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HARCIYOR,



      Orta gerilim elektrik dağıtım ekipmanları pazarında
dünyanın sayılı firmalarından olan ULUSOY ELEKTRİK A.Ş, 
sektöründe dikey entegrasyonunu tamamlamış, son 
kullanıcılara anahtar teslim paket çözümler sunarak fark 
yaratmaya, yurt içi ve ihracat pazarlarında etkinliğini ve 
pazar payını her geçen yıl artırmaya devam ediyor.
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YÖNETİM KURULU

MESAJI

  Güçlü mali yapımız, nitelikli insan 
gücümüz, sektördeki derin tecrübemiz 
ve   benimsemiş olduğumuz sürdürülebilir 
büyüme stratejisi ile geleceğe umutla ve 
heyecanla bakıyoruz…

2016 Faaliyet Raporu



2016 Yılında Satışlarımızı, İhracatımızı, 
Üretim Adetlerimizi Ve Karlılığımızı Ciddi 
Oranlarda Artırmayı Başardık.

2016 yılı, birçok siyasi, ekonomik ve toplumsal 
sorunlarla ülkece boğuştuğumuz, acılarla dolu 
bir yıl olarak hafızalarımıza kazındı. Ancak tüm 
bu zorlukların yine ülkece el ele, omuz omuza 
vererek üzerinden gelebileceğimizin bilinci ile 
olanlara hiç aldırış etmeden çalıştık, çabaladık. Bu 
çalışmalarımızın karşılığını aldık ve satışlarımızı, 
ihracatımızı, üretim adetlerimizi ve karlılığımızı 
ciddi oranlarda artırmayı başardık…

Hem yurt içerisinde, hem ihracat pazarlarımızda 
büyüme ve buna bağlı artan karlılık geleceğe 
daha da umutla bakmamıza vesile oldu. Pazar 
paylarımızı faaliyet gösterdiğimiz her alanda 
artırmaya devam ederken, portföyümüze yeni 
eklediğimiz ürünler ile dikey entegrasyonumuzu 
tamamladık ve Orta Gerilim tesis ihtiyaçlarının 
neredeyse tamamına yakınına paket çözümler 
sunabilir konuma geldik. 

Teknolojik altyapımız, geniş ve entegre ürün 
portföyümüz,  güçlü bayi ağımız, Elektrik Dağıtım 
Şirketleri ile uzun vadeli iş birlikteliklerimiz 
ve sarsılmaz güvenilirliğimiz ile Orta Gerilim 
Elektrik dağıtım sektörüne yön veren lider firma 
konumumuzu korumakta ve yerimizi her geçen yıl 
daha da sağlamlaştırmaktayız. 

Ulusoy Elektrik dünyanın 50’den fazla 
ülkesinde bilinen ve tanınan bir marka 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

İhracatımızı geçen yıla oranla %87 oranında 
artırdık, yeni pazarlara giriş yaptık, mevcut 
pazarlarımızda payımızı artırdık, süregelen 
elektrik idaresi onay süreçlerinin son aşamalarına 
geldik.  Ulusoy Elektrik dünyanın 50’den fazla 
ülkesinde bilinen ve tanınan bir marka olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. İhracatımız 
hızla artmaya devam ederken, bunun pozitif 
sonuçlarını karlılıkta artış ve kur riskinin minimize 
edilmesi olarak gördük.

2015 yılı sonunda devreye aldığımız Trafo 
fabrikamız, 2016 yılında toplamda 863 adet trafo 
sevkiyatı gerçekleştirerek Finlandiya’dan Suudi 
Arabistan’a çok çeşitli coğrafyalarda Ulusoy 
Trafoları kullanılmaya başlandı.

Nitelikli insan gücümüze yeni katılan yetenekli 
genç kadroların yanı sıra sektörün en tecrübeli ve 
donanımlı isimlerinden bazılarını da kadromuza 
dahil ettik, sürekli eğitimler ve süreç iyileştirmeleri 
ile donanımlı ve nitelikli bir insan kaynakları 
altyapısına ulaştık.

Güçlü mali yapımız, nitelikli insan 
gücümüz, sektördeki derin tecrübemiz 
ve benimsemiş olduğumuz sürdürülebilir 
büyüme stratejisi ile geleceğe umutla ve 
heyecanla bakıyoruz…

Çok değerli Paydaşlarımız,

Mustafa Cumhur ERSÜMER Hakkı Volkan ÖZSÖKMEN

Kubilay Hakkı ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Enis ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sait ULUSOY
Yönetim Kurulu Üyesi
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YÖNETİM KURULU
ÜYELERİMİZ

Kubilay Hakkı ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

2004 yılından beri Ulusoy Elektrik A.Ş.’nde yönetim kurulu üyesi olarak 
görev yapmıştır. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak seçilmiştir. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Destekli 
Muhasebe bölümü mezunudur.

Enis ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2006 yılından beri Ulusoy Elektrik A.Ş.’nde yönetim kurulu üyesi olarak 
görev yapmıştır. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı‘ na seçilmiştir. Çankaya Üniversitesi İşletme bölümü 
mezunudur. 2005-2006 yılları arasında American Intercontinental 
University Londra’da MBA yapmıştır. 



Mustafa Cumhur ERSÜMER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Serbest avukatlık, 
Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeliği, 18., 20. ve 21. Dönem Çanakkale 
milletvekilliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığı yapmıştır. Serbest avukatlık mesleğine devam etmektedir. 
2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ‘ne 
seçilmiştir. 

Hakkı Volkan ÖZSÖKMEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Enerji sektöründe 25 yıllık uluslararası deneyime sahip olan H. Volkan 
Özsökmen,  1990 yılına ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü ‘nden mezun 
olmuş, yine ODTÜ’ nde elektrik mühendisliği alanında yüksek lisans ve 
Hult International Business School’da MBA derecesi bulunmaktadır. İyi 
derecede İspanyolca ve İngilizce dil bilgisine sahiptir. Ormazabal Inc. 
ve Pelka Elektrik A.Ş. ‘de uluslararası pazarlama ve satış ekiplerinin 
oluşturulması ve yönetilmesi, stratejik yönetim ve finansal kontrol 
sistemlerinin kurularak yönetilmesi faaliyetlerinin yanı sıra ,  yönetim 
kurulu üyeliği yapmıştır. H.Volkan Özsökmen  hali hazırda, İzmir 
Karşıyaka Spor Kulübü’nün uluslararası direktörlüğünü yapmakta, 
değişik üniversitelerde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders 
vermekte, Türkiye ve İspanya ‘da yönetim koçluğu yapmaktadır.

Sait ULUSOY
Yönetim Kurulu Üyesi
(İcrada Görevli Olmayan)

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezunudur. 
Şirketimizin kurucusudur ve uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
görev yapmıştır. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda İcrada Olmayan 
Yönetim Kurulu Üyeliği ‘ne seçilmiştir. 
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İŞ MODELİMİZ



Ulusoy Elektrik, elektriğin üretiminden son kullanıcıya ulaşımına kadar 
gerekli olan orta gerilim elektrik dağıtım ekipmanlarının entegre 
üretimini gerçekleştirmektedir.

Üretim İletim Dağıtım Son Kulanıcı
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Üretim Tesisleri Üretim ve AR-GE

Dikey entegrasyonunu tamamlamış

ANAHTAR TESLİM 
ÇÖZÜMLER

alanındaki tek
AR-GE MERKEZİ

Türkiye’nin

550’ye yakın çalışan

yüksek nitelikli mühendislik kadrosu
60’IN ÜZERİNDE

3 FABRİKA
toplamda 60.000m2

kapalı alan

YÜKSEK ÜRETİM kapasitesi 

ORTA GERİLİM HÜCRE ve

EN BÜYÜK

BETON TRAFO MERKEZİ üreticisi

Türkiye’nin

BİR BAKIŞTA
ULUSOY ELEKTRİK

MÜHENDİSLİK
&TASARIM



Kurumsal Yapı Finansal Yapı

1985’ten bugüne tam

31 YILLIK TECRÜBE

Türkiye’de elektrik alanında

ATILAN İMZA
İLKLERE

SAĞLAM VE
BORÇSUZ
finansal yapı

YÜKSEK 
REKABET
kabiliyeti 

ÜLKEYE 
İHRACAT

50’den fazla
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Dünya’da elektrik denildiğinde, 
akla gelen ilk üç firmadan biri 
olmaktır.

İlklerin öncüsü olan Ulusoy 
Elektrik, enerji sektöründe ulusal 
ve uluslararası standartlara 
bağlı, etkileşim içinde olduğu 
tüm kişi ve kurumlara değer 
katan, sürdürülebilir enerji akışını 
sağlayan lider bir firmadır.
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KURUMSAL HEDEFLER

Yüksek kaliteyi, doğru zamanda ve uygun fiyatla sunarak 
koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak.

Etkin ve verimli bir operasyonel altyapı ile yüksek karlılık 
ve güçlü finansal yapıya sahip olmak.

Yerel ve global pazarlarda marka gücü ve 
marka bilinirliğimizi arttırmak.

Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik.

Kalite ve hizmette sürekli iyileştirme 
modeliyle dünya pazarında büyümek.
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ELEKTROMEKANİK SEKTÖRÜNÜN
MÜHENDİSLİK ve ÜRETİM ALANINDA
TÜRKİYE’NİN ŞALT
MALZEMELERİ ÜRETİCİSİ
ULUSOY ELEKTRİK



Ülkemizdeki elektrik dağıtım şirketi, üretim santralleri, sanayi, 
konut ve altyapı yatırımları artarak devam etmekte olup, buna 
bağlı olarak 2016 yılındaki yurt içi satışlarımız, 2015 yılına göre %56 
artış göstermiştir.

İş geliştirme faaliyetlerimizin sonucu olarak; uluslararası pazarlarda 
mevcut portföyümüze ek olarak Dubai, Tunus, Irak, Kazakistan 
ve Latin Amerika bölgelerinde  de satışlarımız artış göstermiş 
olup, 2016 yılında yurt dışı satışlarımız, 2015 yılına göre %87 artış 
göstermiştir.

ŞİRKETİMİZ ve FAALİYETLERİNE     
İLİŞKİN GELİŞMELER
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*Mali veriler bin TL olarak verilmiştir.
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2012 2013 2014 2015
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2016
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ŞİRKETİMİZ ve FAALİYETLERİNE     
İLİŞKİN GELİŞMELER

2012 2013 2014 2015
Brüt Kâr 41.290 95.493 73.419 29.537

2016
63.138

%30,77 %36,73 %41,44 %20,44 %27,71

2012 2013 2014 2015
FAVÖK 85.189 62.036 17.691

2016
49.908

%23,91 %32,77 %35,02 %12,24

*FAVÖK= Brüt kar - Genel yönetim giderleri - Pazarlama giderleri - Araştırma ve 
geliştirme giderleri  + Amortisman giderleri  ve itfa payları
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2012 2013 2014 2015
Net Kâr 24.635 45.245 13.579

2016
35.886

%18,36 %27,57 %25,54 %9,40 %15,75

2012 2013 2014 2015
Net Borç 7.193

2016
-6.191

*Mali veriler bin TL olarak verilmiştir.
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IRAK %20

FİLİSTİN %9

KAZAKİSTAN  %4

FİNLANDİYA %9

LİTVANYA %4
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2016 yılında ihracatımızı geçtiğimiz yıla oranla % 87,2 oranında artırdık. Bu artışı gerçekleştirirken ülke risklerini minimize etmek ve tek ülkeye 
bağımlılığı azaltmak adına uyguladığımız ihracatta çeşitlendirme stratejimizin bir sonucu olarak  önceki yıllara oranla ihracatımız toplamda 
30‘dan fazla ülkeye herhangi bir tanesinin payı %20’yi aşmayacak şekilde gerçekleşti.

İHRACATTA ARTIŞ 
VE ÇEŞİTLİLİK

2016 Faaliyet Raporu 

DİĞER ÜLKELER  %18
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ÜLKE KIRILIMLARINA GÖRE
İHRACAT VERİLERİ

2012

%69

%6%4
%5

%16

Cezayir Ürdün
Türkmenistan Irak
Diğer 16 Ülke

2013

%87

%6%3
%4

Cezayir
Türkmenistan

Irak
Diğer 26 Ülke



2014

%66

%18

%5

%11

Cezayir
Irak

Kırgızistan
Diğer 29 Ülke

2015

%21

%11

%48

%10

%10

Etiyopya İspanya
Tunus Endonezya
Diğer 29 Ülke

2016

Irak Tunus Finlandiya
Filistin Uruguay Cezayir
Litvanya
İspanya Diğer 23 Ülke

Kazakistan Fas

%20

%17

%9
%9

%8

%5

%4

%4

%3

%3

%18
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Özellikle Elektrik Dağıtım şirketlerinin üçüncü dönem (2016-2020) yatırım planlarının 
gerçekleşmeye başlaması ile birlikte, elektrik dağııtım şirketleri ile yeni kontratlar ve 
halihazırda devam eden kontratların uzatımlarını gerçekleştirdik. Ürün çeşitliliğimiz, 
optimum fiyat-kalite dengemiz ve yüksek üretim kapasitelerimiz ile dağıtım şirketleri 
ile olan güçlü işbirlikteliklerimiz devam ediyor. Ülkemiz enerji politikaları çerçevesinde 
güneş ve rüzgar santralleri projelerinin büyük bir kısmında O.G tedarikçisi olarak 
yerimizi aldık. Bunun yanı sıra güçlü bayi ağımız ve sektördeki prestijli konumumuz 
ile yurt içerisindeki hemen her önemli projede ürünlerimiz tercih ediliyor bunlardan 
bazıları; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. havalimanı, Avrasya Tüp Geçit Projesi ve 
daha niceleri… 

28
YURT İÇİ PAZARDA 

BÜYÜME DEVAM EDİYOR

III.
Havalimanı
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TRAFO FABRİKASI

VİTES YÜKSELTİYOR



2015 yıl sonu itibariyle 6000 Adet/Yıl üretim kapasitesi hedefi ile 
devreye alınan Trafo fabrikamız birinci tam yılında 863 adet trafo 
ile beklenen performansı göstermeye başladı. Üretim planlama 
ve süreç iyileştirmeleri ile birlikte 2 yıl içerisinde tam kapasiyete 
ulaşacak olan fabrikamız  Finlandiya gibi yepyeni pazarlara kapı 

açarken, aynı zamanda Orta Gerilimde komple paket çözümler 
sunabiliyor olmamızı sağlayarak elektrik dağıtım şirketleri, 
müteahitler ve proje firmaları nezdinde tercih edilmemize katkı 
sağlamaktadır. 



32
YENİ ÜRÜNLER, YENİ PAZARLAR

YENİ HEDEFLER
Stratejik planlarımız çerçevesinde Endonezya’daki fabrikamızı devreye aldık ve özel sektöre 
satışlarımızı başlattık, elektrik idaresinden alınacak olan PLN onayında ise son aşamaya 
gelindi.  Avurpa’daki etkinliğimizi artırmak adına Düsseldorf’ta bir branch ofis açtık. 
Mevcut elektrik dağıtım şebekelerinin eskidiği ve yeni Euro ECO-NORM standartlarının 
zorunlu hale geldiği Avrupa pazarına teknolojik altyapımız ve ürün çeşitiliğimiz ile birlikte 
etkin bir giriş yapıyoruz. Ortadoğu, Latin Amerika, Türki Cumhuriyetler ve Afrika’da 
bulunan güçlü bayi ağımız ile pazar paylarımızı büyütmeye devam ediyoruz. 
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GÖSTERGELER
ÖZET FİNANSAL



2016 Faaliyet Raporu - 36

ÖZET FİNANSALLAR

TL mn

Brüt Kâr

FAVÖK*

GelirGelir 134,2

31,0

24,6

260,0

83,6

71,5

177,2

60,1

45,2

144,5

14,6

13,6

227,8

45,3

35,8

FVÖK

Net Kâr

2012

41,3

32,1

2013

95,5

85,2

2014

73,4

62,0

2015

29,5

17,6

2016

63,1

49,9

TL mn

Toplam Varlıklar

Duran Varlıklar
Dönen Varlıklar

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Öz Kaynaklar

13,7

59,3

1,1

26,0

%42

45,8

114,0

2,5

38,5

%61

17,7

107,4

1,1

28,3

%39

14,0

79,8

1,7

44,2

%13

13,8

117,8

2,5

55,1

%27

Toplam Yükümlülükler

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Özkaynak  Kârlılığı

2012

84,5

24,9

14,4

58,5

2013

156,3

36,0

25,8

117,8

2014

145,0

27,2

37,6

116,8

2015

151,0

42,5

71,2

106,8

2016

190,0

52,6

72,2

134,9

Brüt Kâr Marjı

FAVÖK Marjı
FVÖK Marjı %23,1

%18,4

%32,2

%27,6

%33,9

%25,5

%10,1

%9,4

%19,9

%15,8Net Kâr Marjı

%30,8

%23,9

%36,7

%32,8

%41,4

%35,0

%20,4

%12,2

%27,7

%21,9

Nakit ve Nakit Benzerleri

*FAVÖK= Brüt kar - Genel yönetim giderleri - Pazarlama giderleri - Araştırma ve geliştirme giderleri  + Amortisman giderleri  ve itfa payları



KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ UYUM RAPORU



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 

Ulusoy Elektrik, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ ‘i, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer 

yasal düzenlemelere uyum sağlama konusunda azami özen göstermektedir.  

Ana Sözleşme’ mizin ; 12. Madde’ sinde,  SPK tarafından uygulanması zorunlu ilkelere uyulur, zorunlu ilkelere uyulmaksızın 

yapılan işlem ve alınan kararlar geçersiz olup, Ana Sözleşme ‘ye aykırı sayılacağı hükmolunmuştur. 

Faaliyet dönemi içerisinde uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ ne uyum sağlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri 

‘ nin tamamına uyum amaçlanmakla beraber; zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar ve bir 

kısmında da şirketimizin mevcut yapısıyla örtüşmemesi nedeniyle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Uyum çalışmaları 

Kurumsal Yönetim Komite’ miz tarafından izlenmekte, değerlendirilmekte ve tam uyum için gereken alt yapı çalışmaları 

sürdürülmektedir. 

2016 yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri ‘ne uyum çalışmaları kapsamında; 

1. İç Denetim  ve iç kontrol sistemlerinin altyapısı oluşturulmuştur. 

2. İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuştur. 

3. Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Kurumsal 

Yönetim Komitesi veya Denetim Komitesi’ ne iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturulmuş, toplantılar 

vasıtasıyla ilgili taraflar bilgilendirilmiştir. 

4. Denetim komitesi üyelerinden birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olması kuralına 

uyum sağlanmıştır. 

31.12.2016 tarihi itibariyle tam uyum sağlanamayan ilkeler aşağıda belirtilmiş olup, bu ilkelere uyum sağlanmaması nedeniyle 

oluşan bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. 

1. Şirketimizin ana sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi tayini talep etme hakkı ve azınlık hakları, ayrıca 

düzenlenmemiş olmakla beraber, yine esas sözleşmemizin Kanuni Hükümlerin düzenlendiği Madde 23 ‘e göre  ‘’İşbu 

ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ,SPK  ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaktadır.’’  

2. Azlık hakları, ana sözleşme ile düzenlenmemiştir. 

3. Yönetim Kurulu kadın üye oranı hedefi ve zamanlaması için  henüz bir politika belirlenmemiştir. 

4. Yönetim Kurulu ‘muzun ikisi bağımsız olmak üzere beş üyeden oluşması nedeniyle, bir üyenin birden fazla komitede 

üyeliği bulunmaktadır. 

5. Yönetim Kurulu için özeleştiri ve performans değerlemesi uygulaması henüz bulunmamaktadır.  

6. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, sigorta ettirilmemiştir.  

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 

       1. PAY SAHİPLERİ 

Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 

“Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, Bilgilendirme Politikası vasıtasıyla başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği 

haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.  

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet 

sitesinde paydaşlarımıza sunulmaktadır. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2016 yılı içerisinde içerisinde paydaşlarımızdan gelen 52 adet bilgi talebi, Bilgilendirme 

Politikamız ve ilgili mevzuat çerçevesinde yanıtlanmıştır. 2016 yılı içerisinde 35 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. 



Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi                    İletişim                                  e-posta 

Neşe San                                                   (312) 267 07 12                    ir@ulusoyelektrik.com.tr 

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 

Esas sözleşmede ayrı bir hüküm bulunmamakla beraber, şirket yönetimimiz özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem 

yapmaktan kaçınılmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde özel denetim talebi olmamıştır. 

Paydaşlarımızdan gelen bilgi talepleri Yönetim Kurulu ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından değerlendirilmekte, pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanmış bilgiler 

kapsamında cevaplandırılmaktadır. 

Pay sahiplerimiz, potansiyel yatırımcı ve analistler arasında bilgi alma hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklama ve 

gelişmelerin eşanlı olarak Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla yapılmasına özen gösterilmektedir. 

Genel Kurul 

Genel Kurul toplantılarımız ‘’Genel Kurul İç Yönergesi’’ çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

07.04.2016 tarihinde  yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantı daveti, kurumsal internet sitemizde ve KAP’ta, 08.03.2016 

tarihinde duyurulmuştur. 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır 

bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, 1.3.1 

maddesinde belirtilen hususlara dikkat çekilecek şekilde ayrıca duyurulmaktadır. 

Kurumsal internet sitemizde yayınlanan Genel Kurul davet ve gündem dokümanı ile beraber, vekaleten katılım prosedürü 

hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. Mali tablo ve raporlar da aynı şekilde paydaşların kolay ve hızlı erişebilecekleri şekilde 

kurumsal internet sayfamızda incelemeye açık tutulmuştur. 

Ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve 

oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi, Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 

gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki 

değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi, yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim 

kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, 

ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve 

bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgiler 

kurumsal internet sayfamızda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. 

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak 

iletmiş oldukları talepleri bulunmamaktadır. 

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. 

7  Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, itibari değeri 4.000.000 TL olan   A grubu paylar 

asaleten, toplam itibari değeri 36.000.000 TL olan B grubu payların 31.960.006 TL kısmı asaleten , 20.776 TL kısmı vekaleten 

olmak üzere toplantı nisabı 35.980.782 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

Yönetim Kurulu’ muzun , 2015 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olan 13.749.858 TL’nin 487.493 TL’sinin 

genel kanuni yedek akçelere, 6.305.705 TL’sinin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve 6.874.929 TL’sinin nakit temettü olarak 



ödenmesini teklifi, 7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiştir. 2015 yılına ait 

temettü ödememiz , 15.12.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranan ve olumsuz oy verilmesi nedeniyle Genel Kurul kararına bırakılan herhangi bir 

işlem bulunmamaktadır. Genel Kurul kararlarının tamamı yerine getirilmiştir.  

Genel kurul toplantısına ait Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı kurumsal internet sayfamızda 

bulunmaktadır. 

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay 

sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla elektronik genel kurul 

yapılarak tüm paydaşların katılımı için uygun zemin hazırlanmaktadır. 

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden 

hazırlıklar yaparak gerekli bilgiyi edinmektedir. Toplantı başkanı , Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların 

tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen göstermektedir. 

Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. 

Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel 

kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap 

verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 

yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul 

tarihinden sonraki 30 gün içerisinde 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur. 2015 yılı Olağan genel Kurul’umuzda 

yatırımcılarımızdan nitelikte bir soru gelmemiştir. 

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve 

bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 

olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir 

işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak 

sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem 

maddesi olarak genel kurul gündemine alınmaktadır.2015 yılı Genel Kurul’unda paydaşlarımıza; bu kapsamda herhangi bir 

işlem yapılmadığı konusunda bilgi verilerek, genel kurul tutanağında 12. maddede işlenmiştir.  

Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı TTK, 395 ve 396. Maddeleri kapsamında belirtilen işleri yapabilmelerine yönelik izin 

konusu oybirliği ile kabul edilmiştir. 

(1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri 

adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemlerin bulunmadığı hakkında genel kurulda bilgi vermişlerdir.  

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında 

sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel 

kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.9. maddesinde belirtilen hususlara uyulmaktadır. 

Bağış ve yardımlara ilişkin politikamızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve 

yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile 

ortaklara bilgi verilmiştir. 



2016 yılında yapmış olduğumuz bağış ve yardımlar 53.623 TL’dir. (V.U.K. kayıtları) 

Esas sözleşmede hüküm olmamakla beraber , Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil 

kamuya açık olarak yapılmaktadır.  

Oy Hakkı 

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve pay sahiplerine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde 

kullanma fırsatı sağlanmaktadır. 

Oy hakkında imtiyazdan kaçınılmaktadır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde halka açık payların sahiplerinin yönetimde 

temsilini engelleyecek nitelikte imtiyaz bulunmamaktadır. 

Sermayeyi temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, 4.000.000 TL nominal tutarlı A grubu paylar imtiyazlıdır. 

İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine yönetim kuruluna üye seçiminde (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) ve genel kurul 

toplantılarında oy kullanımı (A Grubu pay sahiplerinin bir pay için 9, diğer pay sahiplerinin her pay için 1 oy hakkı vardır) 

konusunda imtiyaz vermektedir.  

 
 

                                    ORTAKLIK YAPISI  

SERMAYEDEKİ 

PAYI  % 

 

OY HAKKI  

ORANI % 

 
A GRUBU 

(İMTİYAZLI) 

B GRUBU TOPLAM 

SAİT ULUSOY 1.632.571 17.676.661 19.309.232 48,27% 44,96% 

AKGÜL ULUSOY 1.053.143 6.318.857 7.372.000 18,43% 21,94% 

KUBİLAY 

HAKKI ULUSOY 

657.143 4.115.394 4.772.537 11,93% 13,93% 

ENİS ULUSOY 657.143 4.269.092 4.926.235 12,32% 14,14% 

HALKA AÇIK 

KISIM  

- 3.619.996 3.619.996 9,05% 5,03% 

TOPLAM  4.000.000 36.000.000 40.000.000 100,00% 100,00% 

 

31 Aralık 2016 itibarıyla, Şirket hisselerinin %30’u Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. 

Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğumuz bir şirket bulunmamaktadır. 

Azlık Hakları 

Azlık hakları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata tabidir. Esas sözleşmemizde ayrıca 

belirtilmemiş olmakla beraber, azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmektedir. 

Kâr Payı Hakkı 

Genel kurul tarafından onaylanmış kar dağıtım politikamız, kurumsal internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. 

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/kar-dagitimi-politikasi.pdf 

Kar dağıtım politikamız, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve 

esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta oluşturulmuştur. 

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/kar-dagitimi-politikasi.pdf


Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir. Kar 

payında imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

Yönetim Kurulu’ muzun , 2015 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olan 13.749.858 TL’nin 487.493 TL’sinin 

genel kanuni yedek akçelere, 6.305.705 TL’sinin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve 6.874.929 TL’sinin nakit temettü olarak 

ödenmesini teklifi, 7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiştir. 2015 yılına ait 

temettü ödememiz , 15.12.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Payların Devri 

Şirket esas sözleşmemizde payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı bir hüküm bulunmamaktadır. TTK ve SPK 

mevzuat hükümleri geçerlidir. 

           2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

Kurumsal İnternet Sitesi 

Şirketimizin kurumsal internet sitesinde; 2.1.1. ve 2.1.2. maddelerine uygun şekilde tüm bilgiler bulunmaktadır. 

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/page/yatirimci-iliskileri-ir-22 

2017 yılında Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç  finansal tablo 

bildirimleri Türkçe’nin yanı sıra eş anlı olarak ,doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçe’si ile 

tutarlı olacak şekilde İngilizce özet olarak hazırlanmasına karar verilmiştir.  

Bilgilendirme Politikamız kurumsal internet sayfamızda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. 

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/bilgilendirme-politikasi.pdf 

Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının, oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. 

Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun kararını takiben kurumsal internet sitesinde 

yayımlanır. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevidir. Söz 

konusu görev, Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde yerine getirilir. 

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmeleri açıklamaya , ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili gerek yıl 

içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarını yazılı ve 

görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapmaya sadece Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür 

Yardımcıları yetkili kılınmıştır. 

Faaliyet Raporu 

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak 

ayrıntıda , ilgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verecek şekilde hazırlanmaktadır. Yıllık 

faaliyet raporumuzda tekrara sebebiyet verilmemesi için, gerekli açıklamalar, faaliyet  raporunun  bir bölümü niteliğindeki 

Kurumsal Yönetim Uyum Rapor’ nda yer almaktadır. 

3. MENFAAT SAHİPLERİ 

Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 

Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma 

altına almaktadır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat 

sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur. 

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/page/yatirimci-iliskileri-ir-22
http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/bilgilendirme-politikasi.pdf


Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmakta, 

tazminat gibi mekanizmaların kullanımında gerekli kolaylığı göstermektedir. Çalışanlarımıza yönelik tazminat 

politikasını oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. 

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/tazminat-politikasi.pdf 

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili olarak,  kurumsal internet sitemizde de yer alan Etik İlkeler ve Bilgilendirme 

Politikamız çerçevesinde bilgilendirilmekte ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat 

sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.  

Menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine 

veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturulmuştur. Menfaat sahiplerimiz mevzuata 

aykırı ya da etik açıdan uygun olmayan işlemlerle ilgili olarak, Bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili 

kişilerle ya da  etik@ulusoyelektrik.com.tr  e-posta adresini kullanarak iletişime geçebilmektedir. 

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar 

grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenerek, 

her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir. 

Esas sözleşmede yer verilmemekle beraber şirketin İnsan Kaynakları Politikası, Etik İlkeleri, Tedarikçi Politikası gibi iç 

düzenlemelerinde bu modellere yer verilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller 

şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmeye devam etmektedir. 2016 yılında,  menfaat sahiplerinin şirket 

yönetimine katılımını sağlamak amacıyla bayi, tedarikçi toplantıları , müşteri anketleri gibi yöntemler kullanılarak gerekli 

iyileştirmeler yapılmıştır.  

İnsan Kaynakları Politikası 

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi 

benimsenmiştir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, 

halefiyet planlaması hazırlanmaktadır. 

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiş ve bu ölçülere azami ölçüde uyulmaktadır. 

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim 

programları gerçekleştirilmekte ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. 

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak 

görüş alışverişinde bulunulmaktadır.  

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı oluşturulmuştur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin 

belirlenmesinde kullanılacak performans ve ödüllendirme kriterleri hazırlanmaktadır.  

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal 

kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmakta ve çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve 

koşulları sağlanmaktadır. 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayımız 585 kişidir. ( 31 Aralık 2015: 492) 

Şirketimizin personelleri ,  sosyal güvenlik bakımından 5510  sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş 

hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır. 

Şirketimizde toplu sözleşme uygulamaları bulunmamaktadır. Çalışanlarımıza,  almış oldukları ücretlerinin haricinde yemek ve 

servis hizmeti sağlanmaktadır.  

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/tazminat-politikasi.pdf
mailto:etik@ulusoyelektrik.com.tr


Rapor dönemi içinde şirket çalışanlarına toplam 343 saat oryantasyon eğitimi, 344 saat teknik eğitim  ve 329 saat iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimi verilmiştir.  

Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler 

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaktadır. 

Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanmakta ve gecikmeler hakkında müşteriler derhal 

bilgilendirilmektedir. 

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulmakta ve uluslararası geçerliliği bulunan belgelerimizle, kaliteye ilişkin belirli bir 

garanti sağlanmaktadır. 

Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir. 

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

Faaliyetlerimiz, kurumsal İnternet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal 

sorumluluklarımıza karşı duyarlı ; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uygun hareket 

edilmekte, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına saygı göstererek destek olmakta, irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere 

yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele etmektedir. 

2016 yılı Sosyal Sorumluluk Projelerimiz; 

 Çalışanlarımızın katkısı ile Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki miniklere yönelik hediye bağışı kampanyası 

düzenlenmiştir. 

 2008 yılından bu yana Dünya’da birçok şirket tarafından uygulanan Give & Gain Çalışan Gönüllülüğü Günü 

programına dahil olunmuştur.  

 ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu ve ASO Teknik Koleji tarafından 

düzenlenen "İŞSİZ GENÇLERE İŞ FIRSATI" projesinde iştirakçi ortak  olarak katılım sağlanmıştır. 

 Sürdürülebilirliğin sağlanması için yaşadığımız çevreyi koruma bilinciyle, geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğumuz 

Şirket beyaz yaka çalışanlarına doğum günlerinde tema vakfı sertifikası verilerek onlar adına 1 fidan bağışı projemiz 

2016 yılında da devam ettirilmiştir.  

 Çalışanlarımızın üniversitede okuyan 1. derece yakınlarına burs uygulamamızı, üniversite ve  lise öğrencilerine 

verdiğimiz seminerler ve teknik gezi programları sürdürülmüştür. 

 

Çevre ve İş Sağlığı 

Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamında;  atıkları kaynağında minimize eden, atıkları havaya, suya, toprağa zarar vermeden 

toplayan, depolayan ve lisanslı geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf tesislerine ulaştıran sürdürülebilir bir endüstriyel atık 

yönetim planımız bulunmaktadır. 

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok ederek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefiyle, İş Sağlığı ve 

Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyarak, iş kazası ve meslek hastalıkları ile 

ilgili tüm riskleri değerlendirerek, koruyucu önlemler alınmaktadır. 

4. YÖNETİM KURULU 

YÖNETİM KURULU  GÖREV 

Kubilay Hakkı ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı 

Enis ULUSOY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Sait ULUSOY Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan) 

Mustafa Cumhur ERSÜMER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Hakkı Volkan ÖZSÖKMEN* Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 



Yönetim kurulu üyelerimiz 07.04.2016 tarihli Genel Kurul’ da 1 yıl için seçilmişlerdir. 

*Hakkı Volkan Özsökmen, istifaen Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan İlhami Özşahin’ in yerine, ilk Genel Kurul ‘da onaya 

sunulmak üzere , Kurumsal Yönetim Komitemizin 22.12.2016 tarihindeki bağımsızlık kriterlerini taşıdığına dair görüşüne 

istinaden, aynı tarihteki Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.  

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ 

KUBİLAY HAKKI ULUSOY, 2004 yılından beri Ulusoy Elektrik A.Ş.’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 

2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Destekli 

Muhasebe bölümü mezunudur.  

ENİS ULUSOY, 2006 yılından beri Ulusoy Elektrik A.Ş.’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılı Genel 

Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ‘ na seçilmiştir. Çankaya Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 

2005-2006 yılları arasında American Intercontinental University Londra'da MBA yapmıştır.  

SAİT ULUSOY, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezunudur. Şirketimizin kurucusudur ve uzun yıllar 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda İcrada Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği 

‘ne seçilmiştir.  

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Serbest avukatlık, Radyo Televizyon 

Üst Kurulu üyeliği, 18., 20. ve 21. Dönem Çanakkale milletvekilliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan 

Yardımcılığı yapmıştır. Serbest avukatlık mesleğine devam etmektedir. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyeliği ‘ne seçilmiştir.  

HAKKI VOLKAN ÖZSÖKMEN, Enerji sektöründe 25 yıllık uluslararası deneyime sahip olan H. Volkan Özsökmen,  1990 

yılına ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü ‘nden mezun olmuş, yine ODTÜ’ nde elektrik mühendisliği alanında yüksek lisans 

ve Hult International Business School’da MBA derecesi bulunmaktadır. İyi derecede İspanyolca ve İngilizce dil bilgisine 

sahiptir. Ormazabal Inc. ve Pelka Elektrik A.Ş. ‘de uluslararası pazarlama ve satış ekiplerinin oluşturulması ve yönetilmesi, 

stratejik yönetim ve finansal kontrol sistemlerinin kurularak yönetilmesi faaliyetlerinin yanı sıra ,  yönetim kurulu üyeliği 

yapmıştır. H.Volkan Özsökmen  hali hazırda, İzmir Karşıyaka Spor Kulübü’nün uluslararası direktörlüğünü yapmakta, değişik 

üniversitelerde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders vermekte, Türkiye ve İspanya ‘da yönetim koçluğu yapmaktadır. 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER 

 

Sait Ulusoy  

Şirket Görevi Sermaye Payı (TL) Sermaye Payı (%) 

Enel Enerji A.Ş.   Yönetim Kurulu Başkanı 385.000 55% 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu  

Üyesi 

13.500.000 30% 

Bozat Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - - 

Kubilay Hakkı Ulusoy 

Şirket Görevi Sermaye Payı (TL) Sermaye Payı (%) 

Enel Enerji A.Ş.   Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. 140.000 20% 

Bozat Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. - - 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 15.750.000 35% 

Jüpiter Gayrimenkul Yatırım Turizm 

İnşaat ve Enerji Ltd. Şti. 

Şirket Müdürü 5.000 50% 

Enis Ulusoy 

Şirket Görevi Sermaye Payı Sermaye Payı (%) 

Enel Enerji A.Ş.   Yönetim Kurulu Üyesi 140.000 TL 20% 

Bozat Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - - 

PT Ulusoy Electric Indonesia Şirket Müdürü 50.000 USD 10% 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı 

15.750.000 35% 

PT Ulusoy Electric Industry Şirket Müdürü  5.000 USD 1% 



Mustafa Cumhur Ersümer 

Şirket Görevi Sermaye Payı Sermaye Payı (%) 

- Serbest Avukatlık - - 

Hakkı Volkan Özsökmen 

Şirket Görevi Sermaye Payı Sermaye Payı (%)  
Yönetim Danışmanlığı - - 

Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket dışında görev almaları belirli kurallara bağlanmamakla beraber; Yönetim kurulu üyelerinin 

şirket işleri için yeterli zaman ayırması ve şirket dışında aldıkları görevin çıkar çatışmasına yol açmaması  esastır.  Ayrıca; 

Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı TTK, 395 ve 396. Maddeleri kapsamında belirtilen işleri yapabilmeleri Genel Kurul 

onayına tabidir. 

Herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç verilmesi, kredi kullandırılması , 

verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatılması, şartlarını iyileştirilmesi, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi 

adı altında kredi kullandırılması veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmesi söz konusu olmamıştır. 

Faaliyet dönemi içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK  199. Maddesi kapsamında rapor talebi bulunmamaktadır. 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ 

HAKLAR 

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve genel 

kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ücret politikamız kurumsal internet 

sitemizde bulunmaktadır.  http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/ucret-politikasi.pdf 

Üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 

döneme ait üst düzey yöneticilere ödediği ücret ve diğer kısa vadeli faydaların toplamı 1.324.889 TL’dir. (31 Aralık 2015: 

1.713.224 TL). 

YÖNETİM KURULU FAALİYET ESASLARI 

Yönetim Kurulu ‘muzun çalışma esasları , ana sözleşmemiz ve iç yönetmelikle tanımlanmıştır.  

YÖNETİM KURULU GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

 

1. AMAÇ:  

Yönetim Kurulu ‘nun işlevi, yapısı ve çalışma esasları ve görevlerinin düzenlenmesidir. 

2. DAYANAK : 

a. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 375. Maddesi.  

b. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1  Kurumsal Yönetim Tebliği 4. Bölüm. 

c. Esas Sözleşme.  

3. YETKİ VE KAPSAM: 

a. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, adil, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. 

b. Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev ve yetki dağılımı yapılabilir. 

c. Yönetim Kurulu alacağı stratejik kararlarda, şirketin risk büyüme ve getiri dengesini en uygun seviyede tutarak 

, şirketin uzun vadeli menfaatlerini gözeterek şirketi idare ve temsil eder. 

d. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

belirlenebilecek sınırlamalara tabi olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek üst sınır dahilinde Şirket 

adına bağışta bulunulması hakkında karar vermeye yetkilidir. 

e. Yönetim Kurulu Genel Kurul'un onayı alınmaksızın kredi sağlanması için, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuata ilişkin hükümlere uyulması kaydıyla, Şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya rehin 

işlemleri yapmaya ve bunları fekke yetkilidir.  

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/ucret-politikasi.pdf


f. İlgili Mevzuat ve Esas Sözleşme' de Genel Kurul tarafından alınması gerekli olduğu belirtilmeyen bütün 

hususlarda karar almaya yetkilidir. 

g. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli 

meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi 

çeşitli konularda ve uygun gördüğü sayıda, gerek kendi üyeleri gerekse de konusunda uzman kişiler arasından 

atanacak kişilerce oluşturulacak, komite veya komisyon kurabilir.  

h. TTK 367. Maddesine uygun olarak, düzenleyeceği iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen ya 

da tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. 

i. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile ilgili olarak lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde TTK 368 ve 371 

maddelerine göre ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. 

 

4. YÖNETİM KURULU ‘NUN OLUŞUMU VE YAPISI:  

a. Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde, seçilecek 

en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 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 . 

b. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu 

üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler 

bulunur. Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenir. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. 

c. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri, 

yeniden seçilebilir. 

d. Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan A Grubu pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından 

Şirket'in temsili ve ilzamı yetkisini haiz olan bir başkan ve başkan vekili seçer. 

e. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği 

açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır ve 

yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. 

f. Genel Kurul, gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 

g. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya 

görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin" düzenlemelerine uyulur. 

 

5. GÖREVLER: 

 

a. TTK 375. Maddede düzenlenen Yönetim Kurulu’nun devredilemez ve vazgeçilemez görevlerinin yerine 

getirilmesi; 

i. Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. 

ii. Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. 

iii. Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin 

kurulması. 

iv. Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. 

v. Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı 

talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. 

vi. Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun 

ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının 

hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 

vii. Borca batıklık durumunun varlığında,  mahkemeye bildirimde bulunulması. 

 



b. Görevlerinin ve şirket faaliyetlerinin , yasal mevzuat,  esas sözleşme ve şirket içi düzenlemelerine uygun 

gerçekleştirilmesinin sağlanması, 

c. Şirketin stratejik hedeflerinin tanımlanması, hedeflere ulaşılması için gerekli kaynakları belirlenmesi,  şirket 

içi  organizasyonun kurulmasının sağlanması ve denetlenmesi, 

d. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan stratejik kararların üst yönetim tarafından ne oranda başarıyla 

uygulandığının kontrolü ve şirketin performansının değerlendirilmesi, 

e. Şirket bütçesinin onaylanması, gelişiminin kontrolü ve bütçe dışı harcama taleplerinin incelenerek karar 

verilmesi,  

f. Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan komite görüşlerinin incelenerek karar bağlanması, 

g. Şirketin ara dönem ve dönem sonu mali tablo ve faaliyet raporunun hazırlanması ve  onaylanması, 

h. Şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek risklerin etkilerini en aza indirebilmek için, risk politikasının 

oluşturulması ve yılda en az bir defa risk yönetimi mekanizması ve iç kontrol sistemlerinin denetlenerek, 

sağlıklı bir şekilde işlemesinin sağlanmasıdır. 

  

6. TOPLANTI VE RAPORLAMA:  

 

a. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına taahhütlü mektup veya e-posta yoluyla toplantı 

tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Toplantı gündemi ve konularla ilgili bilgiler davet ile beraber 

üyelerin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir 

ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir.  

b. Yönetim Kurulu toplantı yeri Şirket merkezi olmakla beraber Yönetim Kurulu Türkiye'de veya Türkiye dışında 

herhangi bir yerde de toplanabilir. Başkan bu toplantı yerini davet yazısında belirler.  

c. Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az 

dört defa toplanması zorunludur.  

d. Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin 

salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim 

Kurulu kararları yazılı olmak zorundadır. 

e. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden 

birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife önerinin tüm üyelere yapılmış olması ön şartıyla, en az 

üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim 

Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.  

f. Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ‘ nin uygulanması bakımından önemli 

nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin 

ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. 

g. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantılara icracı olmayan üyelerin katılımını , toplantı konularının açık ve net bir 

şekilde tartışılmasını teşvik eder. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu 

toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.  

h. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket işleyişiyle ilgili bilgi taleplerini Yönetim Kurulu Başkanı’na iletir ve toplantı 

gündemine alınmasını talep edebilir. 

 

2016 yılı  içerisinde Yönetim Kurulu ‘muz 12 adet toplantı yapmış, toplantılarda %100 katılım sağlanmıştır. 

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 

Başkan  : Mustafa Cumhur Ersümer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Üye  : Hakkı Volkan Özsökmen* (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Üye  : Neşe San** (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) 



*22.12.2016 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Hakkı Volkan Özsökmen ’in  yine aynı tarih itibariyle 

komite üyeliklerine ataması yapılmıştır. 

**05.05.2016 tarihi itibariyle göreve başlayan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi , yine bu tarih itibariyle komite üyesi olarak 

atanmıştır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de ifa etmektedir. 

Komite, rapor dönemi içinde 7 defa toplanarak, Kurumsal Yönetim uygulamalarını değerlendirerek Yönetim Kurulu’na 

görüşlerini bildirmiştir. Yapılan çalışmalar Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı bölümünde yer almaktadır. 

DENETİM KOMİTESİ 

Başkan  : Mustafa Cumhur Ersümer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Üye  : Hakkı Volkan Özsökmen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Komite, rapor dönemi içinde 5 defa toplanarak, yıllık ve 3 aylık denetim/faaliyet raporuyla ilgili değerlendirme yaparak 

Yönetim Kurulu’na görüşlerini bildirmiştir. 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 

Başkan  : Mustafa Cumhur Ersümer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Üye  : Hakkı Volkan Özsökmen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Üye  : Sait Ulusoy (İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi) 

Komite, rapor dönemi içinde 6 defa toplanarak,  görüşlerini  Yönetim Kurulu’na bildirmiştir. Komitemizin çalışmalarına , risk 

yönetimi ve iç denetim mekanizmaları bölümünde yer verilmiştir. 

Yönetim Kurulu üye sayımızın ikisi bağımsız toplam beş üyeden oluşması nedeniyle, aynı üyenin birden fazla komitede üyeliği  

bulunmaktadır. Komitelerimizin çalışma esaslarına, kurumsal internet sayfamızda yer verilmektedir. 

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/page/yonetim-kurulu-komiteler-ir-30 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanı EK:1’de bulunmaktadır.  

Yönetim Kurulu ‘muzun yaptığı değerlendirme sonucu, komite çalışmalarının  etkin ve verimli şekilde yürütüldüğü kanaatine 

varılmıştır. Komite toplantılarına katılım %100 olarak gerçekleşmiştir. 

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI 

Risk yönetimi politikamız, stratejik hedeflerle uyumlu olarak varlıklarımızın değerlerinin korunması, operasyonel verimlilik ve 

etkinlik, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır. 

Riski hedeflerimizin üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımlamakta ve süreçlerimizin bir parçası olarak gördüğümüz  tüm bu 

riskleri proaktif olarak değerlendirerek , etkin şekilde yönetmeyi hedeflemekteyiz. 

İç kontrol faaliyetlerimizde ; olumsuz risklerin bertaraf edilmesi, olumlu risklerin ise bir fırsat olarak ele alınarak faydaya 

dönüştürülmesi konusunda tüm çalışanlarımızın sorumluluk ve bilinçlerinin artırılmasını hedeflemekteyiz. 

Tüm faaliyet ve süreçlerimizdeki potansiyel risklerin öngörülmesi, yönetilmesi ve izlenebilmesi için yıllık faaliyet planları 

oluşturarak, sürekli iyileştirmeye metodunu kullanmaktayız. 

Risk iştahımız, kanunlara tam uyum ve etkileşimde bulunduğumuz tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın yerine 

getirilmesi bilinciyle risk ve getiri arasında optimum denge sağlayacak şekilde tespit edilmiştir.  

Riskin Erken Saptanması Komitesi ,  politikanın periyodik olarak gözden geçirilmesini ve sürekliliğini sağlamaktadır. 

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 

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/page/yonetim-kurulu-komiteler-ir-30


ve varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi nezaretinde  düzenli 

olarak yürütülmektedir.  

 

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI 

 

1. FİNANSAL RİSKLER: Şirket’in finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri ifade eder. 

Finansal riskler, kredilerden, faiz oranlarından, döviz kurlarından, nakit yönetiminden, emtia fiyatlarından kaynaklanan riskleri 
kapsamaktadır. Söz konusu riskler finansal tabloların 25 no’lu dipnotunda yer almaktadır. 

a) KREDİ RİSKİ: Şirketimiz , ağırlıklı olarak özel sektör ve bayileri ile çalışmakla birlikte, yurtdışı satışlarının önemli 

bir kısmını akreditifli olarak gerçekleştirmektedir. Ticari alacaklar, çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok 

sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Riskin dengeli şekilde dağıtılması prensibiyle hareket ederek, ticari alacaklarını 

geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durumu göz önüne alarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede öngörülen ek bir 

kredi risk bulunmamaktadır. 

b) LİKİDİTE RİSKİ: Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının 

azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Likidite 

riski yönetimi ile ilgili olarak yönetim kurulumuz, kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun 

bir likidite riski yönetim politikası oluşturmuştur. Likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip 

etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin 

devamını sağlamak suretiyle, yönetir. 

c) PİYASA RİSKİ: Kur riski yönetiminde politikamız kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, sıfıra yakın bir 

döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır. Şirketimiz, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz 

kalmaktadır. Borç ve yükümlülüklerini dengelemek amacıyla vade ve döviz cinslerinde uyum yaratmak suretiyle, 

bilanço içi yöntemlerle kur riskimizi yönetmekteyiz. Şirketimiz kur riski yönetiminde; türev finansal enstrümanlar 

kullanılmamaktadır. Faiz oranı riski yönetiminde de faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço 

içi yöntemler izlenmektedir. 

d) SERMAYE RİSKİ: Sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan 

da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Yönetim kurulu sermaye 

yapısını düzenli olarak yaptığı toplantılarda inceler. Bu incelemeler sırasında kurul, sermaye maliyeti ile birlikte her bir 

sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir ve sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan 

borcun geri ödenmesiyle dengede tutmayı amaçlamaktadır.  

2. UYUM RİSKLERİ: Yürürlükteki kanunlara, diğer hukuki düzenlemelere, etik kurallara, Şirket içi politika ve yönetmelikler 

gibi tanımlı kurallara uyulmaması halinde karşılaşılabilecek yasal müeyyideler ile itibar, maddi vb. kayıpları ifade etmektedir. 

Uyum riskleri de süreç riski olarak ele alınmakta ve İç Kontrol mekanizması ile kontrol edilerek yönetilmektedir. 

3.STRATEJİK RİSKLER: Bir şirketin kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını 

engelleyebilecek yapısal risklerdir. Planlama, iş modeli, iş portföyü, kurumsal yönetim ve pazar analizi gibi alanlardan 
kaynaklanan riskler stratejik riskler çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Stratejik risklerin etkin yönetimi orta uzun stratejik plana uyumlu , dinamik bir portföy yönetimi bakış açısı ile yürütülmektedir. 

Büyüme stratejimiz global pazarda rekabet üstünlüğü yaratılabilecek alanlara odaklanarak kaynaklarımızı karlılığı yüksek ve 

sürdürülebilir işlerde kullanmaktır. Stratejik risklerimiz , pazar araştırmaları ve ekonomik & siyasi konjonktüre göre hedef 

pazarlar,  ihracat yapılacak ülkelere uygun yeni ürünler geliştirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi çerçevesinde 

, büyüme stratejimizle uyumlu şekilde yönetilmektedir. 

a) Yeni fabrika yatırımımızla ürün gamımızı genişleterek, üretim kapasitemizi artırarak , yurtdışında yeni pazarlara 

açılmaya devam ederek büyümeyi hedeflemekteyiz. Büyüme stratejimizin başarılı bir şekilde uygulanması, ölçek 

ekonomilerine ulaşabilmesi ve karlılığını devam ettirebilmesi ve artırabilmesi açısından kritiktir. Hedef yurtdışı 

pazarlarda yaşanabilecek siyasi ve ekonomik dalgalanmalar, Türkiye’deki talepte yaşanabilecek düşüş, beklenen satış 

adetlerine ulaşılmasını engelleyebilir. Bu durum, yüksek adetlerde üretim yaparak ölçek ekonomisini yakalamasını 

zorlaştırabilir ve faaliyet karının azalmasına yol açabilir.  

b) Uluslararası veya yerli yeni oyuncuların pazara girmesi , satışlara negatif etki yaparak mevcut pazar payını olumsuz 

yönde etkileyebilecektir. Aynı zamanda portföyde bulunan ürünlerin tercih edilmesini etkileyebilecek yeni teknolojiler 

veya yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi de satışlarımızı olumsuz etkileyebilecektir.  



c) Uluslararası ölçekte faaliyette bulunmaya ilişkin riskler, faaliyet sonuçları, mali durumu, nakit akışı, likidite ve mali 

beklentilerimize zarar verebilir.  

d) Ulusal ve uluslararası hükümet politikaları,  

e) Uluslararası döviz kurlarında meydana gelecek dalgalanmalar,  

f) Siparişlerin gecikmesine ya da dalgalanmasına neden olabilen, uluslararası politik ve ekonomik ortamların oluşması ve 

ülkelerin enerji yatırımı politikalarının değiştirilerek bütçelerinin azaltılması,  

g) Faaliyet gösterilen ülkelerdeki ihalelere girerken verilecek olan teminat mektuplarının mevcudiyetine yönelik 

belirsizlikler ve sınırlamalar,  

h) Vergilerin, ihracat kontrollerinin, tarifelerin, ambargoların ve diğer ticari sınırlamaların uygulanması,  

i) Ekonomik, sosyal ve jeopolitik gelişmeler ve koşullar, 

j) Bağlı ortaklıklarımızda öngörülemeyen çeşitli nedenlerle başarısız mali sonuçlar elde edilmesi durumunda şirketimizin 
mali sonuçlarına olumsuz yansıyabilecektir. 

4.OPERASYONEL RİSKLER: Şirket içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve ihmallerden, şirket yönetimi ve personeli 

tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, yönetim hatalarından, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve 

aksamalardan kaynaklanabilecek kayıpların ortaya çıkma, hatta şirket faaliyetlerinin zararla sonuçlanma olasılığı olarak 

tanımlanmaktadır. 

2017 yılında  şirket süreçleri ve sistemleri, bu risklerin belirlenmesine ve bertaraf edilmesine dönük olarak kontrolünü 

sağlayacak İç Kontrol mekanizması kurulmuştur. ISO 9001:2015 standardı gereği süreç bazlı iç tetkik ve iç kontroller 
planlanmıştır. 

a) Hammaddelerin fiyatlarında olası dalgalanmalarda artışların müşterilerine yansıtamaması durumunda karlılığımız 

olumsuz yönde etkilenebilir.  

b) Üretim istasyon ve hatlarında kullanılan makine ve ekipmanlarda yaşanabilecek teknik arızalarda, yurtdışından yedek 

parça tedariki ihtiyacı doğması halinde bahse konu parçaların gecikmesi, teknik servisin üretim tesisine istenilen 

zamanda ulaşamaması üretimi aksatabilir. Bunun neticesinde kapasite kaybı ve buna bağlı olarak gelir ve karlılıkta 

azalma meydana gelebilir.  

c) Mali performans ve faaliyet sonuçlarımız mevsimselliğin etkilerine tabidir. Ürünlerimizin 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  mali durum ve faaliyet sonuçları üzerindeki olumsuz etkisi olabilecektir.  

d) Ürünlerimizin beklendiği gibi çalışmaması veya çalışmadığının iddia edilmesi, 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 kalma olasılığımız bulunmaktadır.  

e) Büyüme stratejisinin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyacağımız niteliklere ve yeteneklere sahip olan yeterli sayıda 

çalışanı istihdam ve muhafaza edemememiz halinde faaliyetlerin büyütülmesine yönelik planlarının 
gerçekleştirilmesinde zorlanma ihtimalimiz bulunmaktadır.  

5. MARKA/İTİBAR YÖNETİMİ RİSKLERİ: Şirketin, unvanı ve ticari markalarının etkin bir şekilde yönetilememesi 

sonucunda değer kaybetmesi veya çeşitli olayların sebep olduğu itibar zedelemesi yüzünden ürün ve hizmetlerine olan talebin 

azalması ve müşteri, kâr ve rekabet gücünü kaybetmesidir. Marka/itibar riskleri izlenmekte ve gerekli müdahalelerle 
yönetilmektedir. 

6.RAPORLAMA RİSKLERİ: Mevzuata ve standartlarına uygun olmayan hatalı beyanlar, yönetim raporlamalarında yeterli 

paylaşım yapılmaması, ana göstergelerin etkili ölçüm ve paylaşımlarının yapılmaması, zamanlama ve detay açışından rapor 

kalitesinde eksiklikler olarak tanımlanmaktadır. Denetim Komitesi  ve bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimlerde raporlama 

kalitesi takip edilmektedir. 



7.DIŞ ÇEVRE RİSKLERİ: Şirketin kendi faaliyet ve yönetim süreçleriyle etkileyemediği dış faktörlere (doğal afetler, siyaset 

ve ekonomide içi ve dış gelişmeler, faaliyetleri kamu düzenlemelerine tabi sektörlerde kural koyucunun alacağı yeni kararlar, 
rekabet kurallarında yapılacak değişiklikler gibi) dayalı risklerdir.  

Riskleri bertaraf etmek için alınabilecek azami önlemler alınmakla birlikte uygun olan durumlarda risklere karşı sigorta 

yaptırılmaktadır.  

Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında; çevresel kirliliğin önlenmesi; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının 

önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınmakta, sürekli iyileştirme yaklaşımıyla periyodik kontrol ve değerlendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. 

a) Şirketimizin 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. Şirketimiz özelinde ise , müşterilerimizin önemli bir kısmını oluşturan elektrik üretim, 

dağıtım firmaları ile müteahhitlik firmalarını direkt olarak etkileyebilecek siyasi, ekonomik, hukuki ve sektörel 

gelişmeler ,gelir ve karlılığımızı olumsuz etkileyebilecektir.  

b) Elektromekanik sektöründe, elektrik dağıtım şirketleri ve yüksek miktarlarda satın alımlar yapan diğer müşteriler ile 

yapılan sözleşmelerde vade, teslim süresi ve garanti süreleri gibi konularda, standart satış sözleşmelerinin haricinde ek 

yükümlülükler doğabilmektedir. Bu da ek bir risk oluşturmaktadır.  

c) Müşterilerden bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi, karlılığımızı olumsuz etkileyebilir.  

d) Katıldığımız ihalelerin hazırlık ve teklif aşamalarında fiyat ve şartname değerlendirilmesi sürecinde yapılabilecek 

maddi hatalar, taahhüt edilen işin dizayn projesinde oluşabilecek eksikler ya da hatalar, kontrat iş tanımlarında gözden 

kaçabilecek ek yükümlülükler, taahhüt edilen işin zamanında tamamlanamaması ve sözleşmelerde buna karşı koruyucu 

madde olmaması gibi nedenlerle hukuki ve/veya finansal sorunlar yaşama riskimiz bulunmaktadır.  

e) Şirketimiz uluslararası operasyonları nedeniyle yurtiçinde ve yurtdışında kapsamlı düzenlemelere tabidir ve bu 

düzenlemelerde değişiklik olması veya değişiklere uyum sağlanamaması durumunda mali durum ve işletme modeli 

olumsuz yönde etkilenebilir.  

f) Ana tesislerimizden biri veya tedarikçileri de dâhil olmak üzere iş ortaklarını doğrudan etkileyen şiddetli bir deprem, 

faaliyetlerin kesintiye uğramasına sebep olabilir ve faaliyetlerimize önemli ölçüde zarar verebilir.  

Riskin Erken Saptanması komitesi, 2016 yıllık değerlendirme toplantısında yıllık risk analizi çalışmasında tespit edilen 23 adet 

Dış Çevre, 23 adet Finansal, 174 adet Operasyonel ve 115 adet Stratejik riski değerlendirilerek, şirketin varlığı, gelişimi ve 

devamlılığı bakımından müdahale gerektiren bir sorun bulunmadığı yönündeki kararını ve iyileştirme önerilerini Yönetim 

Kurulu ‘na sunmuştur.  

 

ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ 

 Yüksek kaliteyi, doğru zamanda ve uygun fiyatla sunarak koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak. 

 Etkin ve verimli bir operasyonel altyapı ile yüksek karlılık ve güçlü finansal yapıya sahip olmak. 

 Kalite ve hizmette sürekli iyileştirme modeliyle dünya pazarında büyümek. 

 Yerel ve global pazarlarda marka gücü ve marka bilinirliğimizi arttırmak. 

 Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik. 

Yönetim Kurulumuz  stratejik hedefler ve bunlara bağlı alt stratejik hedeflerini , konjonktürün gerektirdiği sıklıkta, asgari yılda 

bir defa üzere gözden geçirmektedir. Yıllık olarak işgücü ve kaynakları değerlendirerek gerekli yatırımları planlamaktadır. 

Yıl içerisinde haftalık koordinasyon toplantılarında hedef değerlendirmeleri ve yönlendirmeleri yapılmakta ve 3’er aylık 

dönemlerde finansal sonuçları değerlendirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir yaptığı toplantılarda şirketin 

stratejik hedeflerine yönelik riskleri değerlendirerek önerilerini sunmakta, Yönetim Kurulu gerek gördüğü tedbirleri alarak 

uygulamaya geçirmektedir. 

Yönetim Kurulu’muzun , şirketimizin stratejik hedefleri üzerindeki risklerle ilgili genel tespit ve değerlendirmeleri  aşağıdaki 

şekildedir; 

 



 Hammadde ve ara madde tedarikinde oluşabilecek sorunlara tedbir olarak, dikey entegrasyonla büyüme yöntemi tercih 

edilmesi,  şirketimize esnek üretim ve maliyetlerin göreceli olarak kontrolü şansı vermektedir.  

 Fiyatlandırma yapılırken, kur volatilitesi dikkate alınmakta, ithal ve dövize endeksli hammadde alımlarının yıllık 

bağlantılarla ve emniyet stoku seviyesinin yükseltilmesi ile maliyetlerin kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 Uzun süredir sektörde bulunmanın bir avantajı olarak geniş tedarikçi ağına sahip olmak, sağlam finansman yapımız 

sayesinde ekonomik koşulların gerektirdiği stok politikalarını uygulayabilmek de maliyetlerimiz üzerinde kontrol gücü 

sağlamaktadır. 

 Üretim kapasitemizin yüksek olması ve verimlilik esaslı üretim anlayışımızla, ölçek ekonomilerinden faydalanmakta 

böylelikle maliyet avantajı yakalayarak global pazarlarda rekabet gücümüzü sürdürebilmekteyiz. Yeni fabrikamızın 

faaliyete geçmesiyle şalt cihazları ve transformatör üretimi yapmaktayız. Geniş ürün gamı ve ihtiyaca yönelik özel 

çözümleriyle tüketicinin tüm ihtiyaçlarını tek bir yerden sağlayabileceği yapıyı oluşturmuş olmak global pazarlardaki 

rekabet gücümüzü artıracak bir unsur olarak görülmektedir.  

 Stratejik risklerimizi , ihracat portföyümüzdeki ülkelerin çeşitlendirilmesi yoluyla, yönetmekteyiz. Şirketimizin yeni 

pazarlardaki büyüme politikasının en önemli unsurlarından biri ürün geliştirme faaliyetleridir. AR-GE faaliyetlerimizin 

odak noktasını ürünlerimizin pazar ihtiyaçlarına göre farklılaştırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetler teşkil 

etmektedir. 

 İş Geliştirme ekibimiz, hedef pazarlardaki siyasi, ekonomik, hukuki ve sektörel gelişmeler yakından takip etmektedir. 

Ayrıca yurt dışındaki distribütörlerimiz ve işbirliği yaptığımız şirketlerin bulunması da pazarla ilgili önemli bilgilere 

hızlı erişim olanağı sağlamaktadır.  

 Makine ve ekipman arızalarında özellikle yedek parça konusunda yurt dışına bağımlılığın etkisinin azaltılması için 

yatırımlar modernize edilmiş, yurt içi servisi olan markalar seçilmiş ve olası bir arızada darboğaz yaşanmaması için 

belli yarı mamullerde alternatif tedarikçi portföyü oluşturulmuştur. 

 Sözleşme riskimizin bertaraf edilmesi için standart dışı sözleşmeler Hukuk Müşaviri’ mizce incelenmekte ve sözleşme 

şartlarına uyum için gerekli bölümler koordine edilmektedir. 

 Müşteri, distribütör ve tedarikçilerimizin mali performans ve faaliyetlerinin  izlenmesi ve yeni müşterilerde piyasa ve 

kredibilite istihbaratlarının azami dikkatle yapılması için ilgili süreçlerde düzenlemeler yapılmıştır.  

 2016 yılında; İç Kontrol ve İç Denetim mekanizmaları için altyapı çalışmaları tamamlanmış, hali hazırda yürütülen bu 

faaliyetlerin daha sistematik şekle dönüşmesi sağlanmıştır. 

 Faaliyet dönemi itibariyle ,Türk Ticaret Kanunu’nun 376-377 maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve 

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

durumu bulunmamaktadır. Şirketin finansal yapısının, mevcut durumda faaliyetlerini yürütmek ve yatırımları 

tamamlamak için yeterli seviyede olması nedeniyle Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen 

önlem bulunmamaktadır.  

 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım 

uygulanmamıştır. 

 Dönem içerisinde özel denetim ve kamu denetimi söz konusu olmamıştır. 

 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır. 

 Şirketimizin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında herhangi bir 

çıkar çatışması yaşanmamıştır. 

 Faaliyet dönemi içerisinde, şirket faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyebilecek bir mevzuat değişikliği yoktur.  

 

 

 

 

 

 

 



 

EK1: Bağımsızlık Beyanları 
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na 

Ankara 

 

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor 

 

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” 

olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap 

dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide 

özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen 

dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş 

bulunuyoruz. 

 

Yönetimin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu 

 

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak 

hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık 

içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden 

sorumludur. 

 

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu  

 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş 

vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim 

Standartları'na ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 

yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun 

olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, 

konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere 

planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

 

Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek 

amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal 

tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız 

denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara 

uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması 

ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç 

kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide 

finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan 

muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının 

değerlendirilmesini de içerir. 

 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için 

yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.  



 

 

 

 

Görüş 

 

Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin ve bağlı 

ortaklıklarının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine 

ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak tüm önemli 

yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen 

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 8 Mart 2017 tarihinde Şirket’in 

Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

 

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap döneminde 

defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin 

hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

 

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 

istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 

 

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdem Taş, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

 

Ankara, 8 Mart 2017 
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ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI  
 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ  

31 ARALIK 2016 TARİHI İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
1 
 

 
      Cari Dönem    Geçmiş Dönem  

      31 Aralık   31 Aralık 

  Dipnot   2016   2015 

        
VARLIKLAR       
Dönen Varlıklar    117.824.679  79.821.954 

   Nakit ve Nakit Benzerleri 27   13.762.110  14.017.384 

   Ticari Alacaklar 5   73.947.452  37.527.680 

       İlişkili Taraflardan Alacaklar 4   -  1.414.209 

       İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar    73.947.452  36.113.471 

   Diğer Alacaklar 6   387.780  1.047.156 

       İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4   14.764  409.144 

       İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar    373.016  638.012 

   Stoklar 7   27.121.964  24.452.999 

   Peşin Ödenmiş Giderler 14   2.023.815  2.010.358 

   Diğer Dönen Varlıklar 15   581.558  766.377 

        
ARA TOPLAM    117.824.679  79.821.954 

        
Duran Varlıklar    72.180.454  71.151.376 

   Finansal Yatırımlar 25   -  231.819 

   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10   1.341.250  1.341.250 

   Maddi Duran Varlıklar 8   67.708.249  66.627.907 

   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9  303.171  138.175 

   Peşin Ödenmiş Giderler 14   231.777  118.684 

   Ertelenmiş Vergi Varlığı 22  513.435  197.100 

   Diğer Duran Varlıklar 15  2.082.572  2.496.441 

        
TOPLAM VARLIKLAR    190.005.133  150.973.330 

         
 

  



ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI  
 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ  

31 ARALIK 2016 TARİHI İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
2 
 

 
      Cari Dönem    Geçmiş Dönem  

      31 Aralık   31 Aralık 

KAYNAKLAR Dipnot   2016   2015 

         
Kısa Vadeli Yükümlülükler   52.610.604  42.518.698 

   Kısa Vadeli Borçlanmalar 24  7.570.742  6.824.638 

   Ticari Borçlar 5  25.667.423  14.422.120 

       İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4  34.253  30.104 

       İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar   25.633.170  14.392.016 

   Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13  2.398.035  1.341.491 

   Diğer Borçlar 6  4.266.580  13.436.935 

       İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4  4.266.580  13.436.935 

   Ertelenmiş Gelirler 14  2.944.951  2.037.381 

   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22  5.741.763  - 

   Kısa Vadeli Karşılıklar   552.634  688.026 

       Çalışanlara Sağlanan Faydalara  

           İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13  482.634  618.026 

       Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11  70.000  70.000 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15  3.468.476  3.768.107 

       
ARA TOPLAM   52.610.604  42.518.698 

       
Uzun Vadeli Yükümlülükler   2.488.277  1.703.216 

Uzun Vadeli Karşılıklar   2.311.269  1.525.001 

       Çalışanlara Sağlanan Faydalara  

          İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13  2.311.269  1.525.001 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22  177.008  178.215 

      
      

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar   135.078.507  106.360.229 

Ödenmiş Sermaye 16  40.000.000  40.000.000 

Sermaye Düzeltme Farkları 16  1.584.621  1.584.621 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak  

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13  (388.500)  (388.500) 

   Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm  

  Farkları                               (388.500)  (388.500) 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş 

Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   (112.589)  (7.782) 

   Yabancı Para Çevrim Farkları   (112.589)  (7.782) 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16  15.722.489  15.722.489 

Geçmiş Yıllar Karları   41.819.365  35.781.274 

Net Dönem Karı     36.453.121   13.668.127 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar   (172.255)  391.187 

      

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR   134.906.252  106.751.416 

      

TOPLAM KAYNAKLAR   190.005.133  150.973.330 

  



ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE 

KAR VEYA ZARAR TABLOSU    
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
3 
 

  

     Cari Dönem    Geçmiş Dönem  

      1 Ocak-   1 Ocak- 

     31 Aralık   31 Aralık 

  Dipnot   2016   2015 

KAR VEYA ZARAR KISMI          
  Hasılat 17     227.843.178      144.484.002 

  Satışların Maliyeti (-) 17     (164.705.081)     (114.946.640) 

          
BRÜT KAR       63.138.097      29.537.362 

          
  Genel Yönetim Giderleri (-) 18     (7.468.284)     (5.493.109) 

  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18     (7.799.102)     (6.957.602) 

  Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 18     (2.579.657)     (2.458.419) 

  Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19     7.410.605      7.980.046  

  Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19     (6.250.172)     (5.734.859) 

           

ESAS FAALİYET KARI       46.451.487      16.873.419  

           

Yatırım Faliyetlerinden Gelirler 20     354.497      178.042  

Yatırım Faliyetlerinden Giderler 20     (5.420)     (19.091) 

           

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI       46.800.564      17.032.370  

           

Finansman Giderleri (-) 21     (2.097.943)     (1.496.086) 

          
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  

   VERGİ ÖNCESİ KARI       44.702.621      15.536.284  

           

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri       (8.816.241)     (1.957.533) 

  Dönem Vergi Gideri 22     (9.133.783)     (1.873.069) 

  Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 22     317.542      (84.464) 

           

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI       35.886.380      13.578.751  

           

DÖNEM KARI      35.886.380      13.578.751 

       

Dönem Karının Dağılımı         

Kontrol Gücü Olmayan Paylar       (566.741)     (89.376) 

Ana Ortaklık Payları       36.453.121      13.668.127  

         

     35.886.380           13.578.751    

      

Pay başına kazanç 23     0,91      0,34 

      



ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE 

DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU    
 

 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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DİĞER KAPSAMLI GELİRLER         
   Cari Dönem   Geçmiş Dönem  

   1 Ocak-  1 Ocak- 

   31 Aralık  31 Aralık 

 Dipnot  2016  2015 

      

Dönem Karı   35.886.380  13.578.751 

      

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar   -  (388.500) 

 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm  Kazançları/Kayıpları 13   -  (485.625) 

 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak  

Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler   -  97.125 

 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 22  -  97.125 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar   (101.508)  52.891 

Çevirim Farkları     (101.508)  52.891 

      

TOPLAM KAPSAMLI GELİR     35.784.872  13.243.142 

         
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı       

Kontrol Gücü Olmayan Paylar    (563.442)  (73.509) 

Ana Ortaklık Payları    36.348.314  13.316.651 

        

     35.784.872  13.243.142 

         



ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 
 

 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Kar veya Zararda 

Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 

Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve 

Giderler 

Kar veya 

Zararda Yeniden 

Sınıflandırılacak 

Birikmiş Diğer 

Kapsamlı 

Gelirler ve 

Giderler      

  

Ödenmiş 

Sermaye 

Sermaye 

düzeltmesi 

farkları 

Kardan 

Ayrılan 

Kısıtlanmış 

Yedekler 

Yeniden Değerleme 

ve Ölçüm Kazanç / 

Kayıpları 

Yabancı Para 

Çevrim Farkları 

Geçmiş Yıllar 

Kar / 

Zararları 

Net Dönem 

Karı  

Ana Ortaklığa 

Ait 

Özkaynaklar 

Toplamı 

Kontrol Gücü 

Olmayan 

Paylar Özkaynaklar Toplamı 

 1 Ocak 2015 itibarıyla bakiyeler   40.000.000 1.584.621 13.519.428 - (44.806) 15.971.060 45.280.639 116.310.942 464.696 116.775.638 

Toplam kapsamlı gelir / (gider)    - - -   (388.500)   37.024 -   13.668.127     13.316.651   (73.509)     13.243.142 

Temettüler    - - - - -   (22.772.875) -   (22.772.875) -   (22.772.875) 

Transferler    - - 2.203.061 - -   43.077.578   (45.280.639) - - - 

Diğer (*)   - - - - - (494.489) - (494.489) - (494.489) 

31 Aralık 2015 itibarıyla bakiyeler    40.000.000 1.584.621 15.722.489   (388.500)   (7.782)   35.781.274     13.668.127     106.360.229   391.187     106.751.416 

                       

Toplam kapsamlı gelir / (gider)    - - - -   (104.807) -   36.453.121    36.348.314    (563.442)   35.784.872  

Temettüler (**)   - - - - -   (6.874.929) -   (6.874.929) -   (6.874.929) 

Transferler    - - - - -   13.668.127    (13.668.127) - -   -  

Bağlı ortaklıkların konsolidasyona giriş etkisi 

(Not:1)  - - - - -   (595.715) -   (595.715) -   (595.715) 

Diğer (*)   - - - - -   (159.392) -   (159.392) -   (159.392) 

31 Aralık 2016 itibarıyla bakiyeler    40.000.000   1.584.621  15.722.489 (388.500)   (112.589)   41.819.365    36.453.121    135.078.507    (172.255)    134.906.252  

 

(*) 6111 sayılı kanun kapsamında stok affına ilişkin olarak Şirket ortağına yapılan ödemeleri temsil etmektedir. 

 

(**) Grup, 7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısı’nda 2015 yılı net dağıtılabilir dönem karının 6.874.929 TL kadarki tutarını temettü olarak dağıtma kararı almıştır. 

15 Aralık 2016 tarihinde söz konusu tutar temettü olarak ödenmiştir. 
 

 

 
  



ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE 

NAKİT AKIŞ TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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    Cari Dönem   Geçmiş Dönem  

  

Dipnot 

Referansları 

 1 Ocak-  

31 Aralık 

2016  

1 Ocak-  

31 Aralık 

2015 
      

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   20.097.027  14.297.271 

Dönem Karı   35.886.380  13.578.751 

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı    35.886.380  13.578.751 

Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler   16.383.908  6.970.879 

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17-18  4.617.248  3.062.692 

Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 7  1.274.829  - 

   Stok Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 7  1.274.829  - 

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler   1.698.438  1.802.021 

   Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile        

    İlgili Düzeltmeler 13 

 

1.120.408  994.024 

   Dava ve/veya Ceza Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 11  -  32.000 

   Diğer Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 5  578.030  775.997 

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler   (952.659)  (726.961) 

   Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 19  (1.227.267)  (921.866) 

   Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21  274.608  194.905 

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili 

Düzeltmeler  
 

1.249.488  1.005.545 

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22  8.816.241  1.957.533 

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan 

Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 20 

 

(319.677)  (129.951) 

   Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından 

Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 20 

 

(319.677)  (129.951) 

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler   (29.288.752)  (3.211.078) 

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler   (38.415.261)  8.702.587 

   İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)   21.134  (1.368.159) 

   İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış   

   (Artış)  

 

(38.436.395)  10.070.746 

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili 

Düzeltmeler  

 

844.195  (769.028) 

   İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki 

Azalış (Artış)  

 

394.380  (352.590) 

   İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer  

   Alacaklardaki Azalış (Artış)  

 

449.815  (416.438) 

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler    (3.943.794)   (11.509.007) 

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)   (126.550)  2.961.655 

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler   11.089.209  (3.902.801) 

   İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)   (4.149)  36.342 

   İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)   11.093.358  (3.939.143) 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış  

   (Azalış)  
 

1.056.544  166.908 

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili 

Düzeltmeler  
 

(700.665)  453.388 

   İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış   

   (Azalış)  
 

(821.949)  - 

   İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer 

Borçlardaki Artış (Azalış)  
 

121.284  453.388 

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)   907.570  685.220 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları   22.981.536  17.338.552 

Ödenen Faiz 21  (274.608)  (194.905) 

Alınan Faiz 19  1.227.267  921.866 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında  

   Yapılan Ödemeler 13 

 

(469.532)  (626.395) 

Diğer Karşılıklara İlişkin Tahsilatlar 5  24.384  1.432.719 

Vergi (Ödemeleri) 22  (3.392.020)  (4.342.747) 

Diğer Nakit (Çıkışları)   -  (231.819) 

 



ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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    Cari Dönem   Geçmiş Dönem  

  

Dipnot 

Referansları 

 1 Ocak-  

31 Aralık 

2016  

1 Ocak-  

31 Aralık 

2015 

      

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN 

NAKİT AKIŞLARI   (4.520.775)  (16.729.486) 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 

Kaynaklanan Nakit Girişleri 8  687.496  301.913 

   Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit   

  Girişleri 8  687.496  301.913 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından 

Kaynaklanan Nakit Çıkışları   (5.208.271)  (17.031.399) 

   Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8  (5.031.141)  (16.893.212) 

   Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit  

  Çıkışları 9  (177.130)  (138.187) 

      

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   (15.831.526)  (1.224.797) 

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri   9.510.529  17.367.408 

   Kredilerden Nakit Girişleri   9.510.529  17.367.408 

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   (10.118.720)  (11.751.329) 

   Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   (10.118.720)  (11.751.329) 

Ödenen Temettüler   (15.223.335)  (6.840.876) 

      

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ 

ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT 

BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)   (255.274)  (3.657.012) 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ 

(AZALIŞ) 27  (255.274)  (3.657.012) 

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27  14.017.384  17.674.396 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27  13.762.110  14.017.384 
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1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 1985 yılında Ankara, Türkiye’de 

kurulmuştur. Şirket’in adresi ve başlıca faaliyet merkezi 1.Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No: 6 

Sincan, Ankara’dır.  
 

Şirket tesislerinde hava yalıtımlı modüler hücreler, trafo, 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 üretilmektedir. 
 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve 31 Aralık 2016 itibarıyla, Şirket hisselerinin 

%30’u Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. 
 

Şirket üretim faaliyetlerini 56.000 m²’si kapalı olmak üzere, toplamda 83.000 m²’lik alanda 

gerçekleştirmektedir. Şirket’in Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde 30.000 m²’si kapalı alan olmak 

üzere, toplamda 53.000 m²’lik fabrika yatırımlarından, beton köşk fabrikası 13 Mayıs 2015 ve trafo 

fabrikası 30 Kasım 2015 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 

 

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 585 kişidir ( 31 Aralık 2015: 492). 

  

Şirket’in ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf Ulusoy Ailesi’dir.  

 

Şirket’in Cezayir’de ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Sarl UE Algeria, 15 Ekim 

2009 tarihinde kurulmuştur.   

 

Şirket’in diğer bağlı ortaklığı olan ve elinde 4,18 MW’lık elektrik üretim lisansı bulunduran Bozat 

Elektrik Üretim A.Ş. 2008 yılında kurulmuştur. Söz konusu tesisin geçici kabulü 17 Ekim 2014’te 

yapılmış olup bu tarihten itibaren elektrik üretimine ve satışına devam edilmektedir. 
 

Şirket’in 2015 yılında Endonezya’da pazarlama ve üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan 

PT Ulusoy Electric Indonesia ve PT Ulusoy Electric Industry bağlı ortaklıkları 31 Aralık 2016 itibarıyla 

konsolidasyona dahil edilmiştir. 

 

Şirket ve bağlı ortaklıkları, Sarl UE Algeria, Bozat Elektrik Üretim A.Ş., PT Ulusoy Indonesia ve PT 

Ulusoy Industry birlikte “Grup” olarak anılacaktır.   
 

Konsolidasyona dâhil edilen şirketlerin, esas faaliyet alanları ve Şirket’in hisse oranları aşağıdaki 

gibidir: 
 

 

(*)   31 Aralık 2015 itibarıyla PT Ulusoy Indonesia ve PT Ulusoy Industry bağlı ortaklıkları henüz faaliyete geçmemelerinden 

ve konsolide finansal tabloları önemli düzeyde etkilememeleri sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiş olup 31 Aralık 2016 

itibariyla faaliyete geçmeleri sebebiyle konsolidasyonuna dahil edilmişlerdir. 

 

Şirket’in uzun vadeli finansal yatırımları içinde yer alan iştirak Sarl Eldis konsolide finansal tabloları 

önemli düzeyde etkilememesi sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiştir. Sarl Eldis’in faaliyetlerine 

ilişkin belirsizlikten ötürü 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla bu şirketteki paylar için 

değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır (Not: 24). Grup yönetimi Ağustos 2014 içerisinde Sarl Eldis’teki 

payların devrine ilişkin bir protokol imzalamıştır.  

 
  31 Aralık 

       2016 

31 Aralık 

       2015 

Şirket İsmi Faaliyet Alanı Hisse oranı (%) 

Sarl UE Algeria  Pazarlama 70 70 

Bozat Elektrik Üretim A.Ş.  Elektrik üretim ve satış 100 100 

PT Ulusoy Indonesia  (*) Pazarlama 90 90 

PT Ulusoy Industry  (*) Üretim 99 99 
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1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) 
 

Konsolide finansal tabloların onaylanması: 

 

Bu 1 Ocak – 31 Aralık 2016 dönemine ait konsolide finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanmış ve 8 Mart 2017 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Yönetim Kurulu ve Genel 

Kurul dışındakilerin konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. 

  

2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR  

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar  

 

TMS’ye Uygunluk Beyanı 

 

Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıklığı, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk 

Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta 

ve hazırlamaktadır.  

 

Sarl UE Algeria Cezayir’de kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını Cezayir’de geçerli olan muhasebe 

standartlarına göre, Cezayir Dinarı bazında hazırlamaktadır. 

 

PT Ulusoy Indonesia ve PT Ulusoy Industry Endonezya’da kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını 

Endonezya’da geçerli olan muhasebe standartlarına göre, Endonezya Rupisi bazında hazırlamaktadır. 

 

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 

28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 

5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 

tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 

(“TMS”) esas alınmıştır. 

 

Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile 

açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 
 

Konsolide finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin 

belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.  

 

Kullanılan Para Birimi 

 

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede 

geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve 

faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi 

olan Türk Lirası cinsinden ifade edilmiştir. 

 

Grup’un ileride bahsedilen bağlı ortaklıkları, fonksiyonel para birimi olarak operasyonlarını önemli 

derecede etkileyen veya üzerinde etkisi olan ve bu grupla ilgili olay ve durumların ekonomik önemini 

yansıtan para birimlerini kullanmaktadırlar. Bu kapsamda Sarl UE Algeria, Cezayir Dinarı ve PT 

Ulusoy Indonesia ile PT Ulusoy Industry Endonezya Rupisi kullanmaktadır. TMS 21’e göre Cezayir 

Dinarı ve Endonezya Rupisi cinsinden bilanço kalemleri  (sermaye hesapları hariç) bilanço tarihinde 

geçerli olan alış kuru ile (31 Aralık 2016: 1 DNR = 0,032 TL, 31 Aralık 2016 1 IDR = 0,00026 TL, 31 

Aralık 2015: 1 DNR = 0,0271 TL), gelir tablosu kalemleri ise aylık ortalama alış kurları ile TL’ye 

dönüştürülerek konsolidasyona dahil edilmiştir.  
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)  

 

Kullanılan Para Birimi (devamı) 

 

Özsermaye hesaplarından sermaye tarihsel nominal değeri ile taşınmakta olup, buna ilişkin çevrim 

farkları ile bilanço ve gelir tablosunun TL’ye çeviriminden kaynaklanan çevrim farkları özsermaye 

içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında muhasebeleştirilmektedir. 

 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 

 

SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye'de  faaliyette bulunan ve 

SPK Muhasebe Standartları'na uygun olarak  finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna 

istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 

Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 

 

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal 

tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal 

tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde 

yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. 

 

Grup’un 31 Aralık 2015 itibarıyla, Bozat Elektrik Üretim A.Ş.’nin 2015 yılında “Diğer Dönen 

Varlıklar” altında gösterilen 2.496.441 TL devreden KDV alacağı, bir yıldan uzun sürede tahsil 

edilemeyeceğinden dolayı,  aşağıda sunulan sınıflamalar çerçevesinde Diğer Duran Varlıklar altında 

gösterilmiştir. Yapılan bu sınıflamaların kar veya zarar tablosuna net etkisi bulunmamaktadır. 

 

Ayrıca TMS’ye uygun finansal tabloların “Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili” formatında analize 

uygun şekilde kullanıcılarla paylaşılmasını sağlamak üzere 660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesinin (b) 

bendine dayanılarak geliştirilen 2016 TMS Taksonomisi 2 Haziran 2016 tarihli ve 30 sayılı Kurul 

kararıyla onaylanmıştır. 2016 TMS Taksonomisi gereğince, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren ara 

hesap dönemine ait nakit akış tablosunda gerekli düzenlemeler ve sınıflamalar yapılmıştır. 

 

    
Önceden 

  

Yeniden 

  

Fark  

raporlanan sınıflandırılmış 

    1 Ocak- 1 Ocak- 

    31 Aralık 2015 31 Aralık 2015 

Konsolide Bilanço             
              

Diğer Dönen Varlıklar   3.262.818     766.377      (2.496.441) 

Diğer Duran Varlıklar  -  2.496.441  2.496.441 

    3.262.818   3.262.818   - 

 

  



ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA  

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

11 
 

 

2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)  

 

Konsolidasyona İlişkin Esaslar 

 

Bağlı Ortaklıklar: 

 

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Şirket’in bağlı ortaklıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil edilmiştir. 

 

Konsolide finansal tablolar Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen işletmelerin 

finansal tablolarını kapsar. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal 

ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.  

 

Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya 

elden çıkarma tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. Kontrol gücü olmayan 

paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, toplam kapsamlı gelir ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü 

olmayan paylara aktarılır. 

 

Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı 

ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. 

 

Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilir.  

 

2.2   Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 

 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki 

dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe 

politikalarında önemli bir değişikliği olmamıştır. 

 

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 

dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 

dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde 

önemli bir değişikliği olmamıştır. 

     

 Grup'un sermayedeki pay oranı ve 

oy kullanma hakkı oranı (%) 

Bağlı Ortaklıklar   Ana faaliyeti   

Kuruluş ve 

faaliyet yeri 

 31 Aralık  

2016   

31 Aralık 

2015 
               

Sarl UE Algeria   Pazarlama    Cezayir   70   70 

PT Ulusoy Indonesia 

(Not:1) (*) 
 

Pazarlama  Endonezya 

 

90  90 

PT Ulusoy Industry (Not:1) 
(*) 

 
Üretim  Endonezya 

 
99  99 

Bozat Elektrik Üretim A.Ş.    Elektrik üretim ve satış    Türkiye   100   100 
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları 
 

a) Konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan 

değişiklikler 

Bulunmamaktadır.  

b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 

standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan 

Yöntemlerin Açıklanması 1 

TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile 

TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve 

TMS 40 (Değişiklikler) 

Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 1  

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların 

Muhasebeleştirilmesi 1  

2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık 

İyileştirmeler 

 

TFRS 1 2  

TMS 1 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri 2 

2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık 

İyileştirmeler 

 

TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS 19 2 

TMS 27 (Değişiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi 2 

TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık 

Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları 2 

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 

(Değişiklikler) 

Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının 

Uygulanması 2 

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 2 
 

1 31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
2 1 Ocak 2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı) 

 

c) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 

standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

TMS 19 (Değişiklikler) Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

Bu değişiklik çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olmaları durumunda 

hizmet dönemleri ile nasıl ilişkilendirileceğine açıklık getirmektedir. Ayrıca, katkı tutarının hizmet 

yılından bağımsız olması durumunda, işletmenin bu tür katkıları hizmetin sunulduğu döneme ilişkin 

hizmet maliyetinden azalış şeklinde muhasebeleştirilmesine izin verilir. 

 

2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

TFRS 2: Bu değişiklik ‘hakediş koşulu’ ve ‘piyasa koşulu’ tanımlarını değiştirirken ‘performans 

koşulu’ ve ‘hizmet koşulu’ tanımlarını getirmektedir.  

 

TFRS 3: Bu değişiklik ile koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür.  

 

TFRS 8: Bu değişiklikler birleştirme kriterlerinin faaliyet bölümlerine uygulanmasında yönetim 

tarafından yapılan değerlendirmelerin açıklanmasını zorunlu kılar ve bölüm varlıkları toplamının 

işletme varlıkları toplamı ile mutabakatının ancak bölüm varlıklarının raporlanması durumunda 

gerektiğini belirtir.  

 

TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 (Değişiklikler) 

Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 

 

Bu standart, ‘taşıyıcı bitkilerin’, TMS 41 standardı yerine, maddi duran varlıklar sınıflandırması altında, 

ilk muhasebeleştirme kaydı sonrasında maliyet ya da yeniden değerleme esasına göre ölçülmesine 

imkan sağlayacak şekilde TMS 16 standardı kapsamında ele alınmasını belirtir. Bu standartta ayrıca 

‘taşıyıcı bitki’ tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan, bir dönemden fazla ürün vermesi 

beklenen ve önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok düşük olduğu 

yaşayan bir bitki olarak tanımlanmıştır. Bu standartta taşıyıcı bitkilerden yetiştirilen ürünlerin TMS 41 

standardının kapsamında olduğu da belirtilmektedir.   

 

TMS 16 ve TMS 41’de yapılan bu değişiklikler sırasıyla TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 

40 standartlarının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.  

 

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi 

 

Bu standart, işletme teşkil eden müşterek bir faaliyette pay edinen işletmenin: 

 

 TFRS 11’de belirtilen kurallara aykırı olanlar haricinde, TFRS 3 ve diğer TMS’lerde yer alan 

işletme birleşmeleriyle ilgili tüm muhasebeleştirme işlemlerinin uygulaması, ve 

 TFRS 3 ve diğer TMS’ler uyarınca işletme birleşmelerine ilişkin açıklanması gereken bilgileri 

açıklamasını öngörür. 

 

TFRS 11’de yapılan bu değişiklik TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.  
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı) 

 

b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 

standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

TFRS 1: Bu değişiklik işletmenin TMS’yi ilk defa uygulaması durumunda TMS’lerin hangi 

versiyonlarının kullanılacağı konusuna açıklık getirir. 

 

TMS 1 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri 

 

Bu değişiklikler; finansal tablo hazırlayıcılarının finansal raporlarını sunmalarına ilişkin olarak farkında 

olunan zorunluluk alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. 

 

2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

TFRS 5: Satış amaçlı elde tutulan bir duran varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan duran 

varlığa sınıflandığı ya da tam tersinin olduğu durumlara ve bir varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde 

tutulan olarak sınıflandırılmasına son verildiği durumlara ilişkin ilave açıklamalar getirmektedir.  

 

TFRS 7: Bir hizmet sözleşmesinin devredilen bir varlığın devamı olup olmadığı ve ara dönem finansal 

tablo açıklamalarındaki mahsuplaştırma işlemi konusuna netlik getirmek amacıyla ilave bilgi verir.   

 

TMS 34: Bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir bölümde’ açıklanmasına açıklık getirmektedir. 

 

2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler TMS 19 standardının da ilgili yerlerinde 

değişikliklere yol açmıştır. 

 

TMS 27 (Değişiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi 
 

Bu değişiklik işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların 

muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğine izin vermektedir. 

 

TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları 

veya Ayni Sermaye Katkıları 

 

Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasındaki varlık satışları veya ayni sermaye 

katkılarından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi 

gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. 
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı) 

 

b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 

standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının 

Uygulanması  
 

Bu değişiklik, yatırım işletmelerinin konsolidasyon istisnasını uygulamaları sırasında ortaya çıkan 

sorunlara aşağıdaki şekilde açıklık getirir: 

 

 Ara şirket için konsolide finansal tablo hazırlanmasına ilişkin istisnai durum, bir yatırım 

işletmesinin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer üzerinden değerlediği hallerde dahi, 

yatırım işletmesinin bağlı ortaklığı olan ana şirket için geçerlidir.   

 Ana şirketin yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet sunan bir bağlı ortaklığın yatırım işletmesi 

olması halinde, bu bağlı ortaklık konsolidasyona dahil edilmemelidir.  

 Bir iştirakin ya da iş ortaklığının özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirildiği hallerde, yatırım 

işletmesinde yatırım işletmesi amacı gütmeyen bir yatırımcı iştirakteki ya da iş ortaklığındaki 

payları için uyguladığı gerçeğe uygun değer ölçümünü kullanmaya devam edebilir.    

 Tüm iştiraklerini gerçeğe uygun değerden ölçen bir yatırım işletmesi, yatırım işletmelerine ilişkin 

olarak TFRS 12 standardında belirtilen açıklamaları sunar. 

 

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 

 

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları standardı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarını ilk defa uygulayacak bir işletmenin, belirli değişiklikler dahilinde, ‘düzenlemeye dayalı 

erteleme hesaplarını’ hem TFRS’lere göre hazırlayacağı ilk finansal tablolarında hem de sonraki dönem 

finansal tablolarında önceki dönemde uyguladığı genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre 

muhasebeleştirmeye devam etmesine izin verilir.  

 

TFRS 14, TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır. 

 

c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve 

yorumlar 

 

Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki 

değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar 1 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 1 
 

1 1 Ocak 2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı) 

 

c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve 

yorumlar 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

 

Kamu Gözetimi Kurumu ("KGK”) tarafından 2010’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların 

sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. 2011’de değişiklik yapılan TFRS 

9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri 

içermektedir. 

 

KGK tarafından Ocak 2017’de yayımlanan TFRS 9 standardının revize edilmiş versiyonu a) finansal 

varlıkların değer düşüklüğü gereksinimleri ve b) "gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir 

tablosuna yansıtılan finansal yükümlülükler" ile yayımlanan sınıflama ve ölçüm gereksinimlerine 

getirilen sınırlı değişlikleri içerir. 

 

TFRS 9, 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. İlk 

uygulama tarihi 1 Şubat 2015 tarihinden önce olmak şartıyla, erken uygulamaya izin verilmektedir.  

 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

 

TFRS 15 standardındaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçümü ile ilgili 

gereklilikleri açıklamaktadır. 

 

Modeldeki beş aşama aşağıdaki gibidir: 
 

 Müşteri sözleşmelerinin tespit edilmesi 

 Satış sözleşmelerindeki performans yükümlülüklerinin tespit edilmesi 

 İşlem fiyatının belirlenmesi 

 Sözleşmelerdeki işlem fiyatını performans yükümlüklerine dağıtılması 

 Şirket performans yükümlülüklerini yerine getirdiğinde gelir kaydedilmesi 

 

Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Grup’un konsolide’nin finansal durumu ve 

performansı üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir. 
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Hasılat 

 

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Net 

satışlar, malların satış tutarından tahmini ve gerçekleşmiş iade, indirim, komisyon, ciro primleri ve satış 

ile ilgili vergilerin düşülmesi suretiyle gösterilmiştir. 

  

Malların satışı: 
 

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir: 
 

 Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 

 Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde 

etkin bir kontrolünün olmaması,  

 Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi, 

 İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve 

 İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi. 
 

Hizmet sunumu: 

 

Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına göre 

muhasebeleştirilir. Sözleşmenin tamamlanma aşaması aşağıdaki şekilde belirlenir: 

 

 Kurulum ücretleri, kurulumun tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir. Tamamlanma 

aşaması, bilanço tarihi itibarıyla geçen sürenin, kurulumun tamamlanması için tahmin edilen 

toplam süreye oranı olarak belirlenir, 

 Satılan malların fiyatlarına dahil edilen hizmet ücretleri, önceki mal satışlarında sağlanan 

hizmetlerin sayısı göz önünde bulundurularak, satılan mallara ilişkin sunulan hizmetin toplam 

maliyetine göre muhasebeleştirilir ve 

 Harcanan süreye bağlı olan sözleşmelerden elde edilen gelir, çalışma saatleri ve doğrudan 

giderler oluştukça sözleşme ücretleri üzerinden muhasebeleştirilir. 

 

Faiz geliri 

 

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek 

tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde 

ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. 

 

Kira geliri: 

 

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre 

muhasebeleştirilir. 

 

Elektrik satışı:  
 

Gelirler, elektrik teslimatının gerçekleşmesi durumunda aldığı veya alacağı tutarın gerçeğe uygun 

değeridir. Gelirler, tahakkuk esasına göre, faturalanan tutarlar üzerinden kaydedilir.  
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

İlişkili Taraflar 

 

İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya 

işletmedir. 
 

a)  Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili 

sayılır: Söz konusu kişinin, 
 

i. raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,   

ii. raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  

iii. raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin 

bir üyesi olması durumunda. 
 

b)  Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili 

sayılır: 
 

i. İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, 

bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).  

ii. İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki 

ya da iş ortaklığı olması halinde.  

iii. Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.  

iv. İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu 

üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.  

v. İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin 

çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. 

Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de 

raporlayan işletme ile ilişkilidir.  

vi. İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 

edilmesi halinde.  

vii. (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması 

veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir 

üyesi olması halinde. 
 

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya 

da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.  
 

Stoklar  
 

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken 

genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan 

yönteme göre ve çoğunlukla ağırlıklı ortalama yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, 

olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı 

gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. 

Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine 

indirgenir ve değer düşüklüğü oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların 

net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen 

ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan 

değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile 

sınırlıdır.  
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Maddi Duran Varlıklar 
  

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri 

düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve 

maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. 

Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa 

edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek 

gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli 

ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu 

varlıkların inşaası bittiğinde ve kullanıma hazır hale geldiklerinde ilgili maddi duran varlık kalemine 

sınıflandırılırlar. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu 

gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 

 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 

ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı 

ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için 

her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 

 

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, sahip olunan maddi duran varlıklarda olduğu gibi beklenen 

faydalı ömrüne göre amortismana tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin 

kazanılıp kazanılmayacağı kesin değil ise beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden 

kısa olanına göre amortismana tabi tutulur. 

 

Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar 

elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dışı bırakılır. Maddi duran 

varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç 

veya  kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna 

dahil edilir. 

 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri 

ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer 

giderler oluştukça konsolide gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir. 

 

Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir:  

 

 Faydalı ömür 

Binalar  10-50 yıl 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 8 yıl 

Makine ve cihazlar 3-50 yıl 

Taşıt araçları 4-7 yıl 

Demirbaşlar 3-15 yıl 

Diğer maddi duran varlıklar 4 yıl 
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.5     Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı) 

 

Bilgisayar yazılımı 
 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen 

sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (3-5 yıl) 

amortismana tabi tutulur. 

 

Maddi Duran Varlıklar ve Şerefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 

Grup, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi olan ve 

olmayan duran varlıklarının defter değerini inceler. Varlıklarda değer düşüklüğü olması durumunda, değer 

düşüklüğü tutarının belirlenebilmesi için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı ölçülür. Bir varlığın geri 

kazanılabilir tutarının ölçülemediği durumlarda Grup, varlıkla ilişkili nakit yaratan birimin geri kazanılabilir 

tutarını ölçer. Makul ve tutarlı bir tahsis esası belirlenmesi halinde şirket varlıkları nakit yaratan birimlere 

dağıtılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, Grup varlıkları makul ve tutarlı bir tahsis esasının 

belirlenmesi için en küçük nakit yaratan birimlere dağıtılır. 

 

Süresiz ekonomik ömrü olan ve kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklar, yılda en az bir 

kez ya da değer düşüklüğü göstergesi olması durumunda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Geri 

kazanılabilir tutar, bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri 

ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlık veya nakit yaratan birimden elde 

edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. Kullanım değerinin hesaplanmasında 

mevcut dönemdeki piyasa değerlendirmesine göre paranın kullanım değerini ve gelecekteki nakit akımları 

tahminlerinde dikkate alınmayan varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılır. 

 

Bir varlığın (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu 

durumlarda, varlığın (ya da nakit yaratan birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. İlgili 

varlığın yeniden değerlenen tutarla ölçülmediği hallerde değer düşüklüğü zararı doğrudan kar/zarar içinde 

muhasebeleştirilir. Bu durumda değer düşüklüğü zararı yeniden değerleme değer azalışı olarak dikkate 

alınır. 

 

İşletme Birleşmeleri 

 

İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde transfer 

edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme tarafından 

transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme tarafından 

edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından çıkarılan 

özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler genellikle oluştukları anda 

gider olarak muhasebeleştirilir.  

 

Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun 

değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Aşağıda belirtilenler bu şekilde muhasebeleştirilmez: 

 

 Ertelenmiş vergi varlıkları ya da yükümlülükleri veya  çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 

varlık ya da yükümlülükler, sırasıyla, TMS 12 Gelir Vergisi ve TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

standartları uyarınca hesaplanarak, muhasebeleştirilir; 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

İşletme Birleşmeleri (devamı) 

 

 Satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme anlaşmaları ya da Grup’un satın alınan işletmenin hisse 

bazlı ödeme anlaşmalarının yerine geçmesi amacıyla imzaladığı hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile ilişkili 

yükümlülükler ya da özkaynak araçları, satın alım tarihinde TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme Anlaşmaları 

standardı uyarınca muhasebeleştirilir; ve 

 
 TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca 

satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar (ya da elden çıkarma grupları) TFRS 5’de belirtilen 

kurallara göre muhasebeleştirilir. 

 

Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan payların 

ve, varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde 

bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri toplamının, satın alınan 

işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin 

net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Yeniden değerlendirme sonrasında satın alınan işletmenin satın 

alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, 

devredilen satın alma bedelinin, satın alınan işletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve, varsa, satın alma 

öncesinde satın alınan işletmedeki payların gerçeğe uygun değeri toplamını aşması durumunda, bu tutar 

pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç olarak doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. 

 

Bir işletme birleşmesinde Grup tarafından transfer edilen bedelin, koşullu bedeli de içerdiği durumlarda, 

koşullu bedelin satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve işletme birleşmesinde 

transfer edilen bedele dahil edilir. Ölçme dönemi içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin sonucunda koşullu 

bedelin veya transfer edilen bedelin gerçeğe uygun değerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme 

şerefiyeden geçmişe dönük olarak düzeltilir. Ölçme dönemi, birleşme tarihinden sonraki, edinen işletmenin 

işletme birleşmesinde muhasebeleştirdiği geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. Bu dönem satın alım 

tarihinden itibaren 1 yıldan fazla olamaz. 

 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller  
 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan arsalar olup, maliyet 

değerinden varsa birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlar ile gösterilmektedirler. Kabul 

gören kriterlere uyması durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan yatırım amaçlı gayrimenkulun 

herhangi bir kısmını değiştirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yatırım amaçlı gayrimenkullere 

yapılan günlük bakımlar dahil değildir.  

 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte 

herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım 

amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zarar, oluştukları 

dönemde gelir tablosuna dahil edilir. 

 

Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Sahibi 

tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, maliyet esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule 

dönüşmesi durumunda, söz konusu gayrimenkulün transfer öncesi maddi duran varlıklardaki değeri, transfer 

sonrası yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki maliyet değeri olarak kabul edilir. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

  

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Finansal Araçlar 

 

Finansal Varlıklar  

 

Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden 

kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan 

ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, 

yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir 

kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. 

  

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar 

elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. 

 

Etkin faiz yöntemi 

 

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili 

olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun 

olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili 

finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal 

varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. 

 

Krediler ve alacaklar 

 

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu 

kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve diğerleri) 

etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir. 

Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı yöntemine göre 

hesaplanarak kayıtlara alınır.  
 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü  
 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya 

finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup 

bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir 

veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun 

güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili 

finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer 

düşüklüğü zararı oluşur.  
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

  

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Finansal Araçlar (devamı) 

 

Finansal Varlıklar (devamı) 

İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini 

nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri 

ile defter değeri arasındaki farktır. 
 

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün 

finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari 

alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık 

hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.  
 

İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa 

ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla 

ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal 

edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda 

ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir. 

 

Nakit ve nakit benzerleri 
 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay 

veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski 

taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Grup’un nakit ve nakit benzerleri ‘Krediler 

ve Alacaklar’ kategorisinde sınıflandırılmaktadır.  

 

Finansal varlıkların bilanço dışı bırakılması 
 

Grup, finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya ilgili 

finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa devretmesi 

durumunda söz konusu varlığı bilanço dışı bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm risklerin ve 

kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün Grup tarafından elde bulundurulduğu 

durumlarda, Grup, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yükümlülükleri 

muhasebeleştirmeye devam eder. Grup’un devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve 

kazanımları elde tutması durumunda, finansal varlığın muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen 

gelirler için transfer edilen finansal varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir. 
 

Finansal Yükümlülükler 
 

Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir 

yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları 

düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. 

Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları 

aşağıda belirtilmiştir. 
 

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya 

diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

  

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Finansal Araçlar (devamı) 

 

Finansal Yükümlülükler (devamı) 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle 

kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. 

Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda 

muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da 

kapsar. 
 

Diğer finansal yükümlülükler 
 

Diğer finansal yükümlülükler, finansal, ticari ve diğer borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden 

arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.  

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile 

birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.  

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin 

ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya 

uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini 

tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.  
 

Kur Değişiminin Etkileri 

 

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli 

olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, 

Grup’un geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade 

edilmiştir.  

 

Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para 

birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda 

yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak 

Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden 

yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak 

suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan 

kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. 
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2.       KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)  
 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Kur Değişiminin Etkileri (devamı) 

 

Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda 

muhasebeleştirilirler: 

 

 Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para 

birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür  

varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları, 

  Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin 

muhasebe politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 

işlemlerden kaynaklanan kur farkları, 

  Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde 

muhasebeleştirilen ve net yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali 

olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları. 

 

Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço tarihinde 

geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği 

tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı 

takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki 

ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve 

özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilir.  

 

Yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılmasında, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş ve özkaynağın 

ayrı bir bileşeninde biriktirilmiş söz konusu işletmeye ait birikmiş kur farkları, elden çıkarmadan 

kaynaklanan kazanç veya kayıp muhasebeleştirildiğinde, özkaynaktan kar veya zarara aktarılarak (yeniden 

sınıflandırmaya ilişkin bir düzeltme olarak) yeniden sınıflandırılır. 

 

Yurtdışında bir işletmesi olan bir bağlı ortaklığın kısmen elden çıkarılmasında işletme,  diğer kapsamlı 

gelirde muhasebeleştirilen birikmiş kur farklarının oransal payını, söz konusu yurtdışı işletmedeki kontrol 

gücü olmayan paylarla yeniden ilişkilendirebilir. Yurtdışındaki işletmenin diğer herhangi bir elden 

çıkarımında işletme, sadece diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen birikmiş kur farklarının oransal 

payını,  kar veya zararda yeniden sınıflandırır. 

 

Yurtdışındaki işletmenin iktisabında ortaya çıkan şerefiye ve yine bu iktisap sırasında aktif ve pasiflerin 

defter değerlerine yapılan gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki işletmenin aktif ve pasifleri 

olarak dikkate alınır. Bundan dolayı, yurtdışındaki işletmenin geçerli para birimi cinsinden ifade edilirler ve 

dönem sonu kurundan çevrilirler. Oluşan kur farkları özkaynak altında muhasebeleştirilir.  

 

Pay Başına Kazanç 

 

Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse 

senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 

 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu 

ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında, ihraç 

edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, 

söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.



ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA  

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

  

26 
 

2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

  

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

 

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 

bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için 

yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 
   

Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 

alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.  

 

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 

 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 

muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması 

durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. 

 

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço 

tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde tahmin 

edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit 

akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının 

bugünkü değerine eşittir.  

 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 

karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen 

kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler  

 

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin 

vermediğinden, ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme 

bazında ayrı olarak hesaplanmıştır. 

 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  

 

Cari vergi 

 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, 

diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden 

indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan farklılık 

gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde 

yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

  

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) 

 

Ertelenmiş vergi 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 

tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço 

yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla 

belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için 

hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar 

elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla 

hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme 

ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından 

(işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.  
 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve 

yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve 

iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların 

tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan 

kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz 

konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan 

kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır 
 

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi 

varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 

düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 
 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine 

getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde 

yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve 

yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri 

kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate 

alınır. 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup 

etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii 

tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini 

netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 
 

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi 
  

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere 

ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme 

birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, 

gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye 

hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta 

bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının 

belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
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2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

  

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
 

Kıdem tazminatları 
 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya 

işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

Standardı  (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak 

nitelendirilir. 
 

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla 

ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve konsolide 

finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar cari dönemde konsolide 

diğer kapsamlı gelir tablosu altında muhasebeleştrilmiştir. 

 

Sermaye ve Temettüler 
 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü kararının 

alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 

 

2.6  Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 

Grup’un muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar  

 

2.5. notta belirtilen muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda 

muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan (aşağıda ele alınan tahminler dışındaki) aşağıdaki 

yorumları yapmıştır: 

 

Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri 

 

Şirket maddi duran varlıkların üzerinden Not 2.5’te belirtilen faydalı ömürleri dikkate alarak amortisman 

ayırmaktadır. 

 

3.       BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

Grup’un tek bir faaliyet alanında faaliyet göstermesi, Endonezya ve Cezayir’deki faaliyetlerinin önemli 

seviyede olmaması ve yetkili mercilerin Grup mali tablolarının bütünü üzerinden karar vermesinden dolayı 

ekli konsolide finansal tablolarda TFRS 8 kapsamında bölümlere göre raporlamayı gerektirecek bir durum 

bulunmamaktadır.  
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4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

İlişkili taraflardan olan yurtiçi ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık 

vadeleri 45-60 gün arasıdır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmektedir. Söz konusu alacaklar 

için uygulanan faiz oranı 31 Aralık 2016 itibarıyla %10,50’dir (31 Aralık 2015: %10,50). 

 

İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 45-60 gün 

arasıdır ve faiz işletilmektedir. Söz konusu borçlar için uygulanan faiz oranı 31 Aralık 2016 itibarıyla 

%10,50’dir (31 Aralık 2015: %10,50). 

 

İlişkili taraflardan olan yurtiçi ticari olmayan alacaklar ile ilişkili taraflara ticari olmayan borçların belirli 

vadeleri bulunmamaktadır ve ticari olmayan alacaklar için faiz işletilmektedir. Söz konusu alacaklar için 

uygulanan faiz oranı 31 Aralık 2016 itibariyla %10,50’dir (31 Aralık 2015: %10,50). 

 

Grup’un üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. 

Grup’un 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait üst düzey yöneticilere ödediği ücret ve diğer kısa 

vadeli faydaların toplamı 1.324.889 TL’dir (31 Aralık 2015: 1.713.224 TL). 
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4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

 

Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır: 

 
    31 Aralık 2016 

    Alacaklar   Borçlar 

    Kısa vadeli   Kısa vadeli 

İlişkili taraflarla olan bakiyeler   Ticari   Ticari olmayan   Ticari  Ticari olmayan 

                
Ortaklar (*)   -  -  -  (4.243.877) 

Ana ortak tarafından yönetilen diğer 

şirketler   -  -  -  - 

Enel Enerji A.Ş.   -  9.376  -  - 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş   -  -  -  (22.703) 

Jüpiter Gayrimenkul Yatırım Ltd.   -  4.854  -  - 

Sait Ulusoy Sağlık Eğitim ve 

Teknoloji Vakfı  -  534  -  - 

Indeks A.Ş.   -  -  (34.253)  - 

          

    -  14.764  (34.253)  (4.266.580) 
 

    1 Ocak - 31 Aralık 2016 

İlişkili taraflarla olan işlemler   Stok alımları  Mal satışları  Kira geliri  

Diğer 

gelirler 

         

Ortaklar                      

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler          

Enel Enerji A.Ş. (**)   2.017.969     281.468               9.000     240.000 

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş.  -  -            6.000              731    

Jüpiter Gayrimenkul Yatırım Ltd.   -  -            2.400     - 

          

            2.017.969              281.468             17.400       240.731    
 

(*)   Temettü borçlarına ilişkindir. 

(**) Üretimde kullanılmak üzere ilk madde ve malzeme alımı yapılmaktadır 
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4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

  
    31 Aralık 2015 

    Alacaklar   Borçlar 

    Kısa vadeli   Kısa vadeli 

İlişkili taraflarla olan bakiyeler   Ticari   Ticari olmayan   Ticari  Ticari olmayan 

                
Ortaklar (*)   -      -      -     (13.436.935) 

Ana ortak tarafından yönetilen diğer 

şirketler               
Enel Enerji A.Ş.   -      -      (30.104)  -    

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş   -      9.410                        -                              -    

Jüpiter Gayrimenkul Yatırım Ltd.   3.127                            -                              -    

Kairos Teknoloji Yazılım                        -         1.875                        -                              -    

PT Ulusoy Electric Indonesia   707.419    397.859                        -                              -    

PT Ulusoy Electric Industry   685.656                    -                          -                              -    

Indeks A.Ş.   18.007                           -                          -                              -    

              
    1.414.209    409.144    (30.104)  (13.436.935) 

 
    1 Ocak - 31 Aralık 2015 

İlişkili taraflarla olan işlemler   Stok alımları  Mal satışları  Kira geliri  

Diğer 

gelirler 

         

Ortaklar                      -                     -  -  - 

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler          

Enel Enerji A.Ş. (**)   1.397.115     245.911     9.000     240.000    

Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş.                      -       -       6.000     1.426    

Jüpiter Gayrimenkul Yatırım Ltd.   -       -       2.000     -      

PT Ulusoy Electric Indonesia  -       875.624                       -       -      

PT Ulusoy Electric Industry                     -       735.780     -       -      

Indeks A.Ş.                     -       101.285     -       -      

            

     1.397.115     1.958.600     17.000     241.426    

 
(*)   Temettü borçlarına ilişkindir. 
(**) Üretimde kullanılmak üzere ilk madde ve malzeme alımı yapılmaktadır 
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5. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

 

a) Kısa vadeli ticari alacaklar 
 

  31 Aralık  31 Aralık 

Kısa vadeli ticari alacaklar  2016  2015 

     

Ticari alacaklar    65.195.185       39.612.607 

Alacak senetleri    14.876.513     2.071.464 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not: 4)    -       1.414.209 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)    (6.124.246)      (5.570.600) 

      

    73.947.452       37.527.680 

      

Ticari alacaklar için vade 30-90 gün arasındadır (31 Aralık 2015: 30-90 gün). Ticari alacaklara faiz 

işletilmemektedir. Yurtiçindeki müşterilerden genellikle teminat alınmamaktadır. Yurtdışına satışların büyük 

bir bölümü akreditifli olarak yapılmaktadır. 

 

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 25. notta açıklanmıştır. 

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, ticari alacakların 6.124.246 TL (31 Aralık 2015: 5.570.600 TL), tutarındaki 

kısmı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil 

edilememe tecrübe ve tahminlerine dayanılarak belirlenmiştir. 

 

Şüpheli ticari alacak karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

Şüpheli ticari alacak karşılığı hareketleri  2016  2015 

Açılış bakiyesi    5.570.600     6.227.322 

Dönem gideri    578.030     775.997 

Tahsilatlar    (24.384)    (1.432.719) 

     

Kapanış bakiyesi    6.124.246     5.570.600 

 

b) Kısa vadeli ticari borçlar 

  31 Aralık  31 Aralık 

Kısa vadeli ticari borçlar  2016  2015 

     

Ticari borçlar    25.605.388     14.249.692  

Borç senetleri    27.782     142.324  

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not: 4)    34.253     30.104  

      

    25.667.423     14.422.120  

     

Belli malların satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vadesi 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 15-30 gündür (31 

Aralık 2015: 15-30 gün). Vadesi geçen ticari borçlar için faiz işletilmemektedir. 
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6. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR  
 

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 
 

  31 Aralık  31 Aralık 

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar  2016  2015 

Diğer çeşitli alacaklar    89.714     562.522 

Verilen depozito ve teminatlar    283.302       75.490   

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Not: 4)    14.764       409.144 

      

    387.780       1.047.156   
 

    31 Aralık   31 Aralık 

Kısa Vadeli Diğer Borçlar   2016   2015 

          

İlişkili taraflara diğer borçlar (Not:4)   4.266.580     13.436.935 

         

    4.266.580     13.436.935 
 

 

7. STOKLAR  

 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

İlk madde ve malzeme    17.338.893       12.825.599   

Yarı mamüller    3.045.901       4.178.619 

Mamüller    8.011.999       5.688.944   

Ticari mallar    -       1.759.837 

Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)    (1.274.829)  - 

      

    27.121.964       24.452.999   
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8. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

  

Arazi ve 

arsalar  

Yer altı ve 

yerüstü 

düzenleri  Binalar  

Tesis 

makine ve 

cihazlar  Taşıtlar  Demirbaşlar  

Diğer 

maddi 

duran 

varlıklar  

Yapılmakta 

olan 

yatırımlar  Toplam 

Maliyet Değeri                                       

1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla açılış bakiyesi  5.096.369  171.700  35.988.162  29.538.819  2.462.672  2.738.109  394  9.165  76.005.390 

Alımlar     1.815.163  -  -  1.596.512  974.223  645.243  -  -  5.031.141 

Çıkışlar     -  -  -  (301.416)  (422.824)  (19.825)  -  -  (744.065) 

Bağlı ortaklıkların konsolidasyona giriş etkisi (Not 1) -  -  -  883.863  42.400  53.439  -  -  979.702 

Yapılmakta olan yatırımlardan transferler -  -  -  9.165  -  -  -  (9.165)  - 

                  

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi  6.911.532  171.700  35.988.162  31.726.943  3.056.471  3.416.966  394  -  81.272.168 

                   

Birikmiş Amortismanlar                      

1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla açılış  bakiyesi  -  171.700  1.189.145  5.939.395  1.052.725  1.024.123  394  -  9.377.482 

Dönem gideri     -  -  878.747  2.621.641  486.663  533.176  -  -  4.520.227 

Çıkışlar -  -  -  (79.926)  (291.923)  (4.397)  -  -  (376.246) 

Bağlı ortaklıkların konsolidasyona giriş etkisi (Not 1) -  -  -  27.621  4.417  10.418  -  -  42.456 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi -  171.700  2.067.892  8.508.731  1.251.882  1.563.320  394  -  13.563.919 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla net defter değeri 6.911.532  -  33.920.270  23.218.212  1.804.589  1.853.646  -  -  67.708.249 

 
Dönem amortisman giderlerinin 3.968.594 TL’si satılan malın maliyetine, 23.412 TL’si pazarlama giderlerine, 479.970 TL’si genel yönetim giderlerine, 48.251 TL‘si araştırma 

ve geliştirme giderlerine dahil edilmiştir. 
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8. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 

  

Arazi ve 

arsalar  

Yer altı 

ve 

yerüstü 

düzenleri  Binalar  

Tesis 

makine ve 

cihazlar  Taşıtlar  Demirbaşlar  

Diğer 

maddi 

duran 

varlıklar  

Yapılmakta 

olan 

yatırımlar  Toplam 

Maliyet Değeri                                       

1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla açılış bakiyesi  5.057.769  171.700  5.840.192  12.531.502  1.987.064  1.782.927  394  11.860.760  39.232.308 

Alımlar     -  -  157.195  1.373.793  396.863  264.577  -  14.700.784  16.893.212 

Çıkışlar     -  -  -  (9.954)  (142.388)  -  -  -  (152.342) 

Yapılmakta olan yatırımlardan transferler -  -  13.712.182  11.952.221  197.371  690.605  -  (26.552.379)  - 

Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklardan girişler 38.600  -  16.278.593  3.691.257  23.762  -  -  -  20.032.212 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi  5.096.369  171.700  35.988.162  29.538.819  2.462.672  2.738.109  394  9.165  76.005.390 

                   
Birikmiş Amortismanlar                      
1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla açılış  bakiyesi  -  171.700  504.328  4.391.011  718.557  574.420  394  -  6.360.410 

Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklardan girişler -  -  92.884  63.280  10.297  1.192  -  -  167.653 

Dönem gideri -  -  591.933  1.492.404  393.975  448.511  -  -  2.926.823 

Çıkışlar -  -  -  (7.300)  (70.104)  -  -  -  (77.404) 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi -  171.700  1.189.145  5.939.395  1.052.725  1.024.123  394  -  9.377.482 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla net defter değeri 5.096.369  -  34.799.017  23.599.424  1.409.947  1.713.986  -  9.165  66.627.907 

 

Dönem amortisman giderlerinin 2.734.497 TL’si satılan malın maliyetine, 114.789 TL’si pazarlama giderlerine, 77.537 TL’si genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 
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9. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

 

    Haklar   Toplam 

 Maliyet Değeri            

1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla açılış bakiyesi   709.469  709.469 

Alımlar      177.130  177.130 

Bağlı ortaklıkların konsolidasyona giriş etkisi (Not 1)  103.535  103.535 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi   990.134  990.134 

       

Birikmiş İtfa Payları      

1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla açılış bakiyesi   571.294  571.294 

Dönem gideri      97.021  97.021 

Bağlı ortaklıkların konsolidasyona giriş etkisi (Not 1)  18.648  18.648 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi   686.963  686.963 

       

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla net defter değeri   303.171  303.171 

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla itfa paylarının 85.532 TL’si satılan malın maliyetine, 5.471 TL’si 

pazarlama giderlerine, 6.018 TL’si genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 

 

    Haklar   Toplam 

 Maliyet Değeri            

1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla açılış bakiyesi   571.282  571.282 

Alımlar      138.187  138.187 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi   709.469  709.469 

       
Birikmiş İtfa Payları      
1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla açılış bakiyesi   435.425  435.425 

Dönem gideri      135.869  135.869 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi   571.294  571.294 

       
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla net defter değeri   138.175  138.175 

 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla itfa paylarının 126.941 TL’si satılan malın maliyetine, 5.329 TL’si 

pazarlama giderlerine, 3.599 TL’si genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 
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10. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER  
 

 31 Aralık  31 Aralık 

 2016  2015 

    

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1.341.250   1.341.250  

     
 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, değer artış kazancı amacıyla elde tutulan arsalardan oluşmaktadır. 

Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 

4.136.528 TL olup  söz konusu değerin tespiti için emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır (31 Aralık 

2015: 4.759.269  TL). Yatırım amaçlı gayrimenkullerden 2016 yılında kira geliri elde edilmemiştir ( 

2015: Bulunmamaktadır). 
 

 

Arazi ve 

arsalar   
  Binalar      Toplam    

Maliyet Değeri         

1 Ocak 2016  tarihi itibarıyla açılış bakiyesi 1.341.250  -  1.341.250 

Alımlar    -  -  - 

Çıkışlar    -  -  - 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi 1.341.250  -  1.341.250 

      

Birikmiş Amortismanlar         

1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla açılış bakiyesi -  -  - 

Dönem gideri -  -  - 

Çıkışlar -  -  - 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi -  -  - 

      

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla net defter değeri 1.341.250  -  1.341.250 
 

 

Arazi ve 

arsalar   
  Binalar      Toplam    

Maliyet Değeri         

1 Ocak 2015  tarihi itibarıyla açılış bakiyesi 1.341.250  110.388  1.451.638 

Alımlar    -  -  - 

Çıkışlar    -  (110. 388)  (110. 388) 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi 1.341.250  -  1.341.250 
      
Birikmiş Amortismanlar         

1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla açılış bakiyesi -  6.988  6.988 

Dönem gideri -  -  - 

Çıkışlar -  (6. 988)  (6. 988) 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi -  -  - 

      

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla net defter değeri 1.341.250  -  1.341.250 
 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 2016 yılına ait amortisman giderleri bulunmamaktadır (2015: 

bulunmamaktadır).   
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11. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR 

 

Kısa vadeli borç karşılıkları 

 

  31 Aralık  31 Aralık 

 Kısa vadeli karşılıklar   2016  2015 

     

 Dava karşılıkları     70.000     70.000  

      

  70.000    70.000  

     

 

Dava giderleri nedeniyle ayrılan karşılığın hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

Dönem başı itibarıyla karşılık    70.000     38.000  

Dönem içinde ayrılan / ters çevrilen karşılık - net                       -          32.000  

     

Dönem sonu itibarıyla karşılık    70.000     70.000  
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12. TAAHHÜTLER 
 

Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) 
 

Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları 

aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2016  TL karşılığı  TL  ABD Doları  Avro 

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş 

Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı                                      

-Teminat     36.181.216  7.125.974  5.332.839  2.773.098 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil 

Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu 

TRİ'lerin Toplam Tutarı         

-Teminat  -  -  -  - 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin 

Yürütülemesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin 

Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu 

TRİ'lerin Toplam Tutarı         

-Teminat  -  -  -  - 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı         

i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu 

TRİ'lerin Toplam Tutarı         

-Teminat  -  -  -  - 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

ii.  B ve C maddeleri Kapsamına 

Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine 

Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı         

-Teminat  -  -  -  - 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. 

kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin 

Toplam Tutarı         

-Teminat  -  -  -  - 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

         

Toplam   36.181.216  7.125.974   5.332.839   2.773.098  

 

Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 

%0’dır. 
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12. TAAHHÜTLER (devamı) 
 

Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) (devamı) 
 

Grup’un 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki 

gibidir: 
 

31 Aralık 2015  TL karşılığı  TL  ABD Doları  Avro 

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş 

Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı         

-Teminat  38.693.675  3.891.428  1.650.800  9.441.837 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil 

Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu 

TRİ'lerin Toplam Tutarı         

-Teminat  3.750.000  3.750.000  -  - 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin 

Yürütülemesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin 

Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu 

TRİ'lerin Toplam Tutarı         

-Teminat  -  -  -  - 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı         

i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu 

TRİ'lerin Toplam Tutarı         

-Teminat  -  -  -  - 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

ii.  B ve C maddeleri Kapsamına 

Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine 

Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı         

-Teminat  -  -  -  - 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. 

kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin 

Toplam Tutarı         

-Teminat  -  -  -  - 

-Rehin  -  -  -  - 

-İpotek  -  -  -  - 

         

Toplam   42.443.675  7.641.428  1.650.800  9.441.837 
 

 

 

Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla %0’dır. 
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13. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar: 

 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

 Personele ödenecek ücretler     1.315.877     931.019  

 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri     1.082.158     410.472  

      

    2.398.035     1.341.491  

     

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar:  

 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

 Kullanılmayan izin karşılığı     482.634     618.026  

      

    482.634     618.026  

     

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar: 

 

Kıdem tazminatı karşılığı: 
   

Grup, Türk İş Kanunu’na göre, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı ardından emekliye 

ayrılan (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden 

her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir.   

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 4.277,21 TL (31 Aralık 2015: 3.828,37 TL) 

tavanına tabidir. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, 

Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü 

değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, Grup’un 

yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 

geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal 

varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
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13. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı) 
 

Ana varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. 

Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel 

oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, ekli konsolide finansal tablolarda karşılıklar, 

geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin 

edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %7,00 enflasyon ve %10,50 iskonto oranı 

varsayımlarına göre yaklaşık %3,27 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır 

(31 Aralık 2015: %3,27). İsteğe bağlı işten ayrılma oranları da 0-15 yıl çalışanlar için %7,10, 16 ve üzeri yıl 

çalışanlar için %0 olarak dikkate alınmıştır. Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 

2017 tarihinden itibaren geçerli Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2017 tarihinden 

itibaren geçerli olan 4.426,16 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (1 Ocak 2015: 4.092,53 TL). 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan önemli tahminler iskonto oranı ve isteğe bağlı işten 

ayrılma olasılığıdır.  

 

 İskonto oranının %1 yüksek (düşük) alınması durumunda, kıdem tazminatı yükümlülüğü 265.079 (323.381 

TL) daha az (fazla) olacaktır. 

 

 Diğer varsayımlar aynı bırakılarak, işten kendi isteği ile ayrılma olasılığı %1 daha düşük (yüksek) alınması 

durumunda, kıdem tazminatı yükümlülüğü 13.412 TL (13.780 TL) daha fazla (az) olacaktır. 

 

Kıdem tazminatı karşılığı: 

 

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

 1 Ocak itibarıyla karşılık     1.525.001     872.180  

      

 Hizmet maliyeti     1.205.780     768.907  

 Faiz maliyeti     50.020     24.684  

 Ödenen kıdem tazminatları     (469.532)    (626.395) 

Aktüeryal kayıp    -     485.625  

      

 31 Aralık itibarıyla karşılık     2.311.269     1.525.001  
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14.      PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 
 

a)  Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 
 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

Gelecek aylara ait giderler    345.012     270.392  

Stok alımı için verilen sipariş avansları    1.678.803     1.739.966  

      

    2.023.815     2.010.358  

 

b) Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

Gelecek yıllara ait giderler    88.015     99.884  

Sabit kıymet alımı için verilen avanslar    143.762     18.800  

      

    231.777     118.684  

 

c) Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler 

 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

Alınan sipariş avansları    2.919.402     2.037.381  

Gelecek aylara ait gelirler    25.549   -  

    2.944.951     2.037.381  

     

 

15.        DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

a)  Diğer Dönen Varlıklar  

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

 Devreden KDV  219.054  23.752 

 İş avansları   129.777    108.072  

 Diğer çeşitli dönen varlıklar     50.849     75.123   

 Peşin ödenen vergiler      181.878      559.430  

      

    581.558     766.377 
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15.     DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 

 

b)  Diğer Duran Varlıklar 

 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

Devreden KDV  2.082.078  2.496.441 

Diğer çeşitli duran varlıklar  494  - 

     

  2.082.572  2.496.441 

 

c)  Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler  

 

  31 Aralık  31 Aralık 

 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler   2016  2015 

     

Ödenecek vergi ve fonlar    2.827.338     3.300.251  

Diğer KDV    641.138     207.456  

Alınan depozito ve teminatlar  -    58.379  

Diğer yükümlülükler   -    202.021  

    3.468.476     3.768.107  

      

 

16. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 
 

Sermaye  

    31 Aralık    31 Aralık 

Ortaklar  Pay (%)  2016  Pay (%)  2015 

         

Sait Ulusoy  48,3%  19.309.232  46,8  18.742.930 

Akgül Ulusoy  18,4%  7.372.000  18,4  7.372.000 

Kubilay Hakkı Ulusoy  11,9%  4.772.537  11,9  4.772.537 

Enis Ulusoy  12,3%  4.926.235  11,9  4.772.537 

Diğer (*)  9,1%  3.619.996  10,9  4.339.996 

         

Nominal sermaye  100,0  

           

40.000.000   100,0    40.000.000  

         

Enflasyon düzeltmesi    1.584.621    1.584.621 

Yeniden düzenlenmiş sermaye    41.584.621    41.584.621 

Düzeltilmiş sermaye    41.584.621    41.584.621 
 

(*)  Grup’un hisselerinin %30’u Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup, bilanço tarihi itibarıyla bu 

hisselerin %9,1‘i (31 Aralık 2015: %10,9) Ulusoy Ailesi dışındaki yatırımcılara aittir.  

 

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihindeki sermayesi 40 milyon adet hisseden oluşmaktadır (2015: 40 milyon 

hisse). Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL’dir (2015: hisse başı 1 TL).  
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16. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı) 

 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler: 

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kanuni yedek akçe, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya 

kadar, yıllık karın %5’i olarak ayrılır. Diğer kanuni yedek akçe, pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı 

ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10’u oranında ayrılır. Türk Ticaret 

Kanunu’na göre, genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı 

takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya 

işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. 

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, Grup’un kardan ayrılan kısıtlanmış yedekleri, yasal yedeklerden 

oluşmaktadır. Grup’un yasal yedekler toplamı 15.722.489 TL’dir (31 Aralık 2015: 15.722.489 TL).  
 

Kar Dağıtımı 

 

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 

no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.  

 

Şirket, 7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2015 yılı bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olan 13.749.858 TL’nin 6.874.929 TL’sini temettü olarak ödenmesine 

karar vermiştir. Söz konusu temettünün Borsa İstanbul’da işlem gören ve Ulusoy Alisi’ne ait olmayan kısmı 

15 Aralık 2016 tarihinde ödenmiştir. Ulusoy Ailesi’ne ait olan kısmının faizsiz olarak 2017 yılı sonunda 

ödenmesi planlanmaktadır.   

 

Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar: 

 

Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla yasal kayıtlarındaki bulunan dönem karı 39.538.675 TL (31 Aralık 2015: 

12.235.647 TL), geçmiş yıl karları ise 44.957.035 TL (31 Aralık 2015: 41.660.662 TL) den oluşmakta olup, 

bu sebepten ötürü Şirket’in kar dağıtımına konu edebileceği toplam kaynaklar 78.272.486 TL’dir (31 Aralık 

2015: 49.449.401 TL).  
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17. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

a) Satışlar  2016  2015 

     

Yurt içi satışlar  188.021.485   120.590.018  

Yurt dışı satışlar  42.370.256   22.630.293  

   Doğrudan yapılan ihracatlar  27.790.825   19.505.037  

   İhraç kayıtlı satışlar  14.579.431   3.125.256  

Elektrik satışları  2.002.443   1.407.815 

Proje gelirleri  -     2.523.864  

Satış iadeleri (-)  (3.353.705)     (1.839.184) 

Satış iskontoları (-)  (1.197.301)  (828.804) 

      

  227.843.178   144.484.002   

     

 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

b) Satışların maliyeti  2016  2015 

     

İlk madde ve malzeme giderleri  (131.881.389)  (92.430.452) 

Personel giderleri  (15.640.983)  (13.067.570) 

Genel üretim giderleri  (7.450.313)  (4.996.640) 

Nakliye giderleri  (3.500.689)  (3.100.205) 

Proje maliyetleri  -     (3.514.989) 

Amortisman giderleri ve itfa payları  (4.054.126)  (2.861.438) 

Yarı mamul stoklarındaki değişim  (1.132.718)  3.767.185  

Bitmiş mamul stoklarındaki değişim  2.323.055   4.630.972  

Satılan ticari mallar maliyeti  (3.367.918)  (3.373.503) 

      

  (164.705.081)  (114.946.640) 

 

18. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

GİDERLERİ  

 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

 Genel yönetim giderleri (-)    (7.468.284)  (5.493.109) 

 Pazarlama giderleri (-)    (7.799.102)  (6.957.602) 

 Araştırma ve geliştirme giderleri (-)    (2.579.657)  (2.458.419) 

     

    (17.847.043)  (14.909.130) 

      

 

  



ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA  

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

  

47 
 

18. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

GİDERLERİ  (devamı) 

 

a) Genel Yönetim Giderleri Detayı 

 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

Personel giderleri    (3.063.360)  (2.519.654) 

Ofis giderleri    (121.768)  (372.223) 

Taşıt giderleri    (494.349)  (396.711) 

Danışmanlık giderleri    (782.194)  (686.165) 

Seyahat giderleri    (377.491)  (116.061) 

Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler    (14.328)  (100.983) 

Vergi ve noter giderleri    (559.069)   (391.804) 

Amortisman giderleri ve itfa payları    (485.988)   (81.136) 

Bakım giderleri    (212.571)   (93.101) 

Kira giderleri    (337.760)  (43.435) 

Diğer  (1.019.406)  (691.836) 

      

    (7.468.284)  (5.493.109) 

     

 

b) Pazarlama Giderleri Detayı 

 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

Personel giderleri    (2.487.285)  (2.493.113)     

Haberleşme giderleri    (177.097)  (109.324) 

Amortisman giderleri ve itfa payları    (28.883)  (120.118) 

İhracat giderleri    (165.976)  (38.476) 

Satış sonrası giderler    (500.420)  (88.320) 

Danışmanlık giderleri    (599.304)  (2.277) 

Reklam giderleri    (1.217.169)  (1.771.978) 

Taşıt giderleri    (857.234)  (939.915) 

Seyahat giderleri    (852.211)  (1.059.640) 

Diğer    (913.523)  (334.441) 

     

    (7.799.102)  (6.957.602) 
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18. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

GİDERLERİ  (devamı) 

 

c) Araştırma Geliştirme Giderleri Detayı  

 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

Personel giderleri    (1.535.053)  (1.113.527) 

Amortisman giderleri ve itfa payları    (48.251)  - 

Danışmanlık ve hizmet alım giderleri    (647.944)  (1.071.440) 

Seyahat giderleri    (136.049)  (54.054) 

Malzeme alımları giderleri    (155.438)  (204.706) 

Diğer çeşitli giderler    (56.922)  (14.692) 

     

    (2.579.657)  (2.458.419) 

     

 

19.     ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

 

a)  Esas faaliyetlerden diğer gelirler: 

 1 Ocak-  1 Ocak- 

 31 Aralık  31 Aralık 

 2016  2015 

    

Faiz gelirleri 1.227.267  921.866 

Kambiyo karları 4.444.915  5.164.455 

Karşılık iptalleri 35.814  1.231.761 

Reeskont faiz gelirleri – net -   193.433 

Protokol ve promosyon gelirleri 347.458  - 

Sigorta gelirleri 19.972  72.862 

Fuar teşvik gelirleri 424.038  200.958 

Diğer gelirler 329.626  55.714 

Arge Araştırma gelirleri (Tübitak) 581.515  138.997 

     

 7.410.605  7.980.046 
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19.     ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER (devamı) 

 

b) Esas faaliyetlerden diğer giderler: 

 1 Ocak-  1 Ocak- 

 31 Aralık  31 Aralık 

 2016  2015 

    

Kambiyo zararları (3.114.895)  (3.452.071) 

Reeskont faiz giderleri – net (291.901)  - 

Karşılık giderleri (1.852.853)  (856.479) 

Komisyon giderleri (816.500)  (626.602) 

Bağışlar (43.711)  (81.731) 

Diğer giderler (130.312)  (717.976) 

     

 (6.250.172)  (5.734.859) 

 

20.     YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 

 

a) Yatırım faaliyetlerden gelirler: 

 1 Ocak-  1 Ocak- 

 31 Aralık  31 Aralık 

 2016  2015 

    

Duran varlık satış geliri 325.097  149.042 

Kira gelirleri 29.400  29.000 

    

 354.497  178.042 
 

b) Yatırım faaliyetlerden giderler: 
 1 Ocak-  1 Ocak- 

 31 Aralık  31 Aralık 

 2016  2015 

    

Duran varlık satış zararı (5.420)  (19.091) 

     

 (5.420)  (19.091) 
 

21.  FİNANSMAN GİDERLERİ 
 

 1 Ocak -  1 Ocak - 

 31 Aralık  31 Aralık 

 2016  2015 

    

Banka kredileri faiz giderleri (274.608)  (194.905) 

Kredi kur farkları (1.354.295)  (968.521) 

Banka komisyon giderleri (469.040)  (332.660) 

    

 (2.097.943)  (1.496.086) 
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22.    VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

Cari vergi yükümlülüğü:     

Cari kurumlar vergisi karşılığı  9.133.783  1.873.069 

Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar  (3.392.020)  (1.873.069) 

  5.741.763  - 

 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

Vergi gideri / (geliri) aşağıdakilerden oluşmaktadır:  2016  2015 

     

Cari vergi gideri / (geliri)  9.133.783  1.873.069 

Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri  (317.542)  84.464 

     

  8.816.241  1.957.533 

 

     

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

Ertelenmiş vergi  2016  2015 

Doğrudan özkaynaklara kaydedilen:     
- Aktüeryal gelir   -  97.125 

Doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen toplam ertelenmiş 

vergi  -  97.125 

 

Diğer kapsamlı gelire ait vergi etkileri aşağıdaki gibidir: 

    1 Ocak-31 Aralık 2016 

    

Vergi öncesi 

tutar 

Vergi 

gideri/geliri 

Vergi 

sonrası 

tutar 

Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar   - - - 

Yabancı para çevirim farklarındaki değişim  (101.508) - (101.508) 

    (101.508) - (101.508) 

         

    1 Ocak-31 Aralık 2015 

    

Vergi öncesi 

tutar 

Vergi 

gideri/geliri 

Vergi 

sonrası 

tutar 

Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar           (485.625) 97.125   (388.500) 

Yabancı para çevirim farklarındaki değişim  52.891 -   52.891 

    (432.734) 97.125 (335.609) 
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22.   VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 

Kurumlar Vergisi 

 

Şirket ve Şirket’in Türkiye’deki bağlı ortaklığı, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Cezayir’de 

kayıtlı olan Sarl UE Algeria, Cezayir’de, Endonezya’da kayıtlı olan PT Ulusoy Electric Indonesia ve PT 

Ulusoy Electric Industry Endonezya’da geçerli olan vergi mevzuatına tabidir. Endonezya ve Cezayir’de 

geçerli olan kurumlar vergisi oranları sırasıyla %25 ve %26’dır. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına 

ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli konsolide finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk 

vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi 

beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır.  Bu sebeple konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi 

yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde 

gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi 

olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım 

indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

2016 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2015: %20). 

 

Yatırım teşviklerini düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu kararı 16 

Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirket bu karar kapsamında, 

41.715.858 TL’lik yatırımları için 1. Bölgede yer alan ve %20 yatırıma katkı oranına sahip Yatırım Teşvik 

Belgesi almıştır. Belge kapsamında, cari dönem yasal vergi karşılığında 299.603 TL indirimli kurumlar 

vergisi avantajı kullanılmış ve bu rakam ertelenmiş vergi varlığından mahsup edilmiştir (31 Aralık 2015: 

975.121 TL). 

 

Ertelenmiş Vergi: 
 
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 

muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas 

finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 

kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. 
 

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2015: %20). 

 

Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan 

bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak 

gösterilir. 
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22.     VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 

 

Ertelenmiş Vergi: (devamı) 

 

Grup’un net ertelenmiş vergi aktifi ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık  31 Aralık 

Ertelenmiş vergi (varlıkları)/yükümlülükleri:   2016  2015 

     

Yeniden değerleme ve maddi varlıkların amortisman /     

   diğer maddi olmayan varlıkların itfa farkları  1.168.361    1.019.313 

Kıdem tazminatı karşılıkları  (462.254)      (305.000) 

Vadeli mevduatların faiz tahakkukları  895    713 

Borçların reeskontu  25.467    14.087 

Kullanılmamış izin karşılıkları  (96.527)    (123.605) 

Dava karşılıkları  (14.000)    (14.000) 

Alacakların reeskontu    (179.164)    (109.404) 

Şüpheli alacak karşılığı    (355.940)      (429.954) 

Banka kredileri faiz tahakkukları    (6.545)    (14.869) 

Satışlara ilişkin dönem kayması    (416.720)  (56.166) 

 

Ertelenmiş vergi (varlıkları)    (513.435)  (197.100) 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri    177.008   178.215 

    (336.427)      (18.885) 

     

 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

Ertelenmiş vergi (varlığı) / yükümlülüğü hareketleri:  2016  2015 

1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi    (18.885)    (185.646) 

Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlığın ertelenmiş vergi etkisi  -  179.422 

Kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen     (317.542)      84.464 

Özkaynaktan altında muhasebeleştirilen  -  (97.125)     

Kapanış bakiyesi    (336.427)      (18.885) 
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22.      VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 

 

Ertelenmiş Vergi: (devamı) 

 

Grup’un net ertelenmiş vergi aktifi ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: (devamı) 

 

  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

Vergi karşılığının mutabakatı:  2016  2015 

     

Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar  44.702.621  15.536.284 

     

Gelir vergisi oranı %20   8.940.524  3.107.257 

     

Vergi etkisi:     

 - kanunen kabul edilmeyen giderler  51.193  26.447     

 - istisna, indirim ve üzerinden vergi  

        hesaplanmayan gelirler   (651.903)  (975.122)     

 - üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmayan  

        düzeltmelerin etkisi   254.966  (59.584) 

- bağlı ortaklıkların ertelenmiş vergi varlığı olarak 

muhasebeleştirilmeyen kullanılmamış vergi zararları (*)  200.924  - 

Diğer  20.537  (141.465)         

     

Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı gideri  8.816.241  1.957.533 

     
(*) Kullanılmamış vergi zararları konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklardan PT Ulusoy Electric Indonesia ve PT Ulusoy Electric 

Industry’nin dönem zararlarına ilişkin olup, söz konusu şirketler faaliyetlerine cari dönemde başladığından ve gelecek dönemlere 

ilişkin kar tahminleri bulunmadığından söz konusu dönem zararları  üzerinden ertelenmiş vergi aktifi yaratılmamıştır. 

 

23.     PAY BAŞINA KAZANÇ 

     
  1 Ocak-  1 Ocak- 

  31 Aralık  31 Aralık 

Pay başına kar   2016  2015 

     

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı   40.000.000  40.000.000 

Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı          36.453.121      13.668.127     

      

Pay başına kazanç – TL  0,91  0,34 
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24.   FİNANSAL ARAÇLAR 

 

Finansal Yatırımlar 

 

Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar 
 

Grup’un finansal yatırımlar içerisinde gösterilen bağlı ortaklık ve iştirak ile iştirak oran ve tutarları aşağıdaki 

gibidir:   
 

    31 Aralık    31 Aralık 

Şirket ünvanı  Oran (%)  2016 ¤    Oran (%) 2015 

PT Ulusoy Electric Indonesia (Not: 1)  90  -  90   231.819 

PT Ulusoy Electric Industry (Not: 1)  99  -  99  - 

Sarl Eldis  49  417.596  49  417.596 

Değer düşüklüğü (-) (Not: 1)    (417.596)    (417.596) 

    -      231.819 

         

 

Finansal Borçlar  

  31 Aralık  31 Aralık 

Finansal Borçlar  2016  2015 

     

Kısa vadeli banka kredileri    7.570.742     6.824.638 

Toplam kısa vadeli finansal borçlar    7.570.742     6.824.638 

     

Toplam  finansal borçlar    7.570.742    6.824.638 
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24.     FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 

Finansal Borçlar (devamı) 

 

Finansal borçların geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

1 yıl içerisinde ödenecek    7.570.742    6.824.638 

     

  7.570.742    6.824.638 

     

 

Banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:  
 

  Ağırlıklı ortalama  31 Aralık 2016 

Para birimi  etkin faiz oranı  Kısa vadeli  Uzun vadeli 

       

TL  %6,72  532.342  - 

USD  %2,07  7.038.400  - 

       

    7.570.742  - 

       

 

  Ağırlıklı ortalama  31 Aralık 2015 

Para birimi  etkin faiz oranı  Kısa vadeli  Uzun vadeli 

       

TL  %6,84  993.983  - 

Avro  %2,25  5.830.655  - 

       

    6.824.638  - 

       

 

25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

a) Sermaye risk yönetimi 

 

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da 

borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

 

Grup’un sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, 

yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.  

 

Grup’un yönetim kurulu sermaye yapısını düzenli olarak yaptığı toplantılarda inceler. Bu incelemeler 

sırasında kurul, sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. 

Grup, kurulun yaptığı önerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun 

geri ödenmesiyle dengede tutmayı amaçlamaktadır. 
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25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 
a) Sermaye risk yönetimi (devamı) 

 
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir: 

 
  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

Toplam borçlar  55.098.881  44.221.914 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri  (13.762.110)  (14.017.384) 

Net borç  41.336.771  30.204.530 

Ana ortaklığa ait özkaynak  135.078.507  106.360.229 

Toplam sermaye  176.415.278  136.564.759 

Net borç/toplam sermaye oranı  23%  %22 

 

31 Aralık 2016 ve 2015 itibarıyla Grup’un sermaye yapısını etkileyecek borcu bulunmamaktadır. 

 

b) Finansal Risk Faktörleri: 

 

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk 

yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki 

potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.  

 

Kredi riski 

 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle 

Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, ağırlıklı olarak özel sektör 

ve bayileri ile çalışmakla birlikte, yurtdışı satışlarının önemli bir kısmını akreditifli olarak 

gerçekleştirmektedir. Ticari alacaklar, çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki müşteriyi 

kapsamaktadır. Grup yönetimi önemli bir kredi riski öngörmemektedir.  
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25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 

Kredi riski (devamı) 
 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kredi riskleri aşağıdaki gibidir: 
 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar  

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar  

31 Aralık 2016  İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf 

Bankalardaki 

mevduat 
       
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)  - 73.947.452 14.764 373.016 13.746.821 

       

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - 1.347.813 - - - 

       

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter 

değeri  - 63.505.589 14.764 373.016 - 

       

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  

varlıkların net defter değeri  - 10.441.863 - - - 

       

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri       

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  - - - - - 

   - Değer düşüklüğü (-)  - - - - - 

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - 

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)  - 6.124.246 - - - 

  - Değer düşüklüğü (-)  - (6.124.246) - - - 

  - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - 

       

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - 
 

(*) Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 

Kredi riski (devamı) 
 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kredi riskleri aşağıdaki gibidir: 
 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar  

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar  

31 Aralık 2015  İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf 

Bankalardaki 

mevduat        
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)         1.414.209     36.113.471           409.144         638.012         13.820.302         
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı         -                  1.347.813                      -           -                     -           
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net 

defter değeri         1.396.365     29.646.132           409.144         638.012                     -           
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  

varlıkların net defter değeri  17.844 6.467.339 - - -        
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri       
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  - - - - - 

   - Değer düşüklüğü (-)  - - - - - 

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - 

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)  -      5.570.600  - - - 

  - Değer düşüklüğü (-)  -    (5.570.600) - - - 

  - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - -        
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - 

 

(*) Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Likidite riski  

 

Likidite riski yönetimi ile ilgili olarak yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve 

likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili 

nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi 

yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir.  

 

Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 

göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken 

tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya 

dahil edilmiştir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri 

eğrilerinden elde edilen faiz oranı kullanılarak belirlenir. 

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere türev olmayan finansal 

yükümlülüklerin, sözleşmeye göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir: 

  

31 Aralık 2016          

Sözleşme uyarınca vadeler 

Defter 

Değeri  

Sözleşme 

uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 

(I+II+III) 

3 aydan 

kısa (I)  

3-12 

ay arası (II) 

1-5 yıl 

arası 

(III) 

          

Türev olmayan          

  finansal yükümlülükler          

Banka kredileri 7.570.742  7.571.126  514.234  -  7.056.892 

Ticari borçlar 25.667.423  25.794.756  25.794.756  -  - 

Diğer borçlar 4.266.580  4.266.580  -  4.266.580  - 

Toplam yükümlülük 37.504.745  37.632.462  26.308.990  4.266.580  7.056.892 

 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere türev olmayan finansal 

yükümlülüklerin, sözleşmeye göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2015          

Sözleşme uyarınca vadeler 

Defter 

Değeri  

Sözleşme 

uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 

(I+II+III) 

3 aydan 

kısa (I)  

3-12 

ay arası (II) 

1-5 yıl 

arası 

(III) 

          

Türev olmayan          

  finansal yükümlülükler          

Banka kredileri 6.824.638  6.825.545  994.890  5.830.655                -    

Ticari borçlar 14.422.120  14.492.554  14.492.554  -  - 

Diğer borçlar 13.436.935  13.436.935  -  13.436.935                -    

Toplam yükümlülük 34.683.693  34.755.034  15.487.444  19.267.590                -    
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25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Piyasa riski yönetimi 

 

Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili 

finansal risklere maruz kalmaktadır.  

 

Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, 

önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.  

 

Kur riski yönetimi 

 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup’un yabancı para 

cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço 

tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir. 

 

 31 Aralık 2016 

 

TL Karşılığı 

(Fonksiyonel  

para birimi) ABD Doları Avro Endonezya Rupisi 

     
Ticari Alacak       18.482.975  3.011.868 2.080.885 625.586.225 

Parasal Finansal Varlıklar         1.113.647  100.310 7.195 2.804.219.441 

Parasal Olmayan Finansal Varlıklar           876.112  121.293 121.097 - 

DÖNEN VARLIKLAR       20.472.734  3.233.471 2.209.177 3.429.805.666 

     

TOPLAM VARLIKLAR       20.472.734  3.233.471 2.209.177 3.429.805.666 

     
Ticari Borçlar         3.136.888  379.107 399.885 1.219.589.017 

Finansal Yükümlülükler         7.038.400  2.000.000 - - 

Parasal Olan Diğer Yükümlülükler           634.816  70.503 104.235 - 

Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler           628.383  104.235 70.503 - 

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER     11.438.487  2.553.845 574.623      1.219.589.017 

     

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER     11.438.487  2.553.845 574.623 1.219.589.017 

     

Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu 9.034.247 679.626 1.634.554 2.210.216.649 
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25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Kur riski yönetimi (devamı) 

 

 31 Aralık 2015 

 

TL Karşılığı 

(Fonksiyonel  

para birimi) ABD Doları Avro 

    
Ticari Alacak         4.841.495       1.222.320        405.173  

Parasal Finansal Varlıklar         3.352.057         485.784        610.395  

Parasal Olmayan Finansal Varlıklar           841.256         215.081         67.940  

Diğer           397.859         136.834                -    

DÖNEN VARLIKLAR         9.432.667       2.060.019     1.083.508  

    
TOPLAM VARLIKLAR         9.432.667     2.060.019   1.083.508  

    
Ticari Borçlar         1.100.085           14.077        333.319  

Finansal Yükümlülükler         5.830.654       2.005.315                -    

Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler         1.084.811         246.485        115.852  

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER       8.015.550        2.265.877      449.171  

    

    
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER       8.015.550        2.265.877      449.171  

    
Net yabancı para varlık  

   yükümlülük pozisyonu           1.417.117        (205.858)       634.337  
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25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Kur riskine duyarlılık 

 

Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  

 

Bir sonraki sayfadaki tablo Grup’un ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan 

duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması 

sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade 

etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz 

konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda artışı 

ifade eder. 
 

    31 Aralık 2016 

          

    Kar / Zarar 

     Yabancı paranın     Yabancı paranın  

     değer kazanması     değer kaybetmesi  

          

ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde      

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü     239.174     (239.174) 

2-  ABD Doları riskinden korunan kısım (-)        

3- ABD Doları net etki (1 +2)     239.174     (239.174) 

       

Avro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde      

4 - Avro net varlık / yükümlülük     606.403     (606.403) 

5 - Avro riskinden korunan kısım (-)        

6- Avro  net etki (4+5)     606.403     (606.403) 

       

Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde    

7- Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü     57.848    (57.848) 

8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)        

9- Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8)     57.848    (57.848) 

       

TOPLAM (3 + 6 +9)   903.425  (903.425) 
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25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Kur riskine duyarlılık (devamı) 
 

 
Faiz oranı riski 

 

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde finansal enstrümanların maruz kaldığı faiz oranı riskleri 

baz alınarak belirlenmiştir. Değişken faizli yükümlülüklerin analizinde bilanço tarihlerindeki bakiyenin tüm 

yıl boyunca var olduğu varsayımı kullanılmıştır. Grup Yönetimi, faiz oranlarında 50 baz puanlık bir 

dalgalanma beklemektedir. Söz konusu tutar, Grup içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da 

kullanılmaktadır. 
 

Raporlama tarihinde faiz oranlarında 50 baz puanlık bir düşüş/yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit 

tutulması durumunda: 
 

31 Aralık 2016 tarihinde Grup’un net karı 526 TL (31 Aralık 2015: 906 TL) değerinde artacak/azalacaktı. 

Bunun en büyük sebebi Grup’un değişken faizli finansal borçlarıdır.  

    
31 Aralık 2015 

Kar / Zarar   

     Yabancı paranın     Yabancı paranın    

     değer kazanması     değer kaybetmesi    

            

ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde 

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü     (59.855)      59.855   

2-  ABD Doları riskinden korunan kısım (-)           

3- ABD Doları net etki (1 +2)       (59.855)     59.855   

            

Avro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde 

4 - Avro net varlık / yükümlülük     201.567      (201.567)   

5 - Avro riskinden korunan kısım (-)           

6- Avro net etki (4+5)     201.567     (201.567)   

            

TOPLAM (3 + 6 +9)   141.712   (141.712)   
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25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri 
 

 

31 Aralık 2016 ve 2015, tarihleri itibarıyla Grup’un bilançoda gerçeğe uygun değerden taşınan finansal 

varlıkları aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2016  

Krediler ve 

alacaklar  (nakit 

ve nakit 

benzerleri dahil)  

İtfa edilmiş 

değerinden 

gösterilen 

finansal 

yükümlülükler  

Defter değeri 

(*)  Not 

Finansal varlıklar         

Nakit ve nakit benzerleri  13.762.110  -  13.762.110  27 

Ticari alacaklar  73.947.452  -  73.947.452  5 

Diğer alacaklar  387.780  -  387.780  6 

Finansal yükümlülükler         

Finansal borçlar  -  7.570.742  7.570.742  24 

Ticari borçlar  -  25.667.423  25.667.423  5 

Diğer borçlar  -  4.266.580  4.266.580  6 

  
      

 

31 Aralık 2015         

Finansal varlıklar         

Nakit ve nakit benzerleri  14.017.384  -  14.017.384  27 

Ticari alacaklar  37.527.680  -  37.527.680  5 

Diğer alacaklar  1.047.156  -  1.047.156  6 

         

Finansal yükümlülükler         

Finansal borçlar  -  6.824.638  6.824.638  24 

Ticari borçlar  -  14.422.120  14.422.120  5 

Diğer borçlar  -  13.436.935  13.436.935  6 
         

 

(*) Grup yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir 

 

26.     RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR  

 

Bulunmamaktadır. 
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27. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

  31 Aralık  31 Aralık 

  2016  2015 

     

Kasa  15.289  197.082 

Bankadaki nakit  13.746.821  13.820.302 

   Vadesiz mevduatlar  1.566.821  3.870.302 

   Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar  12.180.000  9.950.000 

     

  13.762.110  14.017.384 

      

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup’un muhtelif bankalarda Ocak 2017 vadeli, %6,75 ile %11,60 faiz 

aralığında toplam 12.180.000 vadeli mevduatı bulunmaktadır. 

 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Grup’un muhtelif bankalarda Ocak 2016 vadeli, %13 ile %14 faiz aralığında 

toplam 9.000.000 TL tutarında TL cinsinden ve  % 7,25 ile %7,50 faiz aralığında toplam 950.000 TL 

tutarında yabancı para cinsinden vadeli mevduatı bulunmaktadır. 
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