
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 
15.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL 

KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 
 
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul 
toplantısı, 15.04.2019 tarihinde saat 09:00’da şirket merkezi adresi olan Sincan Organize 
Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’nün 15.04.2019 
tarih ve 94566553/431.01 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK 
gözetiminde yapılmıştır. 
 
Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket Esas 
Sözleşmesi’nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 22.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirket’in web 
sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır. 
 
Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 80.000.000 TL 
(seksenmilyon Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylardan; itibari değeri 8.000.000 TL 
(sekizmilyon Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, toplam itibari değeri 72.000.000 TL 
(yetmişikimilyon Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; itibari değeri 67.306.918 TL 
(altmışyedimilyonüçyüzaltıbindokuzyüzonsekiz Türk Lirası) olan kısmının asaleten, itibari 
değeri 1.935.623 (birmilyondokuzyüzotuzbeşbinaltıyüzyirmiüç Türk Lirası) olan kısmının ise 
tevdi eden temsilcisi olmak üzere, toplam itibari değeri 69.242.541 TL 
(altmışdokuzmilyonikiyüzkırkikibinbeşyüzkırkbir Türk Lirası) olan payın toplantıda temsil 
edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme’de öngörülen asgari toplantı 
nisabının mevcut bulunduğunun ve ayrıca yeterli sayıda Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ve 
Şirketin Bağımsız Denetçisi olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali 
Müşavirlik A.Ş. (a Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilcisi Erdem Taş’ın da 
toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Hakkı ULUSOY tarafından oy kullanma şekli hakkında 
açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç 
Yönergesi’nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, 
toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy 
kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.   
 
Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde, Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu 
payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı bulunduğu ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin ibrası hariç olmak üzere, gündem maddelerine ilişkin oylamalarda A Grubu payların 
oy oranlarının hesaplanmasında 9 (dokuz) oy imtiyaz hakkının dikkate alınacağı pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.   
 

 
 
 
 



1. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Hakkı ULUSOY tarafından saat: 09:00’da açıldı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Hakkı ULUSOY, toplantıya iştirak edenlere katılımlarından 
dolayı teşekkürlerini bildirdi. Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden 
Enis ULUSOY’un, Toplantı Başkanlığı’na Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sait ULUSOY’un 
seçilmesine ilişkin verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı 
Başkanlığı’na Sait ULUSOY’un seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 
 
Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Avukat Orkun Ağaoğlu, Oy Toplama Memuru 
olarak Serdar ENDER’i görevlendirerek Toplantı Başkanlığı’nı oluşturdu. Ayrıca Toplantı 
Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere İlkiz 
Karagüllü’yü görevlendirdi. Toplantı Başkanı, toplantıda bulunanları Ulu Önder ATATÜRK 
ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.  
 

2. Gündemin 2. maddesi olan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, 
müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun 
toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan 
edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunda, Şirket pay sahiplerinden Enis 
ULUSOY’un Toplantı Başkanlığı’na sunmuş olduğu önerge okundu. 2018 yılı Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan 
oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 
görüşülerek onaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.  
 

3. Gündemin 3. maddesi olan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu 
özetinin okunmasına geçildi. 2018 yılı Bağımsız Dış Denetim Firması, DRT Bağımsız Denetim 
ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. (a Member of Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited) tarafından hazırlanmış olan 01 Ocak-31 Aralık 2018 dönemine ilişkin Bağımsız 
Denetim Raporu’nun toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve 
Kamuyu Aydınlatma Platformun’da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul 
Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle, Bağımsız Denetçi Raporu’nun görüş 
paragrafının okunması hususunda, Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY’un 
Toplantı Başkanlığı’na sunmuş olduğu önerge okundu. Okunan önerge üzerine 01 Ocak-31 
Aralık 2018 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş paragrafının okunması 
hususu, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi. 

 
Toplantı Başkanı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik 
A.Ş.’yi (a Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilen katılan Erdem Taş 
tarafından Bağımsız Denetçi Raporu’nun görüş paragrafının okunmasını istedi. Bağımsız 
Denetçi Raporu’nun görüş paragrafı okundu. 
 

4. Gündemin 4. maddesi olan 2018 yılı Finansal Tabloları’nın okunması, görüşülmesi ve onaya 
sunulmasına geçildi. Şirket’in 2018 yılı Finansal Tabloları’nın toplantı öncesinde yasal 
süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformun’da ve Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş 
sayılması hususunda, Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY’un Toplantı 
Başkanlığı’na sunmuş olduğu önerge okundu. Okunan önerge üzerine 2018 yılı Finansal  

 



Tabloları’nın okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, 
oybirliği ile kabul edildi. 
 
2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar görüşülerek onaya sunuldu ve yapılan 
oylama sonucunda ve oybirliği ile onaylandı. 
 

5. Gündemin 5. maddesi olan 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı 
ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.  
 
2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi onaya sunuldu ve 
yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere, oybirliği ile ibra 
edildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri ibralarda oy kullanmadı. A Grubu paylarda 
bulunan oy imtiyazı dikkate alınmadı. 
 

6. Gündemin 6. maddesi olan 2018 yılı karının pay sahiplerine dağıtılmaması konusundaki 
Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu’nun, Sermaye 
Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 21. maddesi ve pay sahipleri tarafından 
onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel 
konjonktür ile Şirket nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, VUK hükümlerine 
göre oluşan 133.000.619 TL cari yıl karının ve TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan 
finansal tablolara göre oluşan 125.803.475 TL Net Dönem Karının dağıtılmayarak, geçmiş 
yıl karlarına aktarılması ve 2018 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin önerisi okundu. Öneri 
oylamaya sunuldu ve 2018 yılı karının dağıtılmaması hususu oylama sonucunda ve oybirliği 
ile onaylandı. 
 

7. Gündemin 7. maddesi olan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması, yönetim kurulu 
üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine 
geçildi; 

 
Şirketimiz’in 26 Mart 2019 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, Şirketimiz 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Cumhur Ersümer’in 26 Mart 2019 tarihi 
itibariyle Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olduğu pay sahiplerinin bilgisine 
sunuldu. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Kubilay Hakkı Ulusoy, Enis Ulusoy, Sait Ulusoy 
ve Hakkı Volkan Özsökmen’in istifa mektuplarını sundukları görüldü.  
 
Pay sahipleri Sait ULUSOY, Akgül ULUSOY, Kubilay Hakkı ULUSOY ve Enis ULUSOY 
tarafından istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek adaylara ilişkin bir önerge 
verildiği görüldü. Pay sahipleri Sait ULUSOY, Akgül ULUSOY, Kubilay Hakkı ULUSOY ve Enis 
ULUSOY’un A Grubu pay sahipleri sıfatıyla Richard Ian Ledgard ile Görkem Kumbaracı’yı, B 
Grubu pay sahipleri sıfatıyla Fernando Zaramella Ceccarelli’yi Yönetim Kurulu üyeliklerine 
aday gösterdikleri ve Yönetim Kurulu görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine ilişkin 
önergesi okundu. Nedim Seçkin Ülgen ve Adnan Yağmur’un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi 
olarak aday gösterildiği yönetim kurulu kararı okundu.  
 
Elektronik ortamdan toplantıya katılan Zeynep Temimhan’ın kadın yönetim kurulu üyesine 
ilişkin sorusu Divan Başkanı tarafından yanıtlandı. 

 
 
 



Oylamaya geçildi. 3 yıl görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu üyeliklerine; Richard Ian 
Ledgard, Görkem Kumbaracı, Fernando Zaramella Ceccarelli; Bağımsız Yönetim Kurulu 
üyeliklerine de; Nedim Seçkin Ülgen ve Adnan Yağmur’un seçilmeleri oylama sonucunda 
ve oybirliği ile onaylandı. 
 

8. Gündemin 8. maddesi olan “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler 
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 
07.04.2015 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına 
sunulan Ücret Politikası’ndaki değişiklik genel kurul toplantısından 3 hafta önce Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda, Şirket’in web sitesinde duyurulduğu şekilde değiştirildiği ve 
finansal tablolarımızın 4 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere Şirket’in ilgili yılda geçerli 
ücret politikası kapsamında 2018 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 
toplam 1.136.490 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Ücret Politikası ile 2018 yılında 
yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler oylama sonucunda ve 
oybirliği ile onaylandı. 
 

9. Gündemin 9. maddesi olan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve 
prim gibi haklarının belirlenmesine geçildi.  

 
Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY’un bağımsız yönetim kurulu üyelerine,  
Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Komitelerini’nin fiziken toplanacak olması halinde, 
fiziki toplantı veya toplantıların gerçekleştirileceği her bir gün başına (söz konusu fiziki 
toplantının bir günden uzun sürmesi halinde ilgili her bir gün için) 22.000 TL huzur hakkı 
ödemesi yapılması, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi 
yapılmaması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı hariç olmak 
üzere, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, ikramiye, prim ödemesi veya başkaca 
herhangi bir ödeme yapılmamasına yönelik önergesi okundu. Okunan önerge, onaya 
sunuldu. Önerge, 68.318.480 TL itibari değerli payın kabul oyuna karşılık, 924.061 TL itibari 
değerli payın red oyu alınmak suretiyle oyçokluğu ile kabul edildi. 
 

10. Gündemin 10. maddesi Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimine geçildi. Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin 
denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 
(Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu’nun 
önerisi okundu, yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.  

 
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim 

Tebliği gereği 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin, 31.12.2018 
tarihli finansal tabloların 4 no’lu dipnotunda yer aldığına ilişkin bilgi verildi.  

 
12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılında 151.700 TL 

tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verildi. Şirket pay sahiplerinden Enis ULUSOY 
tarafından 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının 300.000 TL olarak 
belirlenmesine ilişkin verilen önerge, okundu, oylamaya sunuldu. 2019 yılında yapılacak 
bağış ve yardımların sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesi hususu, 68.318.480 TL itibari  

 



değerli payın kabul oyuna karşılık, 924.061 TL itibari değerli payın red oyu alınmak suretiyle 
oyçokluğu ile kabul edildi. 
 

13. Gündemin 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından, SPK Seri II, No:17.1 sayılı 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesine göre Şirket tarafından, 3. şahısların borcunu 
temin amacıyla verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya 
menfaat olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.  
 

14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, 
Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” 
başlıklı 396’ncı maddeleri kapsamındaki iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi 
hususu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.  

 
SPK II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında, 2018 yılı 
içerisinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu 
üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar 
kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya Şirket’in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 
olabilecek önemli bir işlem gerçekleştirmediği ve/veya Şirket’in veya Şirket’in bağlı 
ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası 
hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu 
sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda bilgi verildi.  
 

15. Dilek ve görüşlere ilişkin. 
 
Cahit Başaran, Emrah Bayrak ve Atanur Yılmaz söz alarak şirketin değişecek ortaklık yapısına 
ilişkin sorular ilettiler. Enis Ulusoy tarafından sorular yanıtlandı. 

 
Teşekkür konuşması sonrasında ve gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı 
Toplantı Başkanı tarafından saat 09:56’da kapatıldı.  
 
İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına 
alınmıştır. 15.04.2019 ANKARA 

 
 

 


