014: 815.741 TL). 
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Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır: 
 

    30 Eylül 2015 

    Alacaklar   Borçlar 

    Kısa vadeli   Kısa vadeli 

İlişkili taraflarla olan bakiyeler   Ticari   Ticari Olmayan   Ticari   

Ticari  

Olmayan  

                  

Ortaklar    -     99.485    -   

  

15.931.999  

Ana ortak tarafından yönetilen 

diğer şirketler                

Enel Enerji A.Ş.                    -                           -           59.186    - 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları 

A.Ş                    -                         147       -     -  

Jüpiter Gayrımenkul Yatırım Ltd                    -                      2.177             -           -  

PT Ulusoy Electric Indunesia  639.854               416.427               -           -  

Ulusoy Enerji A.Ş.                   -                     31.206             -           -  

Kairos Teknoloji Yazılım                    -                         333                      -           -  

      639.854      549.775      59.186    

  

15.931.999  
 

   

 

 

 

    1 Ocak - 30 Eylül 2015 

İlişkili taraflarla olan işlemler   Stok alımları   Mal satışları   Kira geliri 

 

Faiz Geliri 

              

 

 Ana ortak tarafından yönetilen 

diğer şirketler 
  

          

  Enel Enerji A.Ş.   922.390 

 

175.822 

 

6.750 

 

180.000 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları                -      

 

                 -      

 

4.500 

 

1.426 

Jüpiter Gayrımenkul Yatırım Ltd   -      

 

                 -      

 

1.400 

 

        -      

            

       922.390   175.822   12.650 

 

181.426 

             31 Aralık 2014 

    Alacaklar   Borçlar 

    Kısa vadeli   Kısa vadeli 

İlişkili taraflarla olan bakiyeler   Ticari   

Ticari 

olmayan   Ticari   

Ticari  

Olmayan  

                  

Ortaklar   -  53.447  66.446  - 

Ana ortak tarafından yönetilen 

diğer şirketler          

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları 

A.Ş     46.050     3.107   -  - 

      46.050     56.554      66.446   - 
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  1 Ocak - 30 Eylül 2014 

İlişkili taraflarla olan işlemler   Stok alımları 

 

Mal satışları 

 

Kira geliri 
              

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler   

     Enel Enerji A.Ş.   818.533 

 

212.034 

 

6.750 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş.   - 

 

- 

 

4.500 
    

     

    818.533 

 

212.034 

 

11.250 

 

m) Şirketin, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı 

kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe 

alınan tedbirler hakkında bilgi. 

Yoktur. 

n) Toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçilere sağlanan hak ve menfaatler. 

Şirkette çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş 

Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır. 

Ulusoy Elektrik’te toplu sözleşme uygulamaları bulunmamaktadır. Personele almış oldukları 

ücretlerinin haricinde yemek ve servis hizmeti sağlanmaktadır.  

o) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç 

doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında 

bilgi. 

2015 yılı ilk dokuz ayında, Şirket çalışanlarına toplam 194 saat oryantasyon eğitimi, 309 saat 

teknik eğitim ve 312 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.  

Şirketimizin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı,  Sait Ulusoy İstanbul Teknik 

Üniversitesinin düzenlediği sohbet toplantısına katılmıştır. Ayrıca İstanbul Teknik 

Üniversitesi Elektrik Mühendisleri Kulübü öğrencileri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi 

elektrik mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan 25 kişilik gruplar şirketimizde 

ağırlanmıştır. 

9 Eylül 2015 tarihinde Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2 gruptan 

oluşan toplam 12 öğrenci ile Kanban ve Forecasting proje çalışmalarına başlanmıştır. 

Ayrıca bazı Şirket çalışanlarımızın Üniversitede okuyan birinci derece akrabalarına burs 

verilmektedir.  

ö) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir 

şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına 

yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir 

şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler. 

Şirketin,  Bağlı Ortaklıkları, İştiraki ve İlişkili taraflarıyla bu maddede belirtilen türde bir 

işlemi bulunmamaktadır. 
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p) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıda 5/ö maddesinde bahsedilen hukuki 

işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda 

kendilerince bilinen hal ve şartlara göre,  her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim 

sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara 

uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği. 

Şirketin bu madde kapsamında bir işlemi bulunmamaktadır. 

6) Finansal Durum 

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve 

değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik 

hedefler karşısında şirketin durumu. 

30.09.2015 tarihinde sona eren dönemde 30.09.2014 tarihinde sona eren döneme kıyasla 

yurtiçi satış gelirleri %24 oranında artmıştır.  

Yurtdışı satış gelirleri 30.09.2015 tarihinde sona eren dönemde 30.09.2015 tarihinde sona 

eren döneme kıyasla %75 oranında azalmıştır. Yurtdışı satış gelirlerinde yaşanan azalışın 

temel nedeni, Şirketin ihraç pazarları arasında yer alan Rusya, Irak, Kuzey Afrika ve Orta 

Doğu ülkelerinde yaşanan politik ve ekonomik olumsuzluklardır. 

30.09.2015 tarihinde sona eren dönemde, döviz kurlarında yaşanan artışın etkisiyle döviz 

bazlı maliyetlerimiz artış göstermiş olup ayrıca yurtdışı satışlarımızda yaşanan gerilemenin de 

etkisiyle, FAVÖK marjı, %9,9’a gerilemiştir (30.09.2014,  FAVÖK marjı: %37,5).  

Ülkemizde ve dünyada büyüyen enerji sektörüne paralel olarak Şirketimizin faaliyet 

gösterdiği “Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Ekipmanları” pazarı da büyümektedir. Ulusoy 

Elektrik söz konusu büyümede pay sahibi olabilmek adına yatırımlarını sürdürmektedir. Bu 

yatırımlar arasında en önemlisi yeni yapılan Dağıtım Trafosu fabrikası olarak gözükmektedir. 

Söz konusu fabrikanın 2015 yılı içinde devreye girmesiyle Şirketimiz mevcut ürün gamını 

genişletecek ve ihracatta farklı pazarlara yönelik yapılan çalışmalar ile sektördeki konumunu 

daha da güçlendirecektir.   

Ulusoy Elektrik’in kurumsal hedefleri kısaca aşağıda sıralanmaktadır: 

- Müşteri memnuniyeti 

 - Kalite ve hizmette süreklilik, 

- Verimlilik ve karlılık, 

- Büyüme, 

- İhracatta ihraç edilen ülke sayısını artırmak 

- Marka tanıtımını yaygınlaştırma ve bir dünya markası olabilme adına çalışmaları sürdürmek 

- Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik. 
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Konsolide Gelir Tablosu (TL) 

  

 

Cari 

 Dönem 

(İncelemeden 

Geçmemiş) 

 

Cari  

Dönem 

(İncelemeden 

Geçmemiş) 

 Geçmiş 

 Dönem 

(Bağımsız 

İncelemeden 

Geçmiş) 

 Geçmiş  

Dönem 

(Bağımsız 

İncelemeden 

Geçmiş) 

    1 Ocak-  1 Temmuz-  1 Ocak-  1 Temmuz- 

 Dipnot  30 Eylül  30 Eylül  30 Eylül  30 Eylül 

KAR VEYA ZARAR KISMI Referansları  2015  2015  2014  2014 

Hasılat 11 

 

  97.852.339  

 

42.388.353 

   

129.518.917  

 
30.742.782 

Satışların Maliyeti (-) 11 

 

  (78.896.606) 

 

(33.927.874) 

   

(74.188.390) 

 

(22.395.024) 

BRÜT KAR  
 

  18.955.733  
 

8.460.479 
 

  55.330.527  
 

8.347.758 

      

 

    

Genel Yönetim Giderleri (-)     (3.137.895)  (951.382)    (3.061.480)  (771.163) 

Pazarlama Giderleri (-)     (6.044.550)  (2.523.659)    (3.797.087)  (1.776.723) 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)     (1.609.804)  (392.117)    (1.459.093)  (339.259) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler     6.325.909   2.210.366     6.089.484     1.405.236  

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)     (3.476.366)  (1.263.297     (5.525.501)    (567.943) 

ESAS FAALİYET KARI     11.013.027   5.540.390     47.576.850     6.297.906  
          

Yatırım Faliyetlerinden Gelirler     12.800   -    130.528   5.250 

Yatırım Faliyetlerinden Giderler (-)         (19.091)  -    (581.549)  (89.949) 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ 

    FAALİYET KARI  

 

  11.006.736  

 

 5.540.390  

 

  47.125.829  

 

  6.213.207  

       

 

    

Finansman Giderleri (-)     (210.609)  319.932    (875.707)  (358.453) 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 

   VERGİ ÖNCESİ KARI  

 

10.796.127  

 

 5.860.322 

 

  46.250.122  

 

  5.854.754  

       

 

    

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri  
 

  (1.947.676) 
 

(1.186.293) 
 

  (9.248.261) 
 

(1.387.850) 

  Dönem Vergi Gideri     (2.268.600)  (1.344.839)    (9.461.202)  (1.388.411) 

  Ertelenmiş Vergi Geliri     320.924   158.546    212.941   561 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  

   DÖNEM KARI  

 

  8.848.451  

 

4.674.029  

 

  37.001.861  

 

  4.466.904  

DURDURULAN FAALİYETLER  

   DÖNEM ZARARI  
 

  (111.650) 

 

(71.431) 

 

(90.110) 

 

(23.574) 

       

 

    

DÖNEM KARI      8.736.801   4.602.598  36.911.751  4.443.330 

          
 

DİĞER KAPSAMLI GELİR           

Çevrim farkları     120.301   76.971  (4.373)   (19.420) 
          

 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR  
 

  8.857.102  
 

4.679.569 
 

  36.907.378  
 

4.423.910 

Dönem Karının Dağılımı          

Kontrol Gücü Olmayan Paylar  
 

  (68.963) 
 

(23.855) 
 

3.905 
 

(236.615) 

Ana Ortaklık Payları  
 

  8.805.764  
 

4.626.453 
 

36.907.846 
 

4.679.945 

           

     8.736.801   4.602.598  36.911.751  4.443.330 

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı           

Kontrol Gücü Olmayan Paylar  
 

  (32.873) 
 

(764) 
 

2.593 
 

(242.441) 

Ana Ortaklık Payları  
 

  8.889.975  
 

4.680.333 
 

36.904.785 
 

4.666.351 

     8.857.102   4.679.569  36.907.378  4.423.910 

           

Pay başına kazanç   0,22  0,12  0,92  1,17 
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Konsolide Bilanço (TL) 

 

  

Cari Dönem 

(İncelemeden 

Geçmemiş)  

Geçmiş Dönem 

(Bağımsız 

Denetimden Geçmiş) 

 

Dipnot   30 Eylül 

 
31 Aralık 

  Referansları   2015 

 
2014 

VARLIKLAR 

 

  

         

Dönen Varlıklar 

  
77.402.094    84.096.657  

  

  
   

Nakit ve Nakit Benzerleri 14 

 

  10.964.249     17.674.396  

Ticari Alacaklar 4 

 

  40.801.070     50.844.671  

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar  3    639.854     46.050  

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar     40.161.216     50.798.621  

Diğer Alacaklar  

 

  893.765     284.162  

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3    549.775     56.554  

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar     343.990     227.608  

Stoklar 5 

 

  21.622.122     12.943.992  

Peşin Ödenmiş Giderler  

 

  2.292.381     2.106.073  

Diğer Dönen Varlıklar     828.507     243.363  

ARA TOPLAM   

 

77.402.094    84.096.657  

      

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar     22.116.009     23.330.374  

       

Duran Varlıklar  

 
  48.437.316   37.622.675 

   

 

   

   Finansal Yatırımlar 12 

 

  231.819   - 

   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller     1.341.250     1.444.650  

   Maddi Duran Varlıklar 6    45.960.487     32.871.898  

   Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

 

  154.008     135.857  

   Peşin Ödenmiş Giderler     243.182     2.984.624  

   Ertelenmiş Vergi Varlığı  

 

  506.570     185.646  

   

 

    

TOPLAM VARLIKLAR 

  
  147.955.419    145.049.706  
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Cari Dönem 

(İncelemeden  

Geçmemiş) 

 Geçmiş Dönem 

(Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş) 

  Dipnot   30 Eylül 

 
31 Aralık 

 Referansları   2015 

 
2014 

KAYNAKLAR 

 

   

 
 

Kısa Vadeli Yükümlülükler      44.261.197     26.597.204  

Kısa Vadeli Borçlanmalar     4.564.950     240.038  

Ticari Borçlar 4    18.403.993     17.590.432  

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3    59.186     66.446  

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar     18.344.807     17.523.986  

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar     1.272.962     1.174.583  

Diğer Borçlar     15.931.999     -  

 İlişkili Taraflara Ticari Olmayan  Borçlar 3    15.931.999     -  

Ertelenmiş Gelirler     1.800.516     1.352.161  

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü     1.313.559     2.469.678  

Kısa Vadeli Karşılıklar     637.576     455.593  

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa 

Vadeli Karşılıklar 9    599.576     417.593  

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7    38.000     38.000  

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler     335.642     3.314.719  

ARA TOPLAM      44.261.197     26.597.204  

      

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin 

Yükümlülükler     244.890     564.684  

       

Uzun Vadeli Yükümlülükler     929.111     1.112.180  

Ticari Borçlar 4    -     240.000  

Uzun Vadeli Karşılıklar     929.111     872.180  

Çalışanlara Sağlanan Faydalara  

   İlişkin Karşılıklar 9    929.111     872.180  

      

ÖZKAYNAKLAR     102.520.221      116.775.638  

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar   102.088.398  116.310.942 

Ödenmiş Sermaye 10    40.000.000     40.000.000  

Sermaye Düzeltmesi Farkları 10    1.584.621     1.584.621  

Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler 10    13.519.428     13.519.428  

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş 

Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler     39.405     (44.806) 

Geçmiş Yıllar Karları     38.139.180     15.971.060  

Net Dönem Karı     8.805.764     45.280.639  

Azınlık Payları     431.823     464.696  

       

TOPLAM KAYNAKLAR     147.955.419     145.049.706  
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b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir 

oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları 

hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler. 

 

a) Satışlar  1 Ocak-   1 Ocak- 

   30 Eylül   30 Eylül 

   2015   2014 

       

Yurt içi satışlar  83.554.257  

 

67.272.976 

Yurt dışı satışlar  15.937.682  

 

63.158.970 

Proje gelirleri  -     1.402.773 

Diğer gelirler  178.180   - 

Satış iadeleri (-)  (1.525.528)  (1.968.791) 

Satış iskontoları (-)  (292.252)  (347.011) 

     

 

 

   97.852.339  

 

129.518.917 

 

b) Satışların maliyeti  1 Ocak-  1 Ocak- 

 

 30 Eylül  30 Eylül 

   2015  2014 

İlk madde ve malzeme giderleri  (63.924.602)  (57.753.380) 

Personel giderleri  (10.628.028)  (8.547.419) 

Genel üretim giderleri  (3.540.017)  (2.509.302) 

Nakliye giderleri  (1.020.757)  (2.210.821) 

Proje maliyetleri  (748.880)  (1.309.690) 

Amortisman giderleri ve itfa payları  (1.421.746)  (1.390.047) 

Yarı mamul stoklarındaki değişim  1.919.921   (569.919) 

Bitmiş mamul stoklarındaki değişim  3.341.548   257.988 

Satılan ticari mallar maliyeti  (2.874.045)  (155.800) 

      

   (78.896.606)  (74.188.390) 

 

Önemli Oranlar (%) 

(%) 
1 Ocak  -    

30 Eylül 

2015 

1 Ocak -                

30 Eylül 

2014 

Brüt Kar Marjı 19,4 42,7 

Faaliyet Kar Marjı 11,3 36,7 

FAVÖK Marjı 9,9 37,5 

Net Dönem Karı Marjı 8,9 28,5 

Toplam Borçlar/Toplam 

Özkaynaklar 44,3 24,2 

*FAVÖK= Brüt kar - Genel yönetim giderleri - Pazarlama giderleri - Araştırma ve geliştirme 

giderleri  + Amortisman giderleri ve itfa payları 
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Şirket, 2015 yılı ilk yarısında da kurumsal yapısını geliştirmeye, yatırımlarını tamamlamaya 

ve kendisini, en üst seviyede kalite ve kapasite ile faaliyet gösterdiği yurtiçi ve ihracat 

pazarlarından gelebilecek talebe karşı hazırlama ve iyileştirme faaliyetlerine yönelik 

çalışmalarına devam etmektedir. 

Şirket, 2015 yılında ihracat pazarlarında yaşanan daralmanın da etkisiyle, ihracatta farklı 

pazarlar arayışını hızlandırmıştır.  

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına 

ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri. 

Faaliyet dönemi itibariyle Şirket kayıtlarının Türk Ticaret Kanunu’nun 376-377 maddeleri 

kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca bataklık durumu bulunmamaktadır. Ayrıca 

şirket hakkında iflas, iflas ertelemesi ve tasfiye vb. herhangi bir durumu bulunmamaktadır. 

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler. 

Şirketin finansal yapısının, mevcut durumda faaliyetlerini yürütmek ve yatırımları 

tamamlamak için yeterli seviyede olması nedeniyle Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için 

alınması düşünülen önlem bulunmamaktadır.  

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa 

gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri. 

Şirketin, 07.04.2015 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Kar Dağıtım 

Politikası aşağıda yer almaktadır. 

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

Şirketimiz ortaklarına dağıtılacak kâr payı, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile 

şirket Esas Sözleşmesinin 21 nci maddesi hükümleri uyarınca, yatırım ihtiyacı, büyüme 

planları, yurtiçi ve küresel ekonomik şartlarda yaşanan gelişmeler ve beklentiler, borç-

özsermaye dengesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan 

Karar doğrultusunda belirlenmektedir. 

Şirket, Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere, net dağıtılabilir dönem karının en az %25’ini 

nakit ve/veya pay olarak dağıtır. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir 

kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek 

akçelerin de kullanılmasına Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda Genel Kurul karar 

verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon 

ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır. 

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar 

dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan 

edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. 

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
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Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak 

kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Kâr payı, eşit veya farklı tutarda taksitlerle 

ödenebilir. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu 

ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. 

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu 

yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin kar payı avansları tamamen mahsup 

edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar 

verilemez. 

07.04.2015 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 

Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre 

hazırlanan 2014 yılı konsolide mali tablolarımızda yer alan 45.545.750 TL (Bağışlar 

Eklenmiş) tutarındaki net dağıtılabilir karın, sermaye piyasası mevzuatının kar dağıtımına 

ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 21. Maddesi ile 21 Ekim 2014 tarih ve 19 sayılı 

Yönetim Kurulu kararı uyarınca, %50’sine tekabül eden Brüt 22.772.875 TL tutarın (Buna 

göre, 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı - Brüt (TL): 0,5693219’dur), 

Şirketimiz pay sahiplerine, pay sahiplerinin hukuki durumlarına göre vergi mevzuatında 

belirtilen kar payı stopajı yapıldıktan sonra nakit olarak 29 Haziran 2015 tarihinde dağıtılması 

hususuna karar verilmiş olup Merkezi Kayıt Kuruluşu kapsamında takip edilen Şirketimiz 

paylarına yönelik kar payı ödemeleri 01 Temmuz 2015 tarihinde yapılmıştır. 

28 Haziran 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ulusoy Ailesi’nin Borsa İstanbul’da işlem 

görmeyen paylarından dolayı yapılacak temettü ödemesinin tamamının faizsiz olarak 2015 

yılı sonuna kadar yapılması planlanmaktadır.  

e) İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası 

araçlarının niteliği ve tutarı. 

Şirketin çıkarmış olduğu bir sermaye piyasası aracı bulunmamakta olup Şirket, faaliyetlerini 

çok büyük oranda özkaynakları ile finanse etmektedir.  

f) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar. 

Şirketimiz, Qatar General Electricity & Water Corporation (Kahramaa), tarafından 

29.10.2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 11 kV Metal Clad hücre alımı ve 500, 1000,  

1600 kVA trafo alımı ihalelerine (toplam iki adet ihale) katılacaktır. 

Ayrıca söz konusu iki ihaleye katılım kapsamında ihaleyi düzenleyen kurum olan 

Kahramaa'ya ihalelere katılım koşulu olarak verilecek olan ve geçerliliği 29.10.2015 tarihinde 

başlayıp 26.05.2016 tarihinde bitecek olan 24 milyon QAR (Katar Riyali) ve 4,5 milyon QAR 

tutarlarında iki adet geçici harici garanti teminat mektubu ile birlikte 29.10.2015 tarihi 

itibariyle, Şirketimiz tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamı; kamuya 

açıklanan son bilançodaki (30.06.2015) aktif toplamının %22'sine ulaşacaktır(SPK Özel 

Durumlar Rehberi, Madde 5.8'in 4.fıkrasına göre).  
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7) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi 

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin 

bilgiler. 

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit 

edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri alarak riskleri yönetmektedir. Şirket bu kapsamda 

Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur. 

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve 

raporlarına ilişkin bilgiler. 

11.05.2015 tarihli riskin erken saptanması komitesi toplantısında;  

 

Aşağıda detayları yer alan riskler ile ilgili birimler ve sorumlu yöneticilerden risk 

oluşturabilecek konuların olup olmadığı hakkında bilgi alınmış ve gerekli değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

 

Riziko/Tehlikeler 

• Yangın ve doğal afetler 

• Hırsızlık ve diğer suçlar 

• İş kazası  

• İşin kesintiye uğraması 

• Zarar ziyan talebi 

Finansal Riskler 

• Döviz kuru, faiz, emtia fiyatları, varlık fiyatları 

• Likidite (Nakit akımı, fırsat maliyeti) 

• Vadesi geçmiş alacaklar 

• Kredi  

• Enflasyon 

• Riskten korunma işlemleri nedeniyle oluşan risk 

• Net yükümlülük pozisyonu 

Operasyonel Riskler 

• Ticari faaliyetlerden kaynaklanan riskler (İnsan kaynakları, iş geliştirme, kapasite, 

verimlilik, ürün/hizmet hatası, tedarik zinciri yönetimi, satış kanalları yönetimi, 

mevsimsellik) 

• Yetki devri, yetkilendirme 

• Bilgi teknolojileri 

• Raporlama 

Stratejik Riskler 

• İtibar kaybı 

• Rekabet 

• Müşteri talepleri ve beklentilerinde meydana gelen değişiklikler 

• Sosyal ve kültürel değişimler 

• Teknolojik gelişmeler 

• Yurtdışı müşteriler nedeniyle oluşabilecek dış çevre riskleri 

 

Kur, faiz, likidite riskleri gözden geçirilmiş ve söz konusu risklerin yönetilmesi hususunda 

yapılan çalışmalar ve izlenen yöntemler hakkında bilgi alınmıştır. Söz konusu risklerin 

yaratabilecekleri etkiler değerlendirilmiştir.  
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Ticari alacak risklerine yönelik olarak vadesi geçmiş ticari alacaklar olup olmadığı ile ilgili 

bilgi alınarak vadesi geçen ticari alacaklar ile gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

Nakit durumu ve ödemeler ile ilgili likidite riskleri değerlendirilmiştir. 

 

28.06.2015 tarihli riskin erken saptanması komitesi toplantısında;  

 

Aşağıda detayları yer alan riskler ile ilgili birimler ve sorumlu yöneticilerden risk 

oluşturabilecek konuların olup olmadığı hakkında bilgi alınmış ve gerekli değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

 

Riziko/Tehlikeler 

• İş kazası  

• İşin kesintiye uğraması 

• Zarar ziyan talebi 

Finansal Riskler 

• Döviz kuru, faiz, emtia fiyatları, varlık fiyatları 

• Likidite (Nakit akımı, fırsat maliyeti) 

• Vadesi geçmiş alacaklar 

• Net yükümlülük pozisyonu 

Operasyonel Riskler 

• Ticari faaliyetlerden kaynaklanan riskler (İnsan kaynakları, iş geliştirme, kapasite, 

verimlilik, ürün/hizmet hatası, tedarik zinciri yönetimi, satış kanalları yönetimi, 

mevsimsellik) 

• Raporlama 

Stratejik Riskler 

• İtibar kaybı 

• Rekabet 

• Müşteri talepleri ve beklentilerinde meydana gelen değişiklikler 

• Yurtdışı müşteriler nedeniyle oluşabilecek dış çevre riskleri 

 

Kur ve likidite riskleri gözden geçirilmiş ve söz konusu risklerin yönetilmesi hususunda 

yapılan çalışmalar ve izlenen yöntemler hakkında bilgi alınmıştır. Söz konusu risklerin 

yaratabilecekleri etkiler değerlendirilmiştir.  

 

Ticari alacak risklerine yönelik olarak vadesi geçmiş ticari alacaklar olup olmadığı ile ilgili 

bilgi alınarak vadesi geçen ticari alacaklar ile gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

Nakit durumu ve ödemeler ile ilgili likidite riskleri değerlendirilmiştir. 

 

Kalitenin, üretimin her aşamasında devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

hususunda ilgili birimlerden bilgi alınarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili birimlerin çalışmalarına ilişkin bilgi alınmış ve 

gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.  
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18.08.2015 tarihli riskin erken saptanması komitesi toplantısında;  

 

Aşağıda detayları yer alan riskler ile ilgili birimler ve sorumlu yöneticilerden risk 

oluşturabilecek konuların olup olmadığı hakkında bilgi alınmış ve gerekli değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

Finansal Riskler 

• Döviz kuru, faiz, emtia fiyatları, varlık fiyatları 

• Likidite (Nakit akımı, fırsat maliyeti) 

• Net yükümlülük pozisyonu 

 

Döviz kurlarında son dönemde yaşanan dalgalı seyir nedeniyle kur ve likidite riskleri gözden 

geçirilmiş ve söz konusu risklerin yönetilmesi hususunda yapılan çalışmalar ve izlenen 

yöntemler hakkında bilgi alınmıştır. Söz konusu risklerin yaratabilecekleri etkiler 

değerlendirilmiştir.  

19.10.2015 tarihli riskin erken saptanması komitesi toplantısında;  

Aşağıda detayları yer alan riskler ile ilgili birimler ve sorumlu yöneticilerden risk 

oluşturabilecek konuların olup olmadığı hakkında bilgi alınmış ve gerekli değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

Riziko/Tehlikeler 

• Yangın  

• Hırsızlık ve diğer suçlar 

• İş kazası  

• İşin kesintiye uğraması 

• Zarar ziyan talebi 

Finansal Riskler 

• Döviz kuru, faiz, emtia fiyatları, varlık fiyatları 

• Likidite (Nakit akımı, fırsat maliyeti) 

• Vadesi geçmiş alacaklar 

• Enflasyon 

• Net yükümlülük pozisyonu 

Operasyonel Riskler 

• Ticari faaliyetlerden kaynaklanan riskler (İnsan kaynakları, iş geliştirme, kapasite, 

verimlilik, ürün/hizmet hatası, tedarik zinciri yönetimi, satış kanalları yönetimi) 

• Raporlama 

06.11.2015 tarihli riskin erken saptanması komitesi toplantısında; 

Aşağıda detayları yer alan riskler ile ilgili birimler ve sorumlu yöneticilerden risk 

oluşturabilecek konuların olup olmadığı hakkında bilgi alınmış ve gerekli değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

Finansal Riskler 

• Döviz kuru, faiz, emtia fiyatları, varlık fiyatları 

• Likidite (Nakit akımı, fırsat maliyeti) 

• Vadesi geçmiş alacaklar 

• Enflasyon 

• Net yükümlülük pozisyonu 
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Stratejik Riskler 

• Rekabet 

• Müşteri talepleri ve beklentilerinde değişiklikler olup olmadığı 

• Teknolojik gelişmeler 

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri 

konularda ileriye dönük riskler. 

Şirket'in faaliyet gösterdiği elektromekanik sektörü temelde elektrik altyapı ve inşaat 

sektörünün ayrılmaz bir parçası olup, bu sektörlerde yaşanması muhtemel her türlü olumlu ve 

olumsuz gelişmeler, doğrudan elektromekanik sektörünü etkilemektedir. Sözkonusu 

sektörlerde oluşabilecek olumsuz gelişmeler Şirket'in gelir ve karlılığını da olumsuz yönde 

etkileyebilecektir. 

Bununla birlikte, Ulusoy Elektrik müşterilerinin önemli bir kısmını oluşturan elektrik üretim, 

dağıtım firmaları ile müteahhitlik firmalarını direkt olarak etkileyebilecek siyasi, ekonomik, 

hukuki ve sektörel gelişmelerin Ulusoy Elektrik satışlarına olumsuz etki yapma ihtimali 

bulunmaktadır. 

Ulusoy Elektrik’in kullandığı hammaddelerin fiyatlarında dalgalanma söz konusu olabilir ve 

Ulusoy Elektrik’in söz konusu artışları müşterilerine yansıtamaması durumunda Şirket'in 

karlılığı olumsuz yönde etkilenebilir. 

Şirket'in müşterilerinden bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi Şirket'in karlılığını 

olumsuz etkileyebilir. 

Şirket, yapmakta olduğu mevcut yatırımın da etkisiyle ürün gamını genişletmeye, üretim 

kapasitesini artırmaya, yurtdışında yeni pazarlara açılmaya devam ederek büyümeyi 

hedeflemektedir. Büyüme stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması, Şirket’in, ölçek 

ekonomilerine ulaşabilmesi ve karlılığını devam ettirebilmesi ve artırabilmesi açısından 

kritiktir. Gelecekte Şirket’in yeni girmeyi planladığı yurtdışı pazarlarda yaşanabilecek siyasi 

ve ekonomik dalgalanmalar, Türkiye’deki talepte yaşanabilecek düşüş, Şirket'in beklenen 

satış adetlerine ulaşılmasını engelleyebilir. Söz konusu durum, Şirket'in yüksek adetlerde 

üretim yaparak ölçek ekonomisini yakalamasını zorlaştırabilir ve böylelikle Şirket'in faaliyet 

karının azalmasına yol açabilir. 

Türkiye’de ve faaliyet gösterilen diğer ülkelerde yaşanabilecek olumsuz siyasi ve ekonomik 

koşullar Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir 

Şirket, uluslararası ölçekte faaliyette bulunmaya ilişkin risklerle karşı karşıya kalınmaktadır. 

Bu riskler aşağıda belirtilen hususları kapsayabilir: 

 Ulusal ve uluslararası hükümet politikaları,  

 Uluslararası döviz kurlarında meydana gelecek dalgalanmalar, 

 Siparişlerin gecikmesine ya da dalgalanmasına neden olabilen, uluslararası politik ve 

ekonomik ortamların oluşması ve ülkelerin enerji yatırımı politikalarının değiştirilerek 

bütçelerinin azaltılması,  

 Faaliyet gösterilen ülkelerdeki ihalelere girerken verilecek olan teminat mektuplarının 

mevcudiyetine yönelik belirsizlikler ve sınırlamalar, 

 Vergilerin, ihracat kontrollerinin, tarifelerin, ambargoların ve diğer ticari 

sınırlamaların uygulanması, 
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 Ekonomik, sosyal ve jeopolitik gelişmeler ve koşullar 

Yukarıda bahsedilen bu faktörlerden biri ya da birden fazlası Ulusoy Elektrik’in, faaliyet 

sonuçları, mali durumu, nakit akışı, likidite ve mali beklentilerine zarar verebilir. 

Mali performans ve faaliyet sonuçları mevsimselliğin etkilerine tabidir. Şirket'in üretmiş 

olduğu ürünlerin ana kullanım alanları, elektrik dağıtım sistemleri ile alt ve üst yapı inşaat 

yatırımlarından oluşmaktadır. Söz konusu yatırımlar ile ilgili ürünlere olan talebin mevsimsel 

nedenlerle yılın ikinci yarısında daha yüksek olması sebebiyle bu dönemde daha yüksek gelir 

elde edilirken, maliyetlerin büyük bir kısmı ise yıl içinde dengeli bir şekilde dağılmaktadır. 

Sonuç olarak, yılın ilk yarısında genellikle daha az gelir elde edilmekte ve mali yılın ikinci 

yarısına göre daha düşük faaliyet sonuçlarına ulaşılmaktadır. Yüksek operasyonel performans 

gösterilen sezonda faaliyetlerde yaşanacak uzun süreli bir kesilmenin Şirket’in mali durumu 

ve faaliyet sonuçları üzerindeki olumsuz etkisi olabilecektir.  

Ürünlerin geri çağrılma riski veya teknik servis ihtiyacı doğması Şirket'in zarar görmesine 

neden olabilir. Ulusoy Elektrik, ürettiği ürünlerinin beklendiği gibi çalışmaması veya 

çalışmadığının iddia edilmesi veya mal veya can üzerinde bir hasar veya zarara sebep olması 

veya sebep olduğunun iddia edilmesi durumunda, garanti veya arızaya karşı, satış 

sözleşmelerinden doğan sorumluluk talepleriyle karşı karşıya kalabilir. Müşteriler, tedarik 

edilen ürünlerin belirtilen spesifikasyonlara uygun şekilde çalışmaması halinde arızalı 

ürünlere ilişkin garantiler kapsamında tamir veya yenisi ile değiştirmeye ilişkin masraflardan 

bazıları veya tamamından Şirketi sorumlu tutmak ve/veya sözleşmelerin genelinde bulunan 

cezai şartların ödenmesi için Şirket'ten talepte bulunulabilir. Garanti, ürün geri çağırma veya 

üründen doğan sorumluluğa ilişkin birtakım zarar ve masraflar meydana gelebileceği gibi, 

bunlara ilişkin taleplere karşı savunma yapılmasına ilişkin olarak birtakım masraflar da 

meydana gelmesi olasıdır. 

8) Diğer Hususlar 

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, 

alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel 

önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar. 

Şirketimiz, Qatar General Electricity & Water Corporation (Kahramaa), tarafından 

29.10.2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 11 kV Metal Clad hücre alımı ve 500, 1000,  

1600 kVA trafo alımı ihalelerine (toplam iki adet ihale) katılacaktır. 

Ayrıca söz konusu iki ihaleye katılım kapsamında ihaleyi düzenleyen kurum olan 

Kahramaa'ya ihalelere katılım koşulu olarak verilecek olan ve geçerliliği 29.10.2015 tarihinde 

başlayıp 26.05.2016 tarihinde bitecek olan 24 milyon QAR (Katar Riyali) ve 4,5 milyon QAR 

tutarlarında iki adet geçici harici garanti teminat mektubu ile birlikte 29.10.2015 tarihi 

itibariyle, Şirketimiz tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamı; kamuya 

açıklanan son bilançodaki (30.06.2015) aktif toplamının %22'sine ulaşacaktır(SPK Özel 

Durumlar Rehberi, Madde 5.8'in 4.fıkrasına göre).  
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9) Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları 

a) Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, 

onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü 

temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına 

düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi. 

Yoktur. 

b) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler. 

Yoktur. 

c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç 

denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar. 

Şirket’in konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak, muhasebe 

bilgilerinin doğru, açık ve güvenilir biçimde kayıtlara alınması, verilere kolaylıkla 

ulaşılabilmesi, yürürlükteki mevzuata uyum ve varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar 

düzenli olarak yürütülmektedir. 11.03.2015 tarihinde kurulmuş olan denetimden sorumlu 

komite de Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız 

denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 

yapmaktadır. 

ç) Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı. 

Yoktur. 

10) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları kapsamında dönem içinde: 

 Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim 

Komitesi oluşturulmuştur 

 Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda açıklanmış ve Şirket internet sitesine konulmuştur 

 Şirketimizin 09.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü'nün görevinin; 

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kubilay Hakkı ULUSOY’a bağlı olarak Mali 

İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülmesine, 

- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğinin Şirketimizde Mali İşler Genel Müdür 

Yardımcısı olarak görev yapan Abdulkadir Cevdet ÖZGEN tarafından yürütülmesine, 

- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisine bağlı olarak çalışmak üzere Serdar 

ENDER’in görevlendirilmesine, 

 karar verilmiştir.  
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Söz konusu karara ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda Şirket Genel Bilgi Formu 

aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 

Adı 
Soyadı 

Görevi ve 
Görevlendirilme 
Tarihi 

Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No 

A. 
Cevdet 
ÖZGEN 

Yatırımcı 
İlişkileri Bölüm 
Yöneticisi -
11.08.2014 

0.312.267.07.12 
cevdet.ozgen@ul
usoyelektrik.com
.tr 

Sermaye Piyasası İleri 
Düzey/Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme/Türev 
Araçlar/Kredi Derecelendirme 

203701/700350/30519/
600761 

Serdar 
ENDER 

Yatırımcı 
İlişkileri Bölüm 
Çalışanı-
09.03.2015 

0.312.267.07.12 
serdar.ender@ul
usoyelektrik.com
.tr 

- 
 

 

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul’u 07.04.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

Dönem içinde yatırımcılardan,  yaklaşık 63 adet telefon ve 8 adet mail yolu ile tarafımıza 

ulaşan fiyat hareketleri, şirketin genel performansı ve kar dağıtımı konularına yönelik bilgi 

talepleri karşılanmıştır.  

EK-1: Organizasyon Şeması  

EK-2: Bağımsızlık Beyanları  



GMY. YURTİÇİ SATIŞ/SATINALMA GMY-YURTDIŞI SATIŞ / İK

BAYİ SATIŞ MÜDÜRÜ 

AHMET ÖZDEMİR

DİREK SATIŞ MÜDÜRÜ 

NURULLAH İPEKLİ

DAĞITIM ŞİRKETLERİ 
SATIŞ MÜDÜRÜ 

ERKAN GÜRÖZ

YURTDIŞI PAZARLAMA 
MÜDÜRÜ

MEHMET SUNAN

İMALAT VE FABRİKA 
MÜDÜRÜ (AOSB)

KENAN GÜNTUTMAZ

SATINALMA 
MÜDÜRÜ

ESMA ÖZDOĞAN

İZMİR BÖLGE SATIŞ 
MÜDÜRÜ 

TEMAY KIYMIK

MUHASEBE MÜDÜRÜ

MURAT YILDIZ

GMY-MALİ

CEVDET ÖZGEN

KALİTE GÜVENCE 
MÜDÜRÜ

ERDİNÇ HASEL

AR-GE MÜDÜRÜ

SABRİ UZEL

DIŞ TİCARET OPERASYON 
MÜDÜRÜ

İLKEM YOLERİ

İNSAN KAYNAKLARI 
MÜDÜRÜ

GENEL MÜDÜR

YÖNETİCİ ASİSTANI

KIVILCIM KALAY

YURTDIŞI BÖLGE 
MÜDÜRÜ (CEZAYİR)

ÖZGÜR TOPRAK

YURTDIŞI BÖLGE 
MÜDÜRÜ

 TARIK ÇULHAOĞLU

İMALAT VE FABRİKA 
MÜDÜRÜ (TRAFO)

ENDER YÜKRÜK

GMY-ÜRETİM&TEKNİK

ÜRETİM PLANLAMA 
MÜDÜRÜ

DOĞUKAN ŞİMŞEK

TAAHHÜT

BÜLENT KORUTÜRK

İNŞAAT İŞLERİ

ESEN PENEZOĞLU
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