
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 
 
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymayı ve gelişen 
koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi 
çerçevesinde değerlendirir. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat 
sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin gerekli 
çalışmaların yapılmasını hedefler. Bu doğrultuda Şirketimiz, tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, 
bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini 
gözetir ve bunu sağlamayı amaçlar. 
 
2017 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam 
olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan 
Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan 
zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden 
tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum 
henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin 
yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında 
uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.  
 
2017 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları kapsamında;  
 
1. Etik İlkeler, kurumsal politikaları içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.  
2. Bilgilendirme Politikası güncellenmiştir.  
3. Kamuyu Aydınlatma Prosedürü oluşturulmuştur.  
4. Yönetim Kurulu komitelerinin daha etkin çalışabilmesini teminen görev ve çalışma esasları yeniden 
düzenlenmiştir.  
 
Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili 
bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler açıklanmıştır. Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere tam olarak 
uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.  
 

- 1.4.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; aşağıda 2.4 numaralı bölümde yer alan imtiyazlar esas 
sözleşmemizde düzenlenmiştir. 

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha 
düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa 
düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. 

- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve 
hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 
Konuya ilişkin detaylı bilgi aşağıda 5.1 numaralı bölümde yer almaktadır. 

- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak; aşağıda 5.1 numaralı bölümde açıklandığı üzere, 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.  

- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; bazı yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede görevi 
bulunmaktadır. Ancak söz konusu üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi 
sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır. 

- 4.6.6 numaralı ilkeye ilişkin olarak; finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey 
yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. 

- Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerine ilişkin şahsi sorumluluklarını kapsayan bir mesuliyet – Directors & 
Officers (D&O) sigortası yapılmamıştır.  

 
 
 
 
 



2017 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili 
düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde 
yürütülmüştür. Yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki 
düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı 
paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, 
ücret politikası ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine 
sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum 
açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.  
 
Önümüzdeki dönemde de İlkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli 
çalışmalar yapılacaktır.  
 
Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2017 yılı faaliyet dönemini 
kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren uyum raporu 
bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz internet sitesinden (www.ulusoyelektrik.com.tr) ulaşılarak 
incelenebilir. 
 
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ  

 
2.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 
 
Yatırımcı İlişkileri  
 
Şirketimizde, yatırımcı ilişkilerinin ve kamuyu aydınlatma sorumluluğunun düzenlenmesi ve yerine getirilmesi, 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması, takibi ve şirket çalışmalarının bu ilkelere uyumlu hale getirilmesi ile 
şirketin kurumsal varlığının ilgili Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Takasbank, 
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), bağımsız denetim şirketleri ve konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde 
temsil edilmesi ve bu kurumlara gerekli raporlamaların ve bilgilendirmelerin yapılması, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (KAP) üzerinden BİST’e gerekli bildirimlerin yapılması, pay sahipliği haklarının kullandırılması ve hisse 
senedi işlemleri ile yatırımcıların ve aracı kurumların bilgi taleplerinin karşılanması konuları ile Ortaklar Genel 
Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının 
tutulması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ve onay sürecinin takibi Yatırımcı İlişkileri Müdürü tarafından 
yapılmaktadır.  
 
Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan ve yapılacak düzenlemelerin takibi ve 
uygulanması ile pay sahipleri arasından ayrım yapılmaksızın ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye 
artışlarından, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasına kadar, mevzuat 
kapsamında kamunun aydınlatılması ve şirket internet sitesinin ilgili bölümlerinin güncellenmesi sorumlulukları 
da dahil şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda da görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri 
Müdürü, pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamakta ve pay sahipliği haklarının korunması ve 
kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Enis Ulusoy’a bağlı olan 
bölümde, müdür olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 
Lisansına sahip Sn. İlkiz Karagüllü görev yapmakta olup, ir@ulusoyelektrik.com.tr adresinden e-mail ile veya 
(0312) 267 07 12 telefon numarasından direkt ulaşılarak bilgi alınabilmektedir. 
 
Birebir görüşmeler, roadshow’lar ve analist toplantılarının yanı sıra, yıl boyunca yazılı ve sözlü olarak 
hissedarlardan, analistlerden ve fon yöneticilerinden gelen her türlü soru cevaplandırılmıştır. Yatırımcı İlişkileri 
tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısı, telekonferans gerçekleştirilmiş ve roadshowlar ile mevcut ve 
potansiyel yatırımcılarla görüşülmüştür. Bu toplantılarda ilgili kişi ve kurumların şirket hakkında bilgilendirilmeleri 
ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Enis Ulusoy’un da katılımıyla çeyreksel 
finansal sonuçların açıklandığı 2 adet webcast, 1 adet analist toplantısı düzenlenmiştir. Hazırlanan yatırımcı 
sunumlarına internet sitemizde yer verilerek, yatırımcıların ve kamuoyunun güncel bir şekilde bilgilendirilmesi 
temin edilmiştir. Şirketimiz, bilgilendirme politikası kapsamında, yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini 
teminen Şirket internet sitesi, yatırımcı sunumları düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar için önem ihtiva 
eden açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmasının ardından İngilizce çevirileri ile birlikte 
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Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Seri II-17.1 tebliğinin 11. madde 1. fıkrasına istinaden hazırlanan, 
Yatırımcı İlişkileri Müdürünün 2017 yılında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin rapor tüm üyelerin bilgisine sunulmuştur.  
 
Kamuyu Aydınlatma Platformu kapsamında BİST’e gönderilmesi zorunlu olan özel durum açıklamaları, mali 
tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. KAP 
bildirimleri için Sn. İlkiz Karagüllü imzaya yetkilidir.   
 
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  
 
Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup, ticari sır 
niteliğindekiler dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Müdürüne iletilen 
sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile 
görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu raporun 3.1 nolu bölümünde açıklandığı 
üzere, kurumsal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya 
yer verilmiştir. 
 
Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 438’nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu 
takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa 
kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde 
bir talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik 
olarak denetlenmektedir. 
 
2.3 Genel Kurul  
 
Dönem içinde, 17.04.2018 tarihinde Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara’da Şirket merkezinde 
yapılmıştır. Genel Kurula çağrı ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve usulüne uygun bilgileri tümüyle içerecek 
şekilde ve yasal süreler dahilinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul halka açık olarak yapılmıştır. Genel Kurul 
toplantısına, söz hakkı olmaksızın tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davet edilmiştir. Söz 
konusu olağan genel kurul toplantısına Şirket’in toplam 40.000.00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL 
nominal değerinde 40.000.000 adet paydan; 36.433.961 adet pay toplantıda temsil edilmiş, gerek Kanun ve 
gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.  
 
Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Toplantı 
tutanaklarının hem yazılı hem de elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanmaktadır.  
 
Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Esas Sözleşmesi 
hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı 
anda KAP üzerinden gerekli çağrı ve açıklamalar yapılmakta olup 2013 yılından itibaren genel kurullara ait çağrı 
ve ilanlar ile katılım ve oylamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bünyesinde bulunan Elektronik Genel Kurul Sistemi 
(EGKS) kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. 
 
Genel Kurul’dan asgari 21 gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket Merkezi’nde hazır 
bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanları asgari 3 hafta öncesinden şirket internet sitesinde 
yayınlanmaktadır. Gerek mali tabloların BİST’e bildirilmesi, gerekse faaliyet raporunun basımını müteakip, Genel 
Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e-maille talep edenlerin 
adreslerine, en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat 
şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulmaktadır. 
 
Şirketin internet sitesinde Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte aşağıda yer alan hususlara de yer verilmektedir. 
 
a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile 
imtiyazlı A grubu payları temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, 
b. Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi ile gerekçeleri, 
yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi, 
c. Pay sahiplerinin, SPK’nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde 
konulmasına ilişkin talepleri olması durumunda, talepler hakkında bilgi, 



d. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme 
değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 
 
Genel Kurul gündem maddeleri kapsamında her teklife ayrı bir başlık altında, açık bir şekilde yer verilmektedir. 
Gündem hazırlık aşamasında pay sahipleri tarafından, Yatırımcı İlişkileri Müdürüne yazılı olarak iletilen gündemde 
yer alması istenilen konular varsa, yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. 2017 yılında SPK düzenlemelerine 
göre yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun 
arandığı ancak söz konusu üyelerin olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir 
işlem bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantısı esas sözleşmemize uygun olarak Şirketin merkez adresinde veya 
yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.  
 
Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal 
hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, şirketimiz ortaklarının Genel Kurul’da soru sorma hakları, gündem 
maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları toplantı başkanı tarafından 
usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Sorulan soruların gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap 
verilemeyecek kadar kapsamlı olması durumunda, sorulan sorular en kısa süre içerisinde yazılı olarak cevaplanır. 
2018 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinden bu nitelikte bir soru gelmemiştir. Yıllık 
faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi, varsa ilgili 
bilgiler ve dokümantasyon ile vekâleten oy kullanma formu, esas sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, özel 
durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na kadar tüm bilgiler, 
şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Genel Kurul toplantılarında, gündem maddelerinin oylanmasında 
fiziki olarak katılan pay sahipleri için el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.  
 
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların 
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları 
cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. 
 
Yıllar itibariyle, genel kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listelerinin tümüne şirket genel merkezimizden 
ulaşmak mümkündür, ayrıca ilgili dokümanlar Ankara Ticaret Sicili Memurluğunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
arşivinde de mevcuttur. 2014 yılı ve sonrasına ait Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına ilişkin dosyalar internet 
sitemizden de ulaşılarak incelenebilmektedir.  
 
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar 
çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmesi ve/veya ortaklığın 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 ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine 
ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında 
Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmelidir. 
İmtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu 
kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. Bu 
çerçevede, 2017 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında, söz konusu kişiler 
ile halka açık şirket veya bağlı ortaklıkları arasında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemde bir işlem söz 
konusu olmamıştır. 
 
Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı TTK, 395 ve 396. maddeleri kapsamında belirtilen işleri yapabilmelerine 
yönelik izin konusu oybirliği ile kabul edilmiştir 
 
Yıl içinde, varlıkların tümünün veya önemli bir bölümünün devredilmesi veya üzerinde ayni hak tesis edilmesi 
veya kiraya verilmesi, önemli bir varlığın devir alınması veya kiralanması, imtiyaz öngörülmesi veya mevcut 
imtiyazların kapsam veya konusunun değiştirilmesi, borsa kotundan çıkılması gibi kurumsal Yönetim İlkelerinin 
uygulanması bakımından belirlenen kriterleri aşarak önemli nitelikte sayılan herhangi bir işlem olmamıştır.  
 
Şirketin bağış ve yardım politikası internet sitesi aracılığı ile de ilan edilmiş olup, ayrıca dönem içinde yapılan tüm 
bağış ve yardımlar tutarları ve yararlanıcıları, Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortakların 
bilgisine sunulur. 2018 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar 
hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2018 yılı için yapılabilecek bağış sınırı 



300.000 TL olarak belirlenmiş olup, bağış politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Ayrıca 2019 
yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine 
bilgi verilerek 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenecektir.  
2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları  
 
Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 
toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, 8.000.000 TL nominal tutarlı A grubu paylar 
yönetim kuruluna üye seçimi konusunda imtiyazlıdır. Esas sözleşmenin 8. maddesine göre; yönetim kurulunun 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. 17. maddeye istinaden, genel kurul toplantılarında oy kullanımı (A grubu 
pay sahiplerinin bir pay için 9, diğer pay sahiplerinin her pay için 1 oy hakkı vardır. SPK’nın vekâleten oy 
kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.   
 
Şirket esas sözleşmesinde azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin 
özellikli bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Sermaye 
Piyasası Kanununun 29. Maddesi hükümlerine tabidir. 
 
Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan bir şirket bulunmamaktadır. Şirkette SPK ve TTK düzenlemelerine uygun 
olarak azınlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide 
birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde 
haklar sağlanmıştır. 2017 yılında Şirkete bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır. Azınlık ve yabancı pay 
sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir.  
 
2.5 Kâr Payı Hakkı  
 
Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. “Karın Tespit ve Dağıtımı”na ilişkin 
esas sözleşmenin 21. maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımında, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve 
finansman politikaları, karlılık durumu ve SPK’nın düzenlemeleri esas alınmakta ve kar dağıtımı Genel Kurulun 
tasvibine sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap 
dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak 
dağıtılır. Bu husus, Esas Sözleşme’nin ilgili maddesinde yer almakta olup, bu kapsamda pay sahipleri tarafından 
da onaylanmış durumdadır. Şirketin genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ise aşağıda verilmiştir.  
 
Kar Dağıtım Politikası 
Şirketimiz ortaklarına dağıtılacak kâr payı, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun düzenlemeleri, ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket Esas Sözleşmesinin 21 nci maddesi 
hükümleri uyarınca, yatırım ihtiyacı, büyüme planları, yurtiçi ve küresel ekonomik şartlarda yaşanan gelişmeler ve 
beklentiler, borç-özsermaye dengesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan Karar 
doğrultusunda belirlenmektedir. Şirket, Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere, dağıtılabilir karının en az %25’ini 
nakit ve/veya pay olarak dağıtır. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate 
alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına Genel 
Kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, 
sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu 
tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya 
açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi 
itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar 
payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya 
Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Kâr payı, 
eşit veya farklı tutarda taksitlerle ödenebilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı 
dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin 
verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı 
avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 
 



 
 
 
2.6 Payların Devri  
 
Şirket esas sözleşmemizde payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı bir hüküm bulunmamaktadır. TTK ve 
SPK mevzuat hükümleri geçerlidir.  
 
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  
 
3.1 Kurumsal İnternet Sitesi  
 
Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi ( www.ulusoyelektrik.com.tr) mevcuttur. Kurumsal internet sitesi 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde düzenlenmiştir. Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep 
edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK 
tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.  
 
Halka arz tarihi olan 2014 yılından bu yana ilgili bilgilerin içerikleri internet sitemizde mevcuttur. Şirket faaliyet 
raporumuz basılı olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca internet sitesinden de incelenebilmektedir. İnternet 
sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin 
eklenmesi Yatırımcı İlişkileri Müdürünün sorumluluğundadır. İnternet sitemizin “İletişim” kısmından yöneltilen 
sorular ve elektronik ortamda talep edilen bilgiler kapsamında pay sahipleri ve menfaat sahiplerine gereken 
yanıtlar verilmektedir.  
 
3.2 Faaliyet Raporu  
 
Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını 
sağlayacak ayrıntıda hazırlar. 2.2 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi ve alt bentlerinde yer alan tüm bilgilerin faaliyet 
raporlarında yer alması için çalışmalar devam etmektedir.  
 
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ 
 
4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 
Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan ilişki içindeki 
üçüncü şahıslar tanımlanmıştır. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda 
bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren 
düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır.  
 
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.  
 
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
 
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/
mailto:etik@ulusoyelektrik.com.tr


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.  
 
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 bulunmamakla beraber şirketin İnsan Kaynakları Politikası, Etik İlkeleri, Tedarikçi Politikası gibi iç 
düzenlemelerinde yer almaktadır. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller, şirket 
faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmeye devam etmektedir. 2017 yılında da, menfaat sahiplerinin şirket 
yönetimine katılımını sağlamak amacıyla bayi, tedarikçi toplantıları, müşteri anketleri gibi yöntemler kullanılarak 
gerekli iyileştirmeler planlanmaktadır.  
 
4.3 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 2017 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayımız 706 kişidir. ( 31 Aralık 2016: 585)  
 
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.  
 
Raporlama dönemi içinde şirket çalışanlarına toplam 1896 saat oryantasyon eğitimi, 1872 saat teknik eğitim ve 
2474 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.  
 
Tüm çalışmalarımızda takım ruhu ve paylaşım en önemli değerlerimiz olarak benimsenmiştir. Birlikte çalışmanın 
ve mutlu çalışma ortamı yaratmanın karşılıklı sevgi, saygı, pozitif yaklaşım, dürüstlük, çalışkanlık ve yardımlaşma 
ile mümkün olduğuna inanılmaktadır.  
 
4.3 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  
 
Faaliyetlerimiz, kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan Etik Kurallar 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.  
 
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) tarafından yürütülen Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik 
Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi isimli proje kapsamında, fabrikamızda Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet 
konularında Hacettepe Üniversitesi Hukuk bölümü hocaları tarafından bir eğitim düzenlendi. Çalışanlarımızın 
dahil olduğu bu eğitimde kadına karşı şiddet konusunda toplumsal duyarlılık kazandırılması hedeflendi. Ulusoy 
Elektrik OSİAD tarafından verilen Kadın Dostu İşletme unvanını almaya hak kazandı.  
 
Bağış ve yardım politikamız çerçevesinde; çalışanlarımızın üniversitede okuyan birinci derece akrabalarına verilen 
eğitim bursları devam etmekte, spor müsabakalarına desteğimiz sürmektedir.  
 
BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU  
 
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 
 
Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.  
 
Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, A Grubu pay sahibi Yönetim 
Kurulu Üyelerinden ve/veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek seçilen Yönetim Kurulu 
Üyelerinden birine veya birden fazlasına ve/veya yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan genel müdür, 
müdür veya müdürlere bırakabilir.   
 
Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak 
akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil 
eder. Esas sözleşmemizin 9. maddesinde Yönetim Kurulunun Yetkileri tanımlanmıştır. Bu çerçevede Yönetim 
Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara 
uygunluğunu gözetir. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak 
suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde 
boşalma olduğu takdirde, TTK’nın 363’üncü maddesindeki hükümler ve bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası 
Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ilgili maddelerindeki yükümlülükler dikkate alınarak süreç yürütülür.  
 
4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen 
gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. 
Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na önemli katkısı dolayısıyla 
böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, şirket 
dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur.  
 
Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması, takibi ve üyelerin incelemesine 
sunumu, pay sahipleri ile etkin iletişimin korunması Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi de olan Yatırımcı İlişkileri 
Müdürü tarafından yapılmaktadır.  
Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde; Şirket’in işleri ve idaresi 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.  
 
Mevcut yapıda ise Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin ikisi A Grubu, biri B 
Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiştir.  
 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8. maddesinde belirtildiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil bütün Yönetim 
Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkün olacaktır. Yönetim 
Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, yönetim 
kurulu üyeliği haricinde Şirket’te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve 
olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan 
üyelerden oluşur.  



 
17.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sn. Kubilay Hakkı Ulusoy, Sn. Sait Ulusoy, Sn. Enis Ulusoy, Sn. 
Hakkı Volkan Özsökmen ve Sn. Mustafa Cumhur Ersümer yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Son durum 
itibariyle Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine 
hem yıllık faaliyet raporlarında hem de Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer verilmiştir.  
 
YKÜ Adı Soyadı 

Bağımsızlık 
Durumu 

Atanma 
Tarihi 

Görev 
Süresi YK ve komitelerdeki Görevleri 

Kubilay Hakkı 
Ulusoy 

Bağımsız üye 
değil 

17.04.2018 3 Yıl Yönetim Kurulu Başkanı 

Sait Ulusoy 
Bağımsız üye 
değil 

17.04.2018 3 Yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Enis Ulusoy Bağımsız üye 
değil 

17.04.2018 3 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan) 

Mustafa Cumhur 
Ersümer 

Bağımsız üye  17.04.2018 3 Yıl 
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi 
Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetim 
Komitesi Başkanı 

Hakkı Volkan 
Özsökmen 

Bağımsız üye  17.04.2018 3 Yıl 
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi 
Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi 
Üyesi 

 
Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, mevzuat, esas sözleşme çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir 
beyanı aday gösterildiği esnada Kurumsal Yönetim Komitesine verir. Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız üyelik 
için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirir ve 
değerlendirme raporunu Yönetim Kurulu onayına sunar. 
 
Şirket, yönetim kurulunun onayladığı bağımsız üye adayları için genel kuruldan önce SPK’dan onay almak için 
başvuru yapar. SPK tarafından incelenen ve onaylanan başvuru neticesinde kesinleşmiş bağımsız üye aday 
listesini genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel 
kurul kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin internet sitesinde açıklanır.  
 
Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya 
duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke 
olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Kurumsal Yönetim 
Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi 
için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına ilişkin olarak, her yıl Genel Kurulda karara 
bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde başkaca bir sınırlama yoktur. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de 
görev alabilmeleri ve diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hareket edilir.  
 
Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi’nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.  
 
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 17.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 
olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi’nin ve Yönetim Kurulunun 
toplantılarında değerlendirilerek Sn. Hakkı Volkan Özsökmen ve Mustafa Cumhur Ersümer‘in bağımsız üye adayı 
olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız üye olarak nitelendirilecek kişilerin seçiminde ilkelerde yer alan 
4.3.6 maddesinde sıralanan kriterleri taşıması durumu sağlanmıştır ve Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde 
altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmış bir kişi, bağımsız üye olarak atanmamıştır. Mevcut durumda 
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi’ne sunmuş olup, 
2018 yılı faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. 
 
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. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket Dışında Aldığı Görevler  
 
Sait Ulusoy 
Şirket Görevi Sermaye Payı  Sermaye Payı (%) 
Enel Enerji A.Ş. YK Başkanı 385.000 TL 55% 
Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş. YK Üyesi 13.500.000 TL 30% 
Bozat Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkanı - - 
Kubilay Hakkı Ulusoy 
Şirket Görevi Sermaye Payı  Sermaye Payı (%) 
Enel Enerji A.Ş. YK Bşk.Yrd. 140.000 TL 20% 
Bozat Elektrik Üretim A.Ş. YK Bşk.Yrd. - - 
Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş. YK Başkanı 15.750.000 TL 35% 
Jüpiter Gayrimenkul Yatırım Turizm İnşaat ve 
Enerji Ltd. Şti. 

Şirket Müdürü 5.000 TL 50% 

Enis Ulusoy 
Şirket Görevi Sermaye Payı Sermaye Payı (%) 
Enel Enerji A.Ş. YK Üyesi 140.000 TL 20% 
Bozat Elektrik Üretim A.Ş. YK Üyesi - - 
PT Ulusoy Electric Indonesia Şirket Müdürü 50.000 USD 10% 
Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş. YK Bşk.Yrd. 15.750.000 TL 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 kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket’in 
faaliyetlerine ve yönetim kurulunun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yönetim 
kurulunda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir 
hedef oran belirlenmesi yönünde ise değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. 
 
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.  
 
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
 
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. 
 
Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ancak yılda en az dört defa 
toplanması zorunludur. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek yönetim kurulu 
toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Şirketin 
Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanların bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmesi mümkün olabilmektedir. 
 
Yönetim Kurulu Kararları, ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu 
2018 yılında toplam 21 adet karar almıştır.  
 



Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına taahhütlü mektup veya e-posta yoluyla toplantı tarihinden 
en az beş gün önce davet olunurlar. Eşit bilgi akışı sağlanması amacı ile toplantı gündemi ve konularla ilgili 
bilgilerin davet ile beraber üyelerin incelemesine sunulmasına özen gösterilir. Yönetim kurulu başkanı, yönetim 
kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim 
Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal 
yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim 
kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına 
geçirtir. 
 
Yönetim kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. 
Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin 
bilgisine sunulur.  
 
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. Toplantı 
kararlarında eğer farklı oy söz konusu ise karara şerh düşülmektedir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve 
açıklamalara yer verilmektedir, ağırlıklı oy veya veto hakkı söz konusu değildir. 
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. 
 
2017 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf 
işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir. 
 
Yönetim kurulu, Şirketin faaliyetlerini gözetirken çıkar çatışması doğma olasılığının olup olmadığını ve varsa söz 
konusu çıkar çatışmasının şirket açısından sonuçlarını değerlendirmekte ve Şirketin çıkarlarına en uygun şekilde 
hareket edilmesi için gereken kararları almaktadır. Ayrıca, ilişkili taraf işlemlerinde de düzenlemelere uyumun 
yanı sıra, yönetim kurulu tarafından olası suiistimal riskleri değerlendirilmekte ve ilişkili taraf işlemleri titizlikle ele 
alınmaktadır. 
 
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 
Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda, mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi ve 
Bağımsız Dış Denetim Raporu’na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu’na sunmak üzere Denetimden Sorumlu 
Komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa Cumhur Ersümer komite başkanı, Sn. Hakkı Volkan 
Özsökmen komite üyesi olarak atanmışlardır. Denetimden Sorumlu Komite, 2018 yılında çeyreksel / yıllık finansal 
raporların incelenmesi faaliyetlerini yürütmüş ve toplam 5 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler 
katılım sağlamıştır.  
 
Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumun artırılması amacıyla Şirket bünyesinde Kurumsal 
Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa Cumhur Ersümer komite başkanı, Sn. Hakkı 
Volkan Özsökmen, Sn. İlkiz Karagüllü komite üyesi olarak atanmışlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2018 yılı 
bağımsız üye adaylarının belirlenmesi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun değerlendirilmesi, Yatırımcı İlişkileri 
Müdürü raporunun değerlendirilmesi ile 2018 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretleri 
konularında çalışmalar yürütmüş ve toplam 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler katılım 
sağlamıştır.  
 
Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu 378. Madde 1 fıkrası ile gerekli kılınan Risk Yönetim Komitesi Şirket 
bünyesinde kurulmuş olup, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa Cumhur Ersümer komite başkanı, Sn. Hakkı Volkan 
Özsökmen komite üyesi olarak atanmışlardır. Risk Yönetim Komitesi, 2018 yılında özsermaye kontrolü 
konularında çalışmalar yürütmüş ve toplam 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler katılım 
sağlamıştır. 
 
Yukarıda bahsedilen Denetimden Sorumlu Komite, Risk Yönetimi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi dışında 
başka bir komite bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret 
Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevini yerine getirmektedir. Komite 



üyeleri seçiminde Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite 
üyelerinin tamamı, Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. 
 
Komitelerin görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komiteler çalışma 
esasları kapsamında gerekli gördükleri durumda ilgili yöneticileri toplantılara çağırabilmektedirler. İhtiyaç 
duydukları zamanlarda ise danışmanlık hizmeti veya bağımsız uzman görüşü alabilmektedirler.  
 
Tüm komite raporları kayıt altına alınmaktadır ve Denetimden Sorumlu Komite raporları şirket internet sitesinde 
yayınlanması için çalışmalar yürütülmektedir. 
 
Hiçbir komitede icracı üye görev almamaktadır. 4.5.5 nolu kurumsal yönetim ilkesinde bir yönetim 
kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir hükmü yer almakla birlikte, şirketimizin 
yönetim kurulu yapısı gereği söz konusu ilkeye tam uyum sağlanması mümkün olmamaktadır. Bazı yönetim 
kurulu üyelerimizin birden fazla komitede görevi bulunmaktadır. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, 
ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır. 
 
Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu’na periyodik olarak 
bilgi verilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitelerde görev 
verilebilir. Komiteler sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Nihai 
karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.  
 
5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması  
 
Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve 
olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, 
raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin 
oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk 
Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. 
 
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 ve varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar Denetim Komitesi ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi nezaretinde düzenli olarak yürütülmektedir.  
 
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 yapılmaktadır.  
 
 
 



 
 
 
5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri  
 

 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.  
 
Risk Yönetim Komitesi, 2017 yıllık değerlendirme toplantısında şirketin varlığı, gelişimi ve devamlılığı bakımından 
müdahale gerektiren bir sorun bulunmadığı yönündeki görüşlerini Yönetim Kuruluna sunmuştur. 
 
5.6 Mali Haklar  
 
Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile 
bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin “Ücret Politikası” 
yazılı hale getirilmiş ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmuştur. Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve 
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya 
açıklanmaktadır.  
 
Yönetim Kurulu yapılanması gereği Ücret Komitesi oluşturulmamıştır ancak Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim 
kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini dikkate 
alarak ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemekte ve ilgili komitenin tüm görevlerini yerine 
getirmektedir. 
 
Ayrıca dönem içinde Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi 
kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler gerçekleşmemiştir. 
 
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına 
dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını 
koruyacak düzeydedir. 
 
 
 


	Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Toplantı tutanaklarının hem yazılı hem de elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanmaktadır.
	Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar. 2.2 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi ve alt bentlerinde yer alan tüm bilgilerin faaliyet raporlarında yer alması içi...

	5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
	Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde; Şirket’in işleri ve idaresi 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 ol...
	Mevcut yapıda ise Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin ikisi A Grubu, biri B Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiştir.
	Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağım...

	5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
	Yönetim Kurulu yapılanması gereği Ücret Komitesi oluşturulmamıştır ancak Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini dikkate alarak ücretlendirmede kullan...


