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Genel Kurulu’na

1) Görü

Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret A. .’nin ( irket) 01.01.2019-31.12.2019
hesap dönemine ili kin y ll k faaliyet raporunu denetlemi bulunuyoruz.

Görü ümüze göre, S n rl Olumlu Görü ün Dayana bölümünde belirtilen konular n etkileri hariç olmak üzere,
yönetim kurulunun y ll k faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun irket’in
durumu hakk nda yapt irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve ba ms z
denetim s ras nda elde etti imiz bilgilerle tutarl d r ve gerçe i yans tmaktad r.

2) S n rl Olumlu Görü ün Dayana

irket'in 1 Ocak 2019 - 31 Aral k 2019 tarihli hesap dönemine ili kin finansal tablolar hakk ndaki 2 Mart 2020
tarihli denetçi görü ümüzde de bildirdi imiz üzere;

a- irket, devam eden finansal borçlar ndan vadesi 01.10.2023 ve 16.11.2019 tarihlerinde sona erecek olan
iki kredinin s ras yla, 31.12.2019 tarihi itibar yla vadesi geçmi 32 taksit tutar 2.497.105 Euro ile vadesi
geçmi 14 taksit tutar 1.468.182 TL kredi anapara borcunu ödeyememi tir.

Söz konusu kredilere ili kin olarak 31.12.2019 tarihi itibar yla, 4.578.947 Euro ile 1.468.182 TL kredi
anaparalar n n tamam n n geri ödenmesi için, 28.11.2016 tarihinde irket’e ödeme emri ve ihtiyati haciz
karar tebli edilmi tir. Rapor tarihi itibar yla, davada ön inceleme tamamlanm olup dosya bilirki iye
tevdi edilmi tir.

irket, rapor tarihi itibar yla, yeni finansman anla malar yapamam veya yeni bir finansman kayna
olu turamam t r. Bu durum, irket’in süreklili inin devam na ili kin ciddi üphe olu turabilecek önemli
bir belirsizli in varl n göstermekte oldu undan, irket ola an i ak içinde varl klar n nakde
çeviremeyebilecek ve yükümlülüklerini yerine getiremeyebilecektir. Finansal tablolar (ve dipnotlar ) bu
hususlar tam olarak aç klamamaktad r.

b- Öte yandan, 31.12.2019 tarihi itibar yla, irket’in banka kredilerinin (dipnot 5) 31.920.928 TL’lik k sm
için (toplam finansal borçlar n %100) do rulama temin edilememi tir.



irket’in banka kredileri hakk nda taraf m zca yeterli ve uygun denetim kan t elde edilememi tir. Buna
ba l olarak bu tutarlarda herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmedi i tespit edilememi tir.

c- Maddi duran varl klar, SPK taraf ndan yetkilendirilmi  ba ms z de erleme irketi taraf ndan 30.06.2019
tarihi itibar yla de erlemeye tabi tutulmu tur. Yap lan de erleme sonucunda Maddi duran varl klar
“Maliyet Yöntemine Göre De er Analizi” ne göre 65.660.000 TL oldu u sonucuna ula lm ve tespit
edilen olumlu de erleme fark tutar 42.526.799 TL özkaynaklar alt nda “Maddi duran varl k yeniden
de erleme fonu” hesab nda muhasebele tirilmi tir.

irket yat r mlar n 2012 y l nda tamamlad ktan sonra devam eden 2013- 2018 mali y llar süresince yeterli
kapasitede üretim gerçekle tirememi ve bu süre boyunca zarar etmi tir. 31.12.2019 tarihi itibar yla

irket’in geçmi  y llar zarar 29.384.744 TL, net dönem kar 919.942 TL olup özkaynaklar , yeniden
de erleme etkisi hariç eksi 7.822.975 TL’dir.

irket, finansal tablolar n  i letmenin tahmin edilebilir bir gelecekte faaliyetlerinin sürdürece i
varsay m yla haz rlam t r. Dolay s yla irket’in süreklili i yeni sermaye giri lerine ba l olup irket
Yönetimi’nin gerekli tedbirleri almas önem arz etmektedir.

Yapt m z ba ms z denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu (KGK) taraf ndan
yay mlanan Türkiye Denetim Standartlar n n bir parças olan Ba ms z Denetim Standartlar na (BDS’lere)
uygun olarak yürütülmü tür. Bu Standartlar kapsam ndaki sorumluluklar m z, raporumuzun Ba ms z
Denetçinin Y ll k Faaliyet Raporunun Ba ms z Denetimine li kin Sorumluluklar bölümünde ayr nt l bir
ekilde aç klanm t r. KGK taraf ndan yay mlanan Ba ms z Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve

ba ms z denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak irketten ba ms z oldu umuzu
beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsam ndaki eti e ili kin di er sorumluluklar da taraf m zca yerine
getirilmi tir. Ba ms z denetim s ras nda elde etti imiz ba ms z denetim kan tlar n n, görü ümüzün
olu turulmas için yeterli ve uygun bir dayanak olu turdu una inan yoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara li kin Denetçi Görü ümüz

irket’in 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ili kin tam set finansal tablolar hakk nda 02.03.2020 tarihli
denetçi raporumuzda s n rl olumlu görü bildirmi bulunuyoruz.
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RKET HAKKINDA GENEL B LG LER
Raporun dönemi: 01.01.2019– 31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporu
Ortakl n unvan : Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret A. .
Ortakl n Adresi: S racevizler Cad. Esen SK. No: 9 K2 Bomonti - i li / STANBUL
Ortakl n Tic.Sic.Numaras :  639184 
Ortakl n Telefon: (212) 219 04 07 Faks : (0212) 224 78 62 
Ortakl n web adresi: www.bomontielektrik.com.tr
Kay tl Sermaye Tavan :  30.000.000 TL
Ödenmi Sermaye:         17.000.000 TL 

irketin Organizasyon, Sermaye ve Ortakl k Yap lar , Yönetim Organ , Üst Düzey
Yöneticileri ve Personel Say s le lgili Bilgiler :

RKET N ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DA ILIMI

15.11.2018 TAR HL GENEL KURUL T BAR YLE ORTAKLIK YAPISI

No Orta n Ad
Soyad Grup

Sermaye
Nominal

Sermaye
Oran Oy Hakk

Toplam Oy
Hakk na

Oran  (%)Tutar  (TL) ( %)

1 Bayram KINAY A 1.352.400 79,553% 32.459.108 90,07%B 12.173.108

2 Emine KINAY
ÇET N

A 2.500 0,147% 60.000 0,17%B 22.500

3 Aysun KINAY
ÖNGÜÇ

A 2.500 0,147% 60.000 0,17%B 22.500

4 Tülay ER A 2.500 0,147% 60.000 0,17%B 22.500

5 Fatma TA KAN A 100 0,006% 2.400 0,01%B 900
6 Halka Aç k B 3.398.492 20% 3.398.492 9,43%

TOPLAM 17.000.000 100,00% 36.040.000 100,00%

irketin yap lacak ola an ve ola anüstü genel Kurul toplant lar nda (A) grubu pay sahipleri her bir
pay için 15 oy hakk na, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakk na sahiptirler.

irket ana mukavelesinde oy hakk nda imtiyaz olmamakla birlikte B grubu pay sahiplerinin
Yönetim Kurulu Üyelerinin ço unlu unu belirleme imtiyaz  bulunmaktad r.

http://www.bomontielektrik.com.tr
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Yönetim Kurulu Üyeleri:

Görevi Ad Soyad Yetki S n rlar
Görevlerinin Süreleri
Ba lang ç Ve Biti Tarihi

Yönetim Kurulu
Ba kan Bayram KINAY

1.Derece mza Yetkisi,
irketi Temsil ve
lzama Münferit olarak

Yetkilidir.

28.05.2019 28.05.2022

Yönetim Kurulu
Ba kan Vekili Ali rfan M K mza Yetkisi Yoktur 28.05.2019 28.05.2022

Yönetim Kurulu
Üyesi Emine KINAY ÇET N mza Yetkisi Yoktur 28.05.2019 28.05.2022

Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi Fevzi BULUT mza Yetkisi Yoktur 28.05.2019 28.05.2022

Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi Gürdal Aydo du mza Yetkisi Yoktur 28.05.2019 28.05.2022

RKET N ORGAN ZASYON EMASI
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Üst düzey yöneticiler:

Ad Soyad Görevi Mesleki tecrübe
Bayram K nay Yönetim Kurulu Ba kan 39 Y l
Ali rfan M K Yönetim Kurulu Ba kan Vekili 27 Y l
Emine K nay Çetin Yönetim Kurulu Üyesi  12 Y l

Yönetim Kurulu Üyelerinin irket D nda Yürüttükleri Görevler:

Ad Soyad Görev Ald irket Hisse
(%)

Görevi Durumu

Bayram K nay Bomonti Elektrik Mühendislik Mü . n .
Tur. Tic. A. .

79,553 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

Bayram K nay Evita Tekstil Sanayi Ticaret A. 100 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

Bayram K nay BEGGON S.A.R.L. 70 Yön. Kur. B k. flas
lemlerinde

Bayram K nay OAMAZY LTD 100 Yön. Kur. B k. Devam ediyor
Bayram K nay Mafe n aat Turizm G da Sanayii ve Tic.

Ltd. ti.
100 Genel Müdür Devam ediyor

Emine K nay
Çetin

Bomonti Elektrik Mühendislik Mü .
n . Tur. Tic. A. .

0,147 Yön. Kur. Üyesi Devam ediyor

Ali rfan mik Bomonti Elektrik Mühendislik Mü .
n . Tur. Tic. A. .

- Yönetim Kurulu
Ba kan Vekili

Devam Ediyor

Gürdal Aydo du Bomonti Elektrik Mühendislik Mü .
n . Tur. Tic. A. .

- Yön. Kur. Ba .
Üyesi

Devam Ediyor

Gürdal Aydo du HVS Hukuk Bürosu - Avukat Devam Ediyor

Fevzi Bulut Bomonti Elektrik Mühendislik Mü .
n . Tur. Tic. A. .

- Yön. Kur. Ba .
Üyesi

Devam Ediyor

Fevzi Bulut Atlantik Ba ms z Denetim A. . - Yeminli Mali
Mü avir

Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyeleri ve irket hakk nda mevzuat hükümlerine ayk r uygulamalar nedeniyle
verilen idari yapt r m ve ceza bulunmamaktad r.

irketin yat r m dan manl ve derecelendirme gibi konularda hizmet ald kurumlarla aras nda
ç kar çat mas  yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.
maddeleri ile irketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestîsi verilmi tir.
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Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey
yöneticiler ve bunlar n e ve ikinci dereceye kadar kan ve s hrî yak nlar , irket veya ba l
ortakl klar ile ç kar çat mas na neden olabilecek nitelikte i lem yapmam t r.

irket bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say s  12 ki idir.

YÖNET M ORGANI ÜYELER LE ÜST DÜZEY YÖNET C LERE SA LANAN MAL
HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerinin ücreti “Kurumsal Yönetim Komitesi” taraf ndan, irketin
performans na, mali durumuna ve piyasa ko ullar na uygun olarak ayl k brüt ücret ayr ayr tespit
edilir.
Ba ms z yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde de bu kriterler dikkate al nmakla
beraber, Ba ms z Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ba ms zl klar n koruyacak düzeyde
olmas na özen gösterilir. Bunlar haricinde prim, kar pay , ikramiye gibi mali haklar söz konusu
de ildir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar,
sigortalar ve benzeri teminatlar n toplam tutarlar na ili kin bilgiler.

Yoktur.

RKET N ARA TIRMA VE GEL T RME ÇALI MALARI

irketin ara t rma ve geli tirme çal malar  bu dönemde bulunmamaktad r.

RKET FAAL YETLER VE FAAL YETLERE L K N ÖNEML GEL MELER

a) Sektördeki Geli meler, irket Faaliyetleri, Planlanan Yat r mlara li kin Geli meler,
Devlet Te vik ve Yard mlar

Sektördeki Geli meler

Son on y l içerisinde, dünyada do algaz ve elektrik talebinin Çin'den sonra en fazla artt ikinci
ülke konumunda bulunan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de ekonomik ve sosyal geli me
hedefleri ile tutarl olarak, enerji talebi art bak m ndan dünyan n en dinamik enerji
ekonomilerinden biri olmaya devam etmesi beklenmektedir.

H zla artan enerji talebi neticesinde Türkiye enerji ithalat na ba ml l artmaktad r. UEA
(Uluslararas Enerji Ajans ) tahminlerine göre, üye ülkeler aras nda enerji talebinin orta ve uzun
vadede en h zl art kaydedece i ülke Türkiye'dir. Öte yandan, yap lan çal malarda, toplam nihai
enerji talebi ile toplam birinci enerji talebinin 2020 y l itibariyle iki kata yak n bir art a ula mas ,
elektrik enerjisi talebinin ise 398–434 milyar KWS, seviyesini bulmas  beklenmektedir.

Dünyada en fazla enerji tüketen 21'inci ülke olan Türkiye, üretimde ise 19'uncu s rada yer
almaktad r. Türkiye, toplam enerjisinin yakla k olarak, yüzde 43'ünü do al gazdan, yüzde 25'ini
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kömürden, yüzde 25'ini hidroelektrik santralinden ve geri kalan k sm n da rüzgâr ve di er
yenilebilir enerji kaynaklar ndan elde etmektedir.

2019 y l nda elektrik üretimi, 2018 y l na göre % -0.2 küçülme göstererek 304.251,60 GWh olarak
gerçekle mi tir.

ÖNCEK YILA GÖRE KAR ILA TIRMALI AYLIK TÜRK YE BRÜT ELEKTR K ÜRET M
 Birim (Unit):
GWh

2018 2019

EÜA  + EÜA 'IN BA LI ÜRET M RK. + OTOP. + EÜA  + EÜA 'IN BA LI ÜRET M RK. + OTOP. +

AYLAR ORTAKLIKLARI + MOB L
LETME HAKKI

DEV R TOPLAM ORTAKLIKLARI + MOB L
LETME HAKKI

DEV R TOPLAM ARTI %

OCAK 4.257,6 22.409,6 26.667,2 4.290,4 21.850,5 26.140,9 -2,0
UBAT 3.396,2 20.236,9 23.633,1 4.013,9 19.564,9 23.578,9 -0,2

MART 3.347,8 21.832,0 25.179,8 4.185,2 20.681,2 24.866,4 -1,2
N SAN 3.185,6 20.585,6 23.771,2 4.407,8 19.387,7 23.795,4 0,1
MAYIS 3.197,3 20.979,5 24.176,8 4.745,5 20.282,3 25.027,8 3,5

HAZ RAN 3.005,7 21.258,3 24.264,1 5.593,1 18.750,7 24.343,8 0,3
TEMMUZ 5.540,8 24.048,3 29.589,1 6.072,4 22.779,6 28.851,9 -2,5
A USTOS 5.391,5 22.577,4 27.968,9 6.278,9 21.485,2 27.764,1 -0,7

EYLÜL 3.910,7 21.522,9 25.433,6 4.611,6 20.933,8 25.545,4 0,4
EK M 3.046,4 20.919,8 23.966,2 4.780,4 19.411,2 24.191,6 0,9

KASIM 3.383,5 20.766,8 24.150,3 4.738,8 19.205,2 23.944,0 -0,9
ARALIK 4.135,2 21.866,5 26.001,7 5.626,7 20.574,6 26.201,3 0,8

TOPLAM 45.798,3 259.003,6 304.801,9 59.344,6 244.906,9 304.251,6 -0,2

KAYNAK:          TE A Ayl k letme Faaliyetleri Raporu

Devlet Planlama Te kilat Mü te arl ’nca yay mlanan “Elektrik Enerjisi Piyasas ve
Arz Güvenli i Strateji Belgesi”nde, yeni yap lacak yat r mlarda yerli kaynaklar n
pay n n art r lmas n n ve ayn zamanda yenilenebilir kaynaklar n pay n n en az %30
düzeyine ç kar lmas n n öncelikli olarak hedeflendi i belirtilmi tir.





irketin lgili Hesap Döneminde Yapm Oldu u Yat r mlara li kin Bilgiler,

 2019 YILINDA YAPILANLAR:

 Tesise ait genel bak m çal malar yap lm olup bunlar; türbinlerin bak m , di er
yard mc teknik ekipman bak mlar  vs. gibi periyodik olarak devam eden i lemlerdir.

 Regülatör bölgesine giden yolda 2 adet dire imiz kar ve buz yükünden dolay devrilip
yerine geçici olarak dikilen tahta direklerimiz 2 adet demir direk ile de i tirilmi olup
gerekli imalat ve montaj yap lm t r.

 DS ’nin yay nlad Enerji Amaçl Tesislerde Çevresel Koruma, Güvenlik Ve Uyar
Sistemleri Rehber çerçevesinde projenin uygulanmas gerçekle tirilecektir. DS bu
sene içerisinde gelecek olup kabulü gerçekle tirilecektir.

 Üretim miktar n n artmas ve gün öncesi piyasas üretim tahmin de erlerinin daha
verimli olmas amac yla, tesise ait çökeltim havuzunda mil temizleme çal malar
yap lm t r.

 DS yönetmeliklerine göre bal k geçidinin hidroelektrik santrallerde çal r vaziyette
bulunmas istendi inden dolay  bal k geçidinin temizlenme i lemi yap lm t r.

 Bal k geçidine, havuz ve regülatöre dü en mil ve kayalar n temizlenmesi yap lm t r.
 Bal k geçidinin ta  duvar n n onar m  yap lm t r.
 Y ll k trafo kontrolleri yap lm t r. AKEDA ve Elektrik Mühendisleri Odas ’na

raporlanm t r.
 Yang n söndürücüler yenilenmi tir.
 Ar zalan Selenoid valf koruma yenisi ile de i tirilmi tir.
 AG cihaz n n tamirat  gerçekle tirilip, pil yenilenmi tir.
 Regülatör bölgesinde bulunan jeneratörün tamirat yap lm olup ya de i imi

gerçekle tirilmi tir.
 Ünite 2 ye ait SR489 Generatör koruma rölesi ar zalanm ve yenisi temin edilerek

de i tirilmi tir.
 Ünite 2’nin ikazlama ünitesinde meydana gelen ar zadan dolay diyot ve varistörler

de i tirilmi tir. Rotor ve stator sarg lar na direnç ve izalosyon testi yapt r larak kontrol
edilmi tir.

irket faaliyetleri ve Önemli Geli meler

10.06.2014 tarihinde irketimizin halka arz ba ar l bir ekilde sonuçland r lm t r. Halka arz ile
13.600.000 TL olan ç kar lm sermayesi 3.400.000 TL nominal de erli paylar n halka arz ndan
sonra 17.000.000 TL’ye yükselmi tir. 3.400.000 TL nominal de erli sermaye paylar n sermayeye
oran %20 dir.
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Halka Arz Bilgileri A a daki Tabloda Verilmi tir.
Halka Arz Öncesi Sermaye 13.600.000 TL
Halka Arz Sonras  Sermaye 17.000.000 TL
Halka Arz Toplam (Nominal) 3.400.000 TL
Sermaye Art r m (Nominal) 3.400.000 TL
Halka Aç kl k Oran 20,00%
Ek Sat -
Arac Kurum Piramit Menkul De erler A. .
Halka Arz Yöntemi Sermaye Art r m
Halka Arz Sat Yöntemi Borsa’da Sat - Sabit Fiyatla Talep Toplama

lem Görece i Pazar G P (Geli en letmeler Piyasas )
Fiyat 2,05 TL
Taahhütler irket ortaklar 1 y l boyunca pay satmama taahhüdü vermi tir.

irket 1 boyunca bedelli sermaye art r m yapmayacakt r.

Halka Arz Tarihi 10–11 Haziran 2014
Halka Arz Tutar 6.970.000 TL

20 May s 2014 tarihli fiyat tespit raporunda, a rl kl fiyatland rma sonras irketin piyasa de eri
30.812.132 TL olarak hesaplanm t . Hesaplanan fiyat üzerinden yat r mc ya %8,8 iskonto
verilmi  ve halka arz fiyat  2,05 TL olarak belirlenmi ti.

Halka arz gelirlerinin kullan m yerleri;
1. Kapasite art için halk arz gelirinin yakla k % 22’si
2. Ta k n önleme bentlerinin kurulmas için halka arz gelirinin yakla k % 27’si
3. letme sermayesinin etkin kullan m için halka arz gelirinin yakla k % 51’i olarak
planlanm t .

Resmi mercilerden al nacak izin ve onaylar n zaman nda al namamas , beklenmedik gecikmeler,
2013 de ba layan kurakl k döneminin 2014 sonuna kadar devam etmesi yani hava artlar n n
üretimimizi olumsuz yönde etkilemesi, üretim sat fiyatlar nda dü ü ler, Türkiye’deki genel
ekonomik ve finansal artlardan dolay kurlar n yükselmesi ve sonucunda kur fark zararlar n n
olu mas yeterli finansman eksikliklerine sebep olmu tur. Bundan dolay fonun kullan m yerlerine
ayr lacak olan tutarlar irketimizin kredi ödemelerine harcanm t r.

2019 y l içindeki geli meler a a daki ekildedir.

 28.02.2019 tarihli KAP aç klamam zda yer alan Ba ms z denetimden geçmi 01.01.2018-
31.12.2018 hesap dönemine ait finansa tablolara göre 6.754.540 TL'l k net dönem zarar ve
V.U.K.'na göre haz rlanan tablolara göre 5.986.894,38 TL net dönem zarar mevcuttur
haberi yay nlanm t r.

 28.05.2019 tarihli KAP aç klamam zda Genel kurul’un yap ld n ve Uluslararas Finansal
Raporlama Standartlar ve yasal kay tlara göre düzenlenmi finansal tablolar m zda zarar
söz konusu oldu undan, kar da t m  yap lamayaca  haberleri yap lm t r.

 29.07.2019 tarihli KAP aç klamam zda Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ve
yasal kay tlara göre düzenlenmi finansal tablolar m zda ilk 6 ayda 2.988.263 TL kar
aç klad m z haberi yap lm t r.
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 29.07.2019 tarihli KAP aç klamam zda vergi dairesine sunulan 2019 Y l 2.Dönem Geçici
Vergi Beyannamesine göre 3.280.556 TL kar aç klad m z haberi yap lm t r.

 29.07.2019 tarihli KAP aç klamam zda irket faaliyetlerini olumsuz etkilememek için
üretimin en dü ük oldu u Eylül ve Ekim tarihlerinde rutin olarak yap lan

ifrin Regülatör'ü ve Hidroelektrik Santraline ait yükleme havuzunda biriken
rusubat,topraklar n temizlenmesi, sevki ve regülatör yolunun temizlenmesi için bak m
ve onar m çal malar  yap lacakt r.
Ayr ca bu dönemde rutin olmayan bak m ve onar m çal malar da yap lacakt r.
Bunlardan ilki Aral k ay nda yo un kar ya ndan dolay Swallow tipi 2 adet demir
dire imiz devrilmi olup yerine geçici süreli olmak üzere tahta direk koyulmu tur.
Tahta direkleri Raven tipi demir direk ile de i tirilecek olup üretim öncesi haz r hale
getirilecektir.
Di er çal ma ise; l özel idarenin Karagöl yolu üzerinde yapm oldu u yol
düzeltme çal mas ndan dolay regülatör bölgesinde olu mu olan moloz ve
hafriyat kald r lma çal mas d r.
Tüm çal malar n en geç 15 Kas m 2019 tarine kadar son bulmas  öngörülmektedir.
Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret Anonim irketi
Yönetim Kurulu irket merkezinde toplanarak gündem gere i yap lan müzakere ve
oylama sonucunda;
Yukar da bahse konu olan yap lacak çal malar nedeniyle üretime ara
verilmesine karar verilmi tir haberi yap lm t r.

 29.07.2019 tarihli KAP aç klamam zda ifrin Regülatör'ü ve Hidroelektrik Santraline
ait yükleme havuzunda biriken rusubat, topraklar n temizlenmesi i lemi tamamlanm t r.
08.10.2019 tarihinde üretime ba lanacakt r haberi yap lm t r.

 Borsa stanbul 01.11.2019 tarihinde Kap’da yapt aç klamaya göre BIST Pay
Endeksleri Temel Kurallar nda 28 Ekim 2019 tarihli Duyuru
(https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2019/10/28/bist-pay-endeksleri-temel-
kurallari-yeni-pazar-yapisi-degisiklikleri-ile-bist-likit-banka-bist-banka-disi-likit-10-
ve-bist-gip-endekslerinin-hesaplanmaya-baslamasi-nedeniyle-guncellendi) ile ilan
edilen de i ikliklere istinaden 04/11/2019 tarihinden itibaren BIST Likit Banka, BIST
Banka D Likit 10, BIST G P ve BIST Arac Kurumlar olmak üzere dört yeni endeks
hesaplanmaya ba lanacakt r.
Yeni hesaplanmaya ba lanacak endekslerin ba lang ç de erleri;
- BIST Likit Banka ve BIST Banka D Likit 10 endeksleri için BIST 30 fiyat
endeksinin 01/11/2019 tarihli kapan  de eri,
- BIST G P endeksi için BIST Tüm fiyat endeksinin 01/11/2019 tarihli kapan
de eri ve
- BIST Arac Kurumlar endeksi için BIST Mali fiyat endeksinin 01/11/2019 tarihli
kapan de eri olacakt r haberini yay nlad . Buna göre irketimizin 04/11/2019
tarihinde yer ald  G P’te tek fiyat i lem yönetime geçilmi tir. 10 kez tek fiyat
belirlenecektir. Gün içi seans saatlerinde istenildi i an al-sat i lemi yap lamayaca
anlam na gelmektedir.

 24/12/2019 tarihinden Borsa stanbul A. . irketin finansman s k nt s na dü tü ünü
gösterir derecede vadesi geçmi borcu olmas nedeniyle irketimizin paylar n söz
konusu kotasyon yönergesi 35/1-d maddesi kapsam nda Yak n zleme Pazar ’na
alm t r.

https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2019/10/28/bist-pay-endeksleri-temel
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irket paylar 13.06.2014 tarihinden itibaren Geli en letmeler Piyasas ’nda i lem
görmeye ba lam t r. irket paylar n n 13.06.2014-19.02.2020 tarihleri aras fiyat-
performans grafi i a a daki ekilde olu mu tur.

Devlet Te vik ve Yard mlar

irketimiz Ocak-Aral k 2019 dönemi içinde devlet te vik ve yard m  kullanmam t r.

b) irketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakk nda bilgiler ile yönetim organ n n
bu konudaki görü ü a a daki gibidir,

irketimizde iç kontrol, organizasyonun plan ile i letmenin varl klar n korumak, muhasebe
bilgilerinin do rulu unu, güvenilirli ini ara t rmak, faaliyetlerin verimlili ini art rmak, önceden
saptanm yönetim politikalar na ba l l özendirmek amac yla kabul edilen ve uygulamaya
konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir.
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irketimizin hedeflerinin gerçekle tirilmesine katk sa layan ve temel bir yönetim fonksiyonu
olarak kabul edilmekte olup, yürütülen tüm idari faaliyet, i , i lem ve süreçleri ve tüm kontrol
aktivitelerini içermektedir. ç kontrol sisteminin daha verimli, sistematik bir yap ya kavu turulmas
için ç Denetim faaliyeti kapsam nda kontrol noktalar  sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
ç denetim, irketimizin çal malar na de er katmak ve geli tirmek için kaynaklar n ekonomik,

etkin ve verimlilik esaslar na göre yönetilip yönetilmedi ini de erlendirmek ve rehberlik yapmak
amac yla yap lan ba ms z, nesnel güvence sa lamaya yarayan bir dan manl k faaliyetidir.

irketimizde bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yap lar ile malî i lemlerinin risk
yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli ini de erlendirmek ve geli tirmek yönünde
sistematik, sürekli ve disiplinli bir yakla mla ve genel kabul görmü standartlara uygun olarak
gerçekle tirilir.
ç denetimin tan m ndan anla laca üzere, fonksiyonlar ndan birincisinin makul güvence sa lama

ve ikincisinin dan manl k hizmeti verme oldu unu söyleyebiliriz.
Güvence verme fonksiyonu; kurum içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var oldu una, kurumun
iç kontrol sistemi ve i lem süreçlerinin etkin bir ekilde i ledi ine, üretilen bilgilerin do rulu una
ve taml na, varl klar n korundu una, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlendi ine, faaliyetlerin etkili,
ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir ekilde gerçekle tirildi ine dair gerek kurum içine ve
gerekse kurum d na yeterli güvenin verilmesidir.
Dan manl k fonksiyonu ise; idarenin hedeflerini gerçekle tirmeye yönelik faaliyetlerinin ve i lem
süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik önerilerde
bulunulmas d r.
Bu Çerçevede Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret A. .’nin ç
Kontrol Sistemi, faaliyetlerin sonuçlar n n de erlendirilmesinden ziyade, faaliyetlerden önce
yap lacak i ve i lemlerin denetlenmesi ve irket varl klar n etkin bir ekilde korunmas n n
sa lanmas n  hedeflemektedir.

Yönetim Organ n n görü ü

Yönetim Kurulumuzun, 30.10.2013 tarih ve 2013/07 say l karar ile Riskin Erken Saptanmas
Komitesi kurulmu tur. Bu Kapsamda; gerekli görülmesi durumunda outsource destekte al narak,
irketimize özel risk yönetimi modeli ve model basamaklar olu turulacakt r. Bu basamaklar genel

olarak; Risklerin Belirlenmesi, De erlendirme Tablosu, Olas l klar n De erlendirilmesi, Etkinin
De erlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin De erlendirilmesi, Riske Aç k
Alanlar n Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Plan olarak belirlenmi tir. Sürece ili kin
çal malar sonucunda varl klar m z üzerinde etki edebilecek be ana kategori tespit edilmi tir; -
Stratejik Yönetim ve Yat r m Kategorisi -Finans Kategorisi - gücü Kategorisi- Bilgi Kategorisi.
Tespit edilen bu be kategorinin alt nda, yöneticiler ile irket üzerinde etkili olabilecek ana riskler
ve ana risklerin alt nda spesifik riskler netle tirilecektir.
Denetim Komitesinin gözetiminde yürütülen, ç denetim, irketimizin çal malar na de er katmak
ve geli tirmek için kaynaklar n ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslar na göre yönetilip
yönetilmedi ini de erlendirmek ve rehberlik yapmak amac yla yap lan ba ms z, nesnel güvence
sa lamaya yöneliktir. darelerin yönetim ve kontrol yap lar ile malî i lemlerinin risk yönetimi,
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yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli ini de erlendirmek ve geli tirmek yönünde sistematik,
sürekli ve disiplinli bir yakla mla ve genel kabul görmü standartlara uygun olarak
gerçekle tirilmektedir.
Komitelerin yürütmekte oldu u bu faaliyetlerin olumlu katk lar sebebiyle çal malar n daha etkin
olarak yürütebilmeleri için, gerekli oldu u takdirde eleman takviyesi yapabilmeleri veya
dan manl k hizmeti alabilmelerine, karar verilmi tir.

c) irketin do rudan veya dolayl  i tirakleri ve pay oranlar na ili kin bilgiler a a daki
gibidir,

irketimizin i tiraki yoktur.

ç) irketin iktisap etti i kendi paylar na ili kin bilgiler,
irketin iktisap etti i kendi pay  bulunmamaktad r.

d)Hesap dönemi içerisinde yap lan özel denetime ve kamu denetimine ili kin aç klamalar,
irketimiz hesap dönemi içerisinde ba ms z denetime tabi olmu tur. Kamu gözetim kurumu ise

Ba ms z denetim üzerinden irketimizi incelemi tir. Ayr ca Borsa stanbul A. . ve Sermaye
Piyasas Kurulu irketimizde 2019 y l içinde baz incelemelerde bulunmu tur. Sermaye Piyasas
kurulunun Sermaye Piyasas nda Ba ms z denetim standartlar hakk nda tebli ve Finansal
raporlamaya ili kin esaslar tebli hükümlerine göre irketimiz 12 ayl k finansal tablolar ba ms z
denetimden geçirilmektedir.

f) irket aleyhine aç lan ve irketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki
davalar ve olas  sonuçlar hakk nda bilgiler,

S ra
No

Konusu Tutar Para Birimi Davan n Konusu ve Bulundu u A amaya
li kin Aç klama

1 htiyati Haciz ve
Ödeme Emrine tiraz

Davas

18.488.431,00 TL Ankara 30. cra Müdürlü ü’ne 2016/21938 say
ile Türkiye Kalk nma Bankas A. . taraf ndan
17.11.2016 tarihinde irketimize, Bayram
K nay ve Kemal K nay aleyhine 18.488.431,02
TL’lik ilams z icra takibi ba lat lm t r.
Borcun sebebi ise Hesab n kat ihtar ve ekleri
22.10.2016 tarihli hesap özeti ve ekstreleri,
kredi özel sözle meleri gösterilmi tir.

irketimiz ve Bayram K nay ad na borç
asl na,i lenmi faize, faiz oranlar na ve tüm
ferilerine 29.11.2017 tarihinde itiraz edilmi ve
takip durmu tur. Takibin iptali için, Ankara 3.
Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/42 say l
dosyas ile itiraz n iptali davas aç lm t r.
Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin
2016/402 D.i say l dosyas nda, itiraz eden

irketimiz ve Bayram K nay; ihtiyati hacze
itiraz edenler aleyhine Ankara 30. cra
Müdürlü ü’nün 2016/21938 E. Say l dosyas
ile ba lat lan ilams z takipten önce al nan
ihtiyati haciz karar n n, tebligatlar n usulsüz ve
mahkemenin yetkisiz olmas sebebiyle
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kald r lmas talep edilmi tir.
Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin
2017/42 say l dava dosyas ndaki durdurulan
takipteki itiraz n iptali ve takibin devam etmesi
ve alaca n %20’sinden az olmamak üzere icra
inkar tazminat na hükmedilmesi için ikame
edilen davada taraf m zca cevap dilekçesinin
haz rlanmas için, Mahkemeden cevap
süresinin uzat lmas talep edilmi tir. Davada
dilekçeler a amas bitmi ti. Ön inceleme
yap lm olup dosya bilirki iye gönderilmi ti.
Bilirki i Raporu taraf m za tebli edilmi tir.
hesap kat ihtarnamesinin müvekkillerimize
usulüne uygun yap l p yap lmad na
göre ihtimalli de erlendirme yap lm t r.
De erlendirmeye göre hesap kat ihtarnameleri
usulüne uygun tebli edildi inin mahkemece
kabulü halinde toplamda 1.667.475,68 TL
ve 4.698.080,05 EURO alaca n mevcut
oldu u, tebli in usulüne uygun
olmad n n kabulü halinde ise 1.660.080,41
TL ve 4.683.451,76 EURO alaca n mevcut
oldu u kanaati mahkemeye bildirilmi tir.
Ancak taraf m zca bu rapora itiraz edilmi ve
kat ihtarnamesinin usulüne uygun tebli
edilmedi i, tebligat n usulüne uygun olmamas
halinde ise müeccel alacaklar n talep
edilemeyece i belirtilmi tir. Bu do rultuda
hukukçu bir bilirki iden rapor al nmas talep
edilmi ti. Bilirki i raporuna itirazlar m z
do rultusunda ek rapor al nmas amac yla
dosyan n yeniden bilirki iye tevdiine karar
verilmi ti. Ara karar gere i dosya
Bilirki iye teslim edilmi tir. Bilirki i
Raporunun sunulmas beklenilmekteydi. Ara
karar gere i dosya Bilirki iye teslim edilmi ti.
Bilirki i Raporunun sunulmas
beklenilmekteydi. Rapora yap lan itirazlar
neticesinde ek rapora gönderilmi ise de ek
raporda ayn görü bildirilmi ti. Ek rapora
da yap lan itirazlar üzerine ikinci kez dosya
ek rapora gönderilmi ve raporda faiz
hesaplamas ndaki küçük hatalar n düzeltildi i
bildirilerek rapor dosyaya sunulmu tu. kinci
ek bilirki i raporu taraf m za tebli edilmi
olup rapora itirazlar m z sunulmu tu. En
son görülen duru ma sonucunda;
Davan n k smen kabulüne, davac bankan n
Ankara 30. cra Müdürlü ü'nün
2016/21938 say l dosyas nda 4.659.172,35
Euro as l alacak, 39.209, 84 Euro faiz
olmak üzere toplam 4.698.382,19 Euro;
1.617.224,59-TL as l alacak ve 53.207,20-
TL faiz olmak üzere toplam 1.670.431,79-TL
ve 400,00-TL masraf n tahsili için ba lat lan
icra takibine Bayram K nay belirtilen
rakamlar n ve borcun 4.659.172,35 Euro as l
alacak, 1.617.224,59-TL as l alacak ve 400,00-
TL masraftan sorumlu olmas kayd yla;
taraf m zca yap lan itiraz n iptali ile takibin
belirtilen rakamlar üzerinden devam na,
Borçlar Kanunu'nun 100. Maddesi de
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gözetilerek Türk Liras üzerinden as l alaca a
takip tarihinden itibaren %29, Euro üzerinden
as l alaca a takip tarihinden itibaren %9,50
oran nda temerrüt faizi uygulanmas na; ayr ca
hükmedilen nakdi alacak üzerinden %20
miktar nda hesap edilen 4.140,527-TL icra
inkar tazminat n n, bayram
K nay' n 4.098.199,99TL'sinden sorumlu
olmas kayd yla davac ya ödenmesine
karar verilmi tir.
ununla birlikte 1.414.224,55 TL harc n
(Bayram K nay' n sorumlu oldu u
k s m 1.399.740,21-TL'dir) taraf m zdan
al narak hazineye irat kayd na ve 272.230,38-
TL kar vekalet ücretinin yine taraf m zca
(Bayram K nay bu ücretin 269.442,22-
TL k sm ndan sorumludur) davac ya
ödenmesine karar verilmi tir. Gerekçeli karar
taraf m za henüz tebli edilmemi tir.
Gerekçeli karar tebli edildikten sonra i bu
karara kar taraf m zca istinaf yoluna
ba vurulmas planlanmaktad r diye
belirtilmi ti. Gerekçeli karar taraf m za halen
tebli edilmemi tir. Dava süreci devam
etmektedir.

irketimize kar aç lm  olan ve a a da detaylar n  görebilece iniz tazminat davalar  söz
konusudur.

S r
a
No

Konusu Tutar Para
Birimi

Davan n Konusu ve Bulundu u A amaya
li kin Aç klama

1     Tazminat 91.684,06 TL Ad yaman li Çelikhan ilçesi zci Köyü s n rlar
içerisinde in a edilen i letmesi ve mülkiyeti
irketimize ait bulunan ifrin Hes adl santralin

tribün ç k nda santralin suyunun ifrin çay na
tahliyesini sa layan kanal n y k lmas sonucu
yüksek debide akan su, mülkiyeti Mahmut Ç nar'a
ait olan ta nmazlara ve bu ta nmazlar üzerinde
bulunan ürünlerde zarar verdi ini, kanal n
y k lmas sonucunda müvekkilinin tarlalar na akan
su, tarlada bulunan yonca, bu day ve a açlara
zarar verdi ini, müvekkilinin tarlalar na
gelen enkaz kald rmak için büyük masraflar
yapmak zorunda kald n , moloz birikintisinin
temizlenmesi için 38.253,54 TL, ç kan molozun
ta nmazlardan uzakla mas için 19.860,00 TL,
arazinin toprak ihtiyac ve maliyetinin 20.700,00
TL, ta nmaz n ta k n öncesi verimine
kavu abilmesi için slah maliyetinin 1.920,52 TL
ve mütemmim cüzlerin toplam zarar bedeli
10.950,00 TL olmak üzere toplam 91.684,06 TL
davac müvekkili Mahmut Ç nar' n
zarar bulundu unu iddia etmesi üzerine
Ad yaman Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/2
D.i esas ve karar say l karar ile zarar n tazmini
için açm oldu u tazminat davas sonucu
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avukat m z taraf ndan 03.05.2017 tarihinde
irketimize tebli edilmi ti. Dava sonucunda;

Davan n, haks z fiilden kaynakl tazminat davas
oldu u anla lm t r. Bilirki i raporlar neticesinde
davan n kabulüne dair 91.684,06 TL zarar n dava
tarihi olan 29/04/2013 tarihinden itibaren
i leyecek yasal faizi ile birlikte di er masraflar da
dâhil daval dan al nmas na karar verilmi ti.
Dair taraf vekillerinin yüzüne kar karar n
tebli inden itibaren 2 haftal k sürede dosya
Gaziantep Bölge istinaf mahkemesine
avukat m z taraf m zdan bir üst mahkemeye
ta nmas ad na gönderilmi ve itiraz edilmi ti.
Davac taraf Ad yaman cra Dairesi 2017/3283
Esas say l yaz ile 91.684,06 TL as l alacak,
10.084,72 TL vekâlet ücreti, 32.400,00
TL i lenmi yasal faizi, 4.032,95 TL yarg
giderleri, 60,00 TL yarg.gid.i l.yas.faiz, 150,00
TL vek.üc.i l.yas.faiz dahil toplam 138.411,73
TL tutar nda icra emri göndermi ti. Dosyalar
Gaziantep Bölge Adliye mahkemesine
istinaf incelemesi için avukat m z taraf ndan
gönderilmi ti. Gaziantep Bölge Adliye
Mahkemesi 4. hukuk dairesi 2018/45 dosya
numaral karar ile bilirki i raporlar n yetersiz
bulmu ve irketimizin lehine olacak ekilde yerel
mahkeme karar n ortadan kald rm ve dosyan n
iadesine karar vermi tir. Karar kesin oldu undan
tebligatlar n ilk derece mahkemesine yap lmas na
da karar verilmi tir. Ad yaman 1.Asliye
Mahkemesinin 2018/161 Esas nolu dosyadaki
Dava halen devam etti i için 2017/3283 nolu
dosya i lemsiz bir ekilde beklemekteydi. 2018/61
nolu dosyan n davas halen derbesttir diye süreci
belirtmi tik.
Son durum ise dava dosyas taraflarca takip
edilmedi inden i lemden kald r lm t r.

2     Tazminat 100.000,00 TL stanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde
2012/295 Dosya numaras ile görülen
Bomonti Elektrik Mü . n . Tur. ve Tic A 'nin
baraj in aat  s ras nda yüklenici firman n
kiralad arac n zarar görmesi sonucunda arac
kiralayan irketin yüklenici ana firma, sigorta
irketi ve dolayl olarak irketimize

açt tazminat davas d r. Dava sürecinde
önceden; Makine, Sigorta, Kusur bilirki ilerinden
rapor al nmas karar verilmi ti. Bilirki i
raporu do rultusunda olay neticesinde yap lan
hasar tespiti sonucunda hasar n 80.000 TL oldu u
kanaatine var lm t . Kira sözle mesinden dolay
do an kazanç kayb n n ise, yap lan bilirki i
de erlendirmesinde davac irket
kay tlar ndan anla laca üzere 20.000 TL oldu u
hususu tespit edilmi takdir
mahkemeye b rak lm t . Dosyaya müfrez bilirki i
raporlar na ili kin olarak, taraf m zca 19.02.2016
tarihinde sunulan beyanda, müvekkil irketin
sözle mesel, kusurlu ya da kusursuz
sorumluluklar bulunmad ndan mahkemeden
yeni bir bilirki i raporu al nmas istenmi ti.
Bilirki i raporu 21.11.2016 tarihinde taraf m za
tebli edilmi ti. Bilirki i raporuna 28.11.2016
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tarihli dilekçe ile taraf m zca itiraz edilerek
müvekkil irketlerin sözle mesel, kusurlu ya da
kusursuz sorumluluklar bulunmad ndan,
de erlendirme yap lmak üzere, dosyan n yeni
bir bilirki i heyetine tecdidine karar verilmesi
talep edilmi ti.
Son yap lan duru ma sonucunda;
Davan n k smen kabulüne;
72.000,00 TL hasar bedelinin daval Euroka
Sigorta A. .' den temerrüt tarihi olan 20/06/2012
tarihinden itibaren, di er daval lar yönünden ise
hasar n meydana geldi i 29/12/2011 tarihinden
itibaren i leyecek avans faizi ile birlikte tüm
daval lardan mü tereken ve müteselsilen tahsili ile
davac ya ödenmesine,
Talep ile ba l kal narak 10.000,00 TL kazanç
kayb n n dava tarihinden itibaren i leyecek avans
faizi ile birlikte daval lar MFZ Gruop n aat A. ,
Mafe n . Ltd. ti ve Bomonti elektrik irketinden
al narak davac ya ödenmesine, fazlaya ili kin
talebin reddine karar verilmi ti.
Kanun yoluna ba vurulmamakla karar
kesinle mi tir.

g) irketin davac oldu u ve devam etmekte olan irketin mali durumunu ve faaliyetlerini
etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olas  sonuçlar hakk nda bilgiler,

S ra No Konusu Tutar Para Birimi Davan n Konusu ve Bulundu u A amaya li kin
Aç klama

1 Menfi Tespit
Davas

92.871,00 TL Ad yaman 3. Asliye Hukuk Mahkemesine 2013
/ 189 Dosya numaras ile 16.09.2013 tarihinde
Göksu Temsilcili i’ne kar irketin borçlu
olmad n n tespitine dair davac  s fat ile
taraf m zdan aç lm davad r. Yerel
mahkemece davam z n reddine karar
verilmi tir. Dava henüz kesinle memi tir.

2 Tazminat
Davas

5.000,00 EURO stanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret
Mahkemesi'ne 2017/598 say ile irketimiz
taraf ndan Türkiye Finans Kat l m Bankas
A. .' ne dava aç lm t r. Daval banka nezdinde
bulunan irketimize ait banka hesab nda
bulunan paran n, hesap kat edilmeden ve
muaccel olmayan borca kar l k el konulmas
sebebi ile u ran lan zarar n tazmini istemidir.
Dava süreci devam etmektedir.
Dava konusu olan olay n özeti ise;
17.02.2017 tarihinde Kamuyu Ayd nlatma
Platformunda yay nlam oldu umuz özel
durum aç klamas nda konu ile ilgili ayr nt l
bilgi verilmi ti. Özet olarak, irketimiz ve
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daval banka aras nda Genel Kredi Sözle mesi
akdedilmi , akdedilen sözle me
uyar nca 15.619,23 EURO ve 627.669,47
EURO olmak üzere toplam 643.288,59 EURO
kredi borcu alt na girmi tir.
Gerek sektörel bazda ya anan geli meler
gerekse irket içi ya anan olumsuzluklar sebebi
ile yap land rma görü melerine ba lanm t r.
Banka ile 29.08.2016 tarihinde
yap land rma gerçekle tirilmi olup
yap land rma çerçevesinde 06.01.2017
tarihinde ba layan ve 08.07.2019 tarihine kadar
devam eden taksitler halinde ödeme plan
olu turulmu tur.

irketimiz taraf ndan banka ile akdedilen
sözle me uyar nca 06.01.2017 tarihli taksit
tutar 15.896,40 EURO ve 125.000 EURO
taksit ödemelerinin Banka taraf ndan
tahsili için 22.12.2016 tarihinde talimat
verilmi tir. Ancak daval Banka taraf ndan
bu talimatlar uygulanmam t r. irketimiz
taraf ndan tüm ödemenin al nmas ile ilgili
verilen herhangi bir talimat bulunmamas na
ra men, Banka taraf ndan ödeme plan na
uyulmaks z n vadesi gelmemi olan taksitlerin
tümünün tahsilat yap lm t r. Ayr ca her bir
taksit tutar için irketimiz hesab ndan vergi
ve sair masraflar n tahsili de
gerçekle tirilmi tir.
Daval bankan n aç klanan i lemi, irketimiz
nakit ak n bozmu , çok say da i ve
i lemin sekteye u ramas na sebep olmu tur.
Daval bankan n haks z tahsilat ve mevduat
ili kisine ayk r davranmas sebebi ile
do an do maya devam eden zararlar n önüne
geçilebilmesi için muaccel olmayan
paran n iadesi için ihtarname çekilmi ve sonuç
al namam t r ve i bu davan n
ikamesi zorunluluk haline alm t r.
Dava sürecinde dilekçeler a amas bitmi olup
ön inceleme için duru ma beklenmektedi. Ön
inceleme duru mas yap lm t r. U ram
oldu umuz zarar n somutla t r lmas
ad na taraf m za feshedilen sözle menin
sunulmas için süre verilmi ti. Eksikliklerin
giderilmesinin ard ndan dosyan n bilirki iye
gönderilmesi hususunda ara karar
olu turulacakt . Ara karar sonucunda Banka'n n
yap land rma sözle mesine ayk r davran p
davranmad ve zarar n ortaya ç k p
ç kmad n n tespiti için dosya bilirki iye
gönderilecekti.
Bilirki i Raporu dosyaya sunulmu tu. Raporda
Mahkemenin incelenmesini istedi i hususlar n
incelenmemi olmas nedeniyle rapora itiraz
edilmi ti. Bilirki i raporunda yap lan i lemin
hukuka ayk r olup olmad na de inilmeksizin
bankalar n bu yönde uygulamalar n n mevcut
oldu una de inilmi ve sadece faiz yönünden
fazla tahsil edilen bedele ili kin hesaplama
yap lm t . Dava dilekçemizdeki taleplerin
aç klanmas için taraf m za süre verilmi ve bu
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ara karar yerine getirildikten sonra dosyan n
taraf m z n itirazlar do rultusunda rapor
düzenlenmesi için yeni olu turulan heyete
tevdiine karar verilmi ti. Taleplerimizin
netle tirilmesi konusunda mahkemeden ek süre
talep edilmi ti. 26.11.2019 tarihinde görülen
dava neticesinde taleplerimizin netle tirilmesi
konusunda mahkeme ek süre talebimizi kabul
etmi ve eksiklerin tamamlanmas sonras nda
dosyan n bilirki iye tevdini istemi ti.
Bilirki i ücreti ödenmi olup dosyan n
bilirki iye tevdi edilmesi beklenmektedir.
Dava süreci devam etmektedir.

h) Mevzuat hükümlerine ayk r uygulamalar nedeniyle irket ve yönetim organ üyeleri
hakk nda uygulanan idari veya adli yapt r mlara ili kin aç klamalar,

Yoktur.

i) Geçmi dönemdeki genel kurul kararlar n n yerine getirilip getirilmedi i, kararlar yerine
getirilmemi se gerekçelerine ili kin bilgiler ve de erlendirmeler,

irketimiz de Geçmi  y llarda yap lan Ola an/Ola anüstü genel kurullarda al nan kararlar n tamam
yerine getirmi  ve önemli hususlar Sermaye Piyasas Kuruluna bildirilmi tir.

j) Y l içerisinde ola anüstü genel kurul toplant s yap lm sa, toplant n n tarihi, toplant da
al nan kararlar ve buna ili kin yap lan i lemler de dâhil olmak üzere ola anüstü genel kurula
ili kin bilgiler,

Y l içerisinde ola anüstü genel kurul toplant s  yap lmam t r.

k) irketin y l içinde yapm oldu u ba ve yard mlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yap lan harcamalara ili kin bilgiler,

irket y l içinde ba ve yard m yapmam t r. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yap lan
harcama yoktur.

l) irketler toplulu una ba l bir irketse; ( ) bendinde bahsedilen hukuki i lemin
yap ld  veya önlemin al nd veyahut al nmas ndan kaç n ld  anda kendilerince bilinen
hal ve artlara göre, her bir hukuki i lemde uygun bir kar edim sa lan p sa lanmad ve
al nan veya al nmas ndan kaç n lan önlemin irketi zarara u rat p u ratmad , irket zarara
u ram sa bunun denkle tirilip denkle tirilmedi i.

irketimiz irketler toplulu una ba l  bir irket de ildir.
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m) irketler toplulu una ba l bir irketse; hâkim irketle, hâkim irkete ba l bir irketle,
hâkim irketin yönlendirmesiyle onun ya da ona ba l bir irketin yarar na yapt hukuki
i lemler ve geçmi faaliyet y l nda hâkim irketin ya da ona ba l bir irketin yarar na al nan
veya al nmas ndan kaç n lan tüm di er önlemler,

irketimiz irketler toplulu una ba l  bir irket de ildir.

LETMEN N PERFORMANSINI ETK LEYEN ANA ETMENLER, LETMEN N
FAAL YETTE BULUNDU U ÇEVREDE MEYDANA GELEN DE KL KLER,

LETMEN N BU DE KL E KAR I UYGULADI I POL T KALAR, LETMEN N
PERFORMANSINI GÜÇLEND RMEK Ç N UYGULADI I YATIRIM VE TEMETTÜ
POL T KASI:

irketin i letme verimlili i beklenen ç kt  veya verimlilik seviyelerinin alt nda olabilir.

Enerji santrallerinin i letimi, elektrik üretiminde kullan lan donan m n, iletim hatlar n n, boru
hatlar n n veya di er donan m ya da süreçlerin hasar görmesi veya ar zalanmas , beklenen ç kt  veya
verimlilik de erlerinin alt nda performans dahil çe itli riskler içermektedir. Muhtelif zamanlarda
enerji santrallerindeki donan m bozulmakta veya ar zaya geçerek, sat lar olumsuz ekilde
etkileyen kapasite kay plar na sebep olmaktad r. Her ne kadar makinelerin i leyen aksamlar n n
yedek parçalar santrallerde bulunduruluyorsa da, her türlü makine ar zas için yeterli miktarda
yedek parça stoku bulundurman n garantisi yoktur. letmede kullan lan yedek parçalar n daha da
ar zalanmas sonucunda faaliyetler uzun süre kesintiye u rayabilir, ya da kapasite kayb  ya anabilir.
Bir hizmet d kalma veya ar zalanma durumunda, kapasite kayb na ek olarak, sözle meler
kapsam ndaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine de engel olabilir. Her ne kadar i letme
risklerine kar  k smi koruma olarak sigorta yapt r lmaktaysa da, sigortadan elde edilecek tazminat
miktar gelir kay plar n n veya maliyet art lar n kar lamaya yetecek düzeyde olmayabilir. Böyle
bir durum ise irketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlar n önemli ölçüde olumsuz yönde
etkileyebilir.

Do al afetler ve felaketler tesise, ofislere ve di er gayrimenkullere hasar verebilir

irketin faaliyetleri, deprem, yang n, patlama, sel, iddetli f rt na, terör eylemleri veya di er benzeri
olaylar gibi do al afetler ve felaketlerden kaynaklanan k sm ve tam kay plar da dâhil potansiyel
hasarlara aç kt r. Üretim tesislerinde meydana gelen bula c bir hastal k veya sald r ya da kas tl
zarar verici eylemler, sabotaj veya terör eylemleri elektrik enerjisi üretim veya satma kapasitesini
olumsuz yönde etkileyebilir. Her ne kadar santral, kuruldu u bölgenin deprem tahminleri dâhil ilgili
bölgenin ihtiyaçlar na göre tasarlan yor olsa da, depremler ve seller gibi do al afetlerin meydana
gelmesi elektrik enerjisi üretim ve sat kabiliyetini uzun bir süre sekteye u ratabilir ki, bu da
irketin aktifleri, pasifleri, i ini, mali durumunu ve faaliyet sonuçlar n önemli ölçüde olumsuz

yönde etkileyebilir.





Üretimdeki Art  veya Azal lar n Önemli Nedenleri:

1-Tesisin elektrik üretiminde kulland kaynaklar bölgedeki beslendi i akarsular ve derelerdir.
Ya  rejimine ba l  olarak akarsular n debilerinde ya anan art ve azal  üretimi etkilemektedir.
Tesisin Su kaynaklar ; Bölge önemli akarsularla örülüdür. F rat Nehri lin en önemli akarsuyudur.

anl urfa ve Diyarbak r illeri ile s n r olu turur. l içindeki uzunlu u 180 km’dir. Kâhta, Kalburcu
ve Göksu Çaylar nehrin ba l ca kollar d r. Di er akarsular ise Sofraz Çay , Ziyaret Çay , Çakal
Çay , Kalburcu Çay , E ri Çay , Besni Akdere Çay , epker Çay , Çat Deresi, Gürlevik Deresi ve
Halya Deresi olarak s ralanabilir. Gölba , nekli, Azapl ve Abdulharap gölleri ise ilin di er su
kaynaklar d r.

Kahta Çay , Çelikhan yöresindeki Bulam, Abdülharap ve Recep sular n toplayarak Cendere
Köprüsünden geçtikten sonra Eski Kahta ve Alut arazisinde biriken da sular n da alarak F rat
Nehri' ne kar r (45.5 km). Göksu Çay ise Kahramanmara ili s n rlar ndan ç k p Erkenek, Tut ve
Akdere civar ndan geçerek Sofraz suyunu da ald ktan sonra Gümü kaya'n n bat s nda F rat Nehrine
kar r. I s n rlar içindeki uzunlu u 90 km' dir. Sofraz Çay Besni ilçesi Toklu Köyü civar ndan
ç kar ve Hac halil Köyü yak nlar nda Keysun Suyu' nu alarak Akdere civar nda Göksu Çay ' na
kar r. l s n rlar içindeki uzunlu u 51 km'dir. Ziyaret Çay ise Kayna n Cebel ve Zey Köyleri
sular ndan alarak pekli Köyü civar nda Atatürk Baraj Gölü' ne kar r. Ad yaman ilinin önemli
say labilecek di er akarsular ise Çakal Çay (37.5 km) Kalburcu Çay , E riçay (32 km), Besni
Akdere Çay (59 km) Keysun Çay (45 km), Birim e Çay (35 km), epker Çay , Çat Deresi,
Gürlevik Deresi ve Halya Deresi (41 km) olarak s ralan rlar.

2-Tesisin makine ve ekipmanlar n n hatas z çal mas üretimin verimini etkilemektedir. Tesis yeni
kurulmu tur ve makinalar n n seçiminde ekonomik ömrünün uzunlu u nedeniyle Alman teknolojisi
seçilmi tir. Tesisin yeni olmas , makinalar n ekonomik ömrünün uzunlu u, deneyimli personelin
tesiste bulunmas ve bunun yan nda her an merkezden de sistemin takip ve yönlendiriliyor olmas
üretim ve verimlilik performans n  olumlu etkilemektedir.

irketin Üretti i ve lave Yat r m Yaparak Üretmeyi Planlad Elektrik çin Kamunun 4 Y l
Sonras çin Al m Garantisi Bulunmamaktad r.

31 Aral k 2017 tarihinden önce faaliyete geçen yenilenebilir enerji kaynaklar n kullanan enerji
santralleri için al m ve asgari fiyat garantileri uygulanmaktad r. 10.05.2005 tarih 5346 no’lu
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Elektrik Enerjisi Üretim Amaçl Kullan m na li kin
Kanun”una göre 31.12.2016 tarihine kadar i letmeye geçen yenilenebilir kaynakl santraller garanti
tarifeden faydalanm t r. irket bu kanun kapsam nda mevcutta 10 y l olan süresi bu gün itibariyle 4
y ld r. Bu süreyi Bakanlar Kurulu uzatmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu’nun süreyi uzatmama
durumunda 4 y lsonunda kamunun al m garantisi bulunmamaktad r.

Yap lacak lave Yat r m projeleri beklenen ba ar y  sa layamayabilir.

Halka arz ile elde edilen gelirden, mevcut enerji santralinde kapasite art r m ve verimlilik
çal malar gerçekle tirmek suretiyle i hacminin büyütülmesi hedeflenmektedir. Bu yat r mlar n
çe itli sebeplerle yap lamamas , yap lsa dahi öngörülen üretimleri gerçekle tirememesi ortakl n
bekledi i kurulu güce ula mas n ve hedefledi i karl l tutturamamas na neden olabilir. Resmi
mercilerden al nmas zorunlu izin ve onaylar n al namamas ndan veya al nmas nda kar la lan
beklenmedik gecikmelerden; donan m n veya malzeme arz n n temin edilememesinden, i lerde
ya anan duraksamalardan, i çi-i veren anla mazl klar veya sosyal karga alardan, hava artlar n n
ve hidrolojik farkl l klar ndan, in aat takvimindeki gecikmelerden, in aattaki ve i letimdeki
öngörülemeyen gecikmelerden ve eksikliklerden, yüklenicilerin teslimattaki temerrütlerinden,
yeterli finansman eksikli inden, maliyetin a lmas ndan ve bütçe s n rlar içerisinde
kal namamas ndan, projenin öngörülen bütçede ve belirlenen proje gereklerine uygun olarak



24

tamamlanamamas ndan, üçüncü ah slar n açt klar davalardan, projede kullan lmas zorunlu
arazilerin istimlâk edilmemesinden veya edilmesinde gecikme ya anmas ndan, hükümet veya
düzenleyici kurumlar n politikalar ndaki de i ikliklerden, yap  sektöründeki olumsuz trendlerden ve
Türkiye’deki genel ekonomik ve finansal artlardan dolay olumsuzluklar ya an labilir. Bu tür veya
benzeri di er problemlerle kar la l r, projeler zaman nda ve uygun ekilde hiç tamamlanamazsa
öngörülerle tutarl ekilde elektrik enerjisi üretilemeyebilir ki, bu da irketin mali durumunu ve
faaliyet sonuçlar n olumsuz yönde etkileyebilir. Son olarak, ilave yat r m çal malar n n zaman nda
ve kârl  bir ekilde ba ar labilece inin garantisi bulunmamaktad r.

Geçmi  y llarla kar la t rmal  olarak irketin y l içindeki sat lar , verimlili i, gelir olu turma
kapasitesi, kârl l  ve borç/öz kaynak oran ile irket faaliyetlerinin sonuçlar hakk nda fikir
verecek di er hususlara ili kin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Kapasite, Üretim ve Sat lar
Ad yaman ifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali
TÜRÜ: Hidroelektrik Enerji Santrali
Kapasitesi: 6,744 MW Elektrik

2019 Ocak-Aral k dönemi üretim rakamlar 18.426,01 MW’t r. Ayn dönemde sat rakam ise
7.628.176 TL’dir. 2018 y l nda üretim 10.828,80 MW ve 2018 y l nda sat rakamlar 3.433.293
TL’ydi. 2018 y l na göre üretim ve sat rakamlar nda yüksek oranda art olmu tur. 2019 y l nda
irket tarihinin en yüksek üretim ve sat rakam na ula m t r.

YILLARA GÖRE KAR ILA TIRMALI ÜRET M TABLOMUZ

2014 Aral k ay ndan itibaren hava artlar n n olumluya dönmeye ba lamas 2015 y l nda üretimin
yüksek oranda artm olmas na ra men beklenenden daha dü ük sat rakamlar na ula lm t .
Temel sebebi ise üretim artarken piyasalarda olu an dolardaki h zl yükseli , petrol ve do algaz
fiyatlar ndaki dü ü lerin etkisi ile arz talep dengesine ba l olarak sat fiyatlar nda 2014 y l na göre
a a daki ortalama fiyat kar la t rmas tablosunda görüldü ü üzere çok büyük dü ü ler meydana
gelmi ti. 2016 y l nda ise gene tüm Türkiye’de 2014 y l nda oldu u gibi mevsimsel kurakl k
meydana geldi. Su oranlar nda azalma meydana geldi. 2016 y l Mart ay ndan y lsonuna kadar ya
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seviyeleri ortalamalar n çok alt nda kald . Bundan dolay üretim rakamlar m z 2015 y l na göre
azald . Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret Anonim irketi
sat lar n n tamam n EP A ’a yapmaktad r. Sat süreci ile alakal olarak irket, Yenilenebilir
Enerji Kaynaklar n n Destekleme Mekanizmas na (YEKDEM) Ekim 2015 döneminde ba vuruda
bulunmu tur. irketin ba vurusunun kabul edilmesi sonras nda 01 Ocak 2016 tarihinden 31.12.2016
tarihine kadar tüm elektrik sat lar bu destek kapsam nda yapacakm t r. Bu destek kapsam nda 01
Ocak 2016 tarihinden,1 May s 2016 tarihine kadar ayl k üretilen elektrik miktar n n Megawat n  73
USD sabit fiyat üzerinden EP A ’a satm t r. irket 1 May s 2016 tarihinden sonra da yine
sat lar n YEKDEM sistemi üzerinden yürütmektedir. Fakat “29 Nisan 2016 tarihli ve 29698 say l
Resmi Gazetede yay mlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Belgelendirilmesi ve
Desteklenmesine li kin Yönetmelikte De i iklik” kapsam nda YEKDEM'e kay tl olan kat l mc lar
bu kapsamdaki üretimlerini Gün Öncesi Piyasas , Gün çi Piyasas ve Dengeleme Güç Piyasas na
sunabileceklerdir ibaresi neticesinde; irket i lemlerini Gün Öncesi Piyasas üzerinden
yapmaktad r. 2017 y l na gelindi inde 2016 y l nda oldu u gibi kurakl k olmu tur. 2016 y l nda
oldu u gibi 2017 y l nda da üretim rakamlar neredeyse ayn  ç km t r. 2018 y l nda ise birazda olsa
2016 ve 2017 y l na göre üretimde art olmu tur. 2019 y l nda ise geçmi  y llara göre uana kadar
yap lan en yüksek üretim söz konusudur. 2019 y l nda da YEKDEM’e yeniden ba vurulmu ve
kabul olmu tur.

ORTALAMA F YAT KAR ILA TIRMASI

SIRA
NO

AYLAR 2018 A IRLIKLI
ORTALAMA

SATI
F YATLARI

2019
A IRLIKLI
ORTALAMA

SATI
F YATLARI

2018 VE 2019
YILI SATI

F YAT YÜZDE
FARKI

1 OCAK 281,73 403,08 36,1%
2 UBAT 281,70 391,61 36,2%
3 MART 291,53 408,18 71,1%
4 N SAN 305,49 423,63 93,0%
5 MAYIS 333,17 447,67 86,1%
6 HAZ RAN 353,77 437,98 26,5%
7 TEMMUZ 363,10 432,49 6,8%
8 A USTOS 417,06 437,60 1,8%
9 EYLÜL 0 445,19 0,3%
10 EK M 0 440,06 3,1%
11 KASIM 404,92 428,26 4,59%
12 ARALIK 397,86 443,14 9,41%

ARA
TOPLAM

331,14 423,36 31%
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A a daki tabloda görüldü ü üzere 2018 y l na göre 2019 y l n kar la t rd m zda Kapasite
Kullan m Oran nda büyük oranda art olmu tur. 2019 y l boyunca ortalama yüzde 31 kapasite
kullan m oran ile çal lm t r.

KAPAS TE KULLANIM AÇISINDAN KAR ILA TIRMA:

SIRA
NO

AYLAR 2018 YILI
ORANI ( % )

2019 YILI
ORANI ( % )

2018 VE 2019
YILI KAPAS TE
YÜZDE FARKI

1 OCAK 11% 36,1% 228,18%
2 UBAT 26% 36,2% 39,23%
3 MART 56% 71,1% 26,96%
4 N SAN 29% 93,0% 220,69%
5 MAYIS 21% 86,1% 310,00%
6 HAZ RAN 10% 26,5% 165,00%
7 TEMMUZ 2,46% 6,8% 176,42%
8 A USTOS 0,22% 1,8% 718,18%
9 EYLÜL 0,00% 0,3% 100%

10 EK M 0,00% 3,1% 100%
11 KASIM 7% 4,59% -34,00%
12 ARALIK 57% 9,41% -83,49%

ARA
TOPLAM

18% 31% 72,22%

2019 Ocak-Aral k dönemi üretim rakamlar 18.426,01 MW’t r. 2018 Ocak-Aral k döneminde
üretim rakamlar 10.828,80 MW’d . 2019 y l boyunca üretim rakamlar 2018 y l na göre yüksek
olmu tur.

AYLIK BAZDA ÜRET M M KTARI

SIRA
NO AYLAR YIL

 ÜRET M
M KTARI

(MW)

1 OCAK 2019 1.808,82
2 UBAT 2019 1.638,49
3 MART 2019 3.563,70
4 N SAN 2019 4.513,41
5 MAYIS 2019 4.319,02
6 HAZ RAN 2019 1.285,65
7 TEMMUZ 2019 339,87
8 A USTOS 2019 90,91
9 EYLÜL 2019 15,20

10 EK M 2019 156,68
11 KASIM 2019 222,52
12 ARALIK 2019 471,75

TOPLAM
   18.426,01
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Temettü Politikam z ise;

2019 ve izleyen y llara ili kin Kar Pay Da t m Politikas n n; Pay sahiplerimizin beklentileri ile
irketimizin büyümesi, planlanan yat r m harcamalar , çal ma sermayesi ihtiyac ve karl l k

durumu aras ndaki hassas dengenin göz önünde tutularak yat r mc lar n da temettü geliri elde
etmeleri için a a da yer ald ekilde tespit edilmi olup 28.05.2019 tarihinde yap lan Genel
Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmu tur.

TTK hükümleri do rultusunda, Sermaye Piyasas Mevzuat ve Esas Sözle mede belirlenmi olan
usul ve esaslar dahilinde yasal süreler içerisinde yerine getirilmektedir. irketin net kar ndan varsa
geçmi  y l zararlar  dü ülmesinden sonra s ras ile a a da gösterilen ekilde tevzi olunur.

irketin genel masraflar ile muhtelif amortisman gibi, irketçe ödenmesi ve ayr lmas zaruri olan
mebla lar ile irket tüzel ki ili i taraf ndan ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali
yükümlülükler hesap y l sonunda tespit olunan gelirlerden dü üldükten sonra geriye kalan ve y ll k
bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmi  y l zararlar n n dü ülmesinden sonra s ras ile a a da
gösterilen ekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

a)Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayr l r.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa y l içinde yap lan ba tutar n n ilavesi ile bulunacak mebla üzerinden, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas  Mevzuat na uygun olarak birinci temettü ayr l r.

c) Yukar daki indirimler yap ld ktan sonra, Genel Kurul, kar pay n n, yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve i çilere, çe itli amaçlarla kurulmu vak flara ve benzer nitelikteki ki i ve
kurumlara da t lmas na karar verme hakk na sahiptir.

kinci Temettü:

d) Safi kardan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mebla lar dü tükten sonra kalan k sm Genel
Kurul, k smen veya tamamen ikinci temettü pay olarak da tmaya veya kendi iste i ile ay rd
yedek akçe olarak ay rmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek akçe:

e) Pay sahipleriyle kara i tirak eden di er kimselere da t lmas kararla t r lm olan k s mdan,
ödenmi sermayenin % 5’i oran nda kar pay dü üldükten sonra bulunan tutar n onda biri, Türk
Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin 2. F kras uyar nca genel kanuni yedek akçe olarak
ayr l r.

Yasa hükmü ile ayr lmas gereken yedek akçeler ayr lmad kça, esas sözle mede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde da t lmad kça ba ka yedek akçe
ayr lmas na, ertesi y la kar aktar lmas na ve temettü da t m nda, yönetim kurulu üyeleri ile memur,
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müstahdem ve i çilere, çe itli amaçlarla kurulmu olan vak flara ve bu gibi ki i ve/veya kurumlara
kar pay  da t lmas na karar verilemez.

Paylara ili kin temettü, k stelyevm esas uygulanmaks z n, da t m tarihi itibariyle mevcut paylar n
tümüne, bunlar n ihraç ve iktisap tarihleri dikkate al nmaks z n e it olarak da t l r.

irket Sermaye Piyasas Kanunu’nun 20. Maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklar na temettü
avans da tabilir. Da t lmas na karar verilen kar n da t m ekli ve zaman , yönetim kurulunun bu
konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararla t r l r.

Ortaklara da t lmas na karar verilen kar n hangi tarihte ve ne ekilde ödenece i Sermaye Piyasas
Mevzuat  gözetilerek Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul taraf ndan kararla t r l r.

irket Sermaye Piyasas Kanunu’nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklar na temettü
avans  da tabilir
Temettü avans tutar n n hesaplanmas nda ve da t m nda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

irketimizin 2018 y l hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin
Esaslar Tebli i" hükümleri gere ince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu
(KGK) taraf ndan yay mlanm TMS/TFRS hükümlerine göre, net dönem zarar 6.754.540 TL’dir.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmi yasal kay tlar m zda ise 5.986.894,38 TL net dönem zarar
mevcuttur. Kar da t m yap lmamas hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmas na, kat lanlar n
oy birli i ile karar verilmi tir.

R SKLER VE YÖNET M ORGANININ DE ERLEND RMES

letmenin Finansman Kaynaklar  ve Risk Yönetim Politikalar :

Sermaye risk yönetimi:
irket sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili ini sa lamaya çal rken,

di er yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli ekilde kullanarak karl l n art rmay
hedeflemektedir.

irket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye s n f yla ili kilendirilen riskler üst
yönetim taraf ndan de erlendirilir. Üst yönetim de erlendirmelerine dayanarak, sermaye
yap s n yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle oldu u kadar,
temettü ödemeleri, yeni hisse ihrac  yoluyla dengede tutulmas amaçlanmaktad r.

Bilanço tarihleri itibariyle net borç/toplam sermaye oran  a a daki gibidir:

31.12.2019 31.12.2018

Toplam yükümlülükler ,dipnot 5 31.920.928 29.487.161
Haz r de erler,dipnot 4 (8.441.761) (1.707.163)

Net borç 23.479.167 27.779.998
Özkaynaklar 34.703.824 14.323.263

Yat r lan sermaye 58.182.991 42.103.261
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Net borç/yat r lan sermaye oran 40% 66%

Kredi riski:

irket’in türev finansal araçlar bulunmamaktad r. 31.12.2019 tarihi itibariyle irket’in kredi riskini
olu turan di er taraf ticari alacaklar 209.053 TL’dir. Enerji Piyasalar letme A. “EP A ” ile
yap lan anla ma gere i irket ço u zaman üretilen ve sat lan elektri in bedeli fatura kesilmeden
önce tahsil etmi  olmaktad r.

Finansal Riskler:

irket faaliyetlerinden dolay çe itli finansal risklere maruz kalmaktad r. Bunlar likidite, kur, faiz ve
kredi riskleridir.

Likidite Riski:

Likidite riski, bir i letmenin borçlar ndan kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya ba ka bir
finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanmas riskidir. irket yönetimi önceki
dönemde oldu u gibi, varl klar n özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede
tutmaktad r. irket likidite yönetimini beklenen vadelere göre de il, sözle me uyar nca belirlenen
vadelere uygun olarak gerçekle tirmektedir. irketin türev finansal yükümlülükleri
bulunmamaktad r.

irket’in 31.12.2019 tarihi itibariyle, dönen varl klar 8.768.853 TL, bir y l içinde ödemesi gereken
k sa vadeli yükümlülük toplam ise 32.859.280 TL seviyesinde gerçekle mi tir. Buna göre irketin
dönen varl klardan k sa vadeli yükümlülüklerin ç kar lmas yla hesaplanan net i letme sermayesi
negatif seviyededir.

Söz konusu yükümlülüklerin, alacaklar n tahsil edilmesinden ve/veya yeni banka kredileri temin
edilmesinden sa lanan nakit ile kar lanamamas durumunda irket likidite riski ile, yani
yükümlülüklerini kar layacak yeterli nakit ak na sahip olamama durumu ile kar la abilecektir.

Kur Riski:

irket, a rl kl olarak EURO ve USD cinsinden borçlu veya alacakl bulunan mebla lar n Türk
Liras ’na çevrilmesinden dolay kur de i ikliklerinden do an döviz kuru riskine maruz kalmaktad r.
Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir. Döviz kurlar ndaki
art lar/azal lar irket’in yabanc para cinsinden olan ticari ve finansal borçlar nda kur fark
gideri/geliri olu mas na neden olabilir. irket’in maruz kald kur riski, kullanm oldu u USD ve
EURO cinsi kredilerinden kaynaklanmaktad r. irket’in döviz cinsinde varl klar n n ve borçlar n n
TL cinsinden kar l  a a daki gibidir;
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Ba ms z denetimden geçmi
(TL) 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018

Varl klar 7.866.407 1.400

Borçlar (30.452.747) (28.018.979)
Net (22.586.340) (28.017.579)

irket’in finansal verilerine göre; USD’ nin TL kar s nda %10 de er kazanmas halinde, USD net
yükümlülü ü TL cinsinden 31.12.2019 dönemi için 45.736 TL seviyesinde artmaktad r. EURO’ nun
TL kar s nda % 10 de er kazanmas halinde EURO net yükümlülü ü ise TL cinsinden 2.304.370
TL seviyesinde art gösterecektir. irket’in yabanc para cinsinden borçlar içerisinde EURO
a rl n n fazla olmas nedeniyle duyarl l daha fazlad r. irket’in döviz cinsinden borçlar n TL
kar l ise; 31.12.2019 dönemi için 30.452.747 TL’dir.
Faiz oran riski:

irket, ulusal ve uluslararas piyasalarda faiz oranlar ndaki de i ikliklerden etkilenmekte olup
faiz oran na duyarl finansal araçlar  a a daki gibidir:

31.12.2019 31.12.2018

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler -- --
De i ken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler 31.920.928 29.487.161

31.12.2019 (%) ABD $ EURO TL

Yükümlülükler -- %4,52 %14,00
Finansal borçlar

31.12.2018 (%) ABD $ EURO TL

Yükümlülükler
Finansal borçlar %7,80 %4,52 %14,00

irketin Öngörülen Risklere Kar Uygulayaca Risk Yönetimi Politikas na li kin Bilgiler,

Tahsilât Riski
irketin, tahsilât riski genel olarak ticari alacaklar ndan dolay söz konusu olabilmektedir. Ticari

alacaklar, Bomonti Elektrik yönetimince geçmi tecrübeleri ile birlikte piyasa ko ullar nda
de erlendirilmekte ve uygun oranda üpheli alacak kar l ayr lmaktad r. Rapor tarihine kadar
olu an üpheli alacaklar için kar l k ayr lm t r.
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Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrüman n de erinin döviz kurundaki de i ikli e ba l olarak
de i mesinden do maktad r. Kurlar n TL lehine artt durumlarda (TL’nin yabanc paralar
kar s nda de er kaybetti i durumlarda), yabanc para riski olu maktad r.

Likidite Riski
Likidite riski, bir i letmenin finansal araçlara ili kin taahhütlerini yerine getirmek için fon
temininde güçlükle kar la ma riskini ifade eder. Grup aktif ve pasiflerinin vade da l m n
dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.

Mü teri talebi riski
Mü terinin önceliklerinin, tercihlerinin de i mesinden, piyasadaki de i ikliklerin zaman nda fark
edilememesi dolay s yla etkin bir ekilde mü teri taleplerine cevap verememekten kaynaklanan
risktir.

Mü teri konsantrasyonu ve ürün riski
letmenin belirli ürün kategorilerinde ve/veya piyasalarda/bölgelerde yo unla m olmas

dolay s yla piyasalarda, yasal düzenlemelerde vb. olu abilecek de i ikliklerden kaynaklanan risktir.
Ayn zamanda, operasyonlar n devaml l n n sa lanmas için gerekli ürün geli tirme süreçlerinin
tan mlanmam olmas dolay s yla mü teri talebine/ihtiyaçlar na cevap verebilen ürünlerin
sunulamamas ndan kaynaklanan daralma/küçülme riskidir.

Riskin Erken Saptanmas ve Yönetimi Komitesinin Çal malar na ve Raporlar na li kin
Bilgiler,

Yönetim Kurulumuzun, 30/10/2013 tarih ve 2013/07 say l karar ile Riskin Erken Saptanmas
Komitesi olu turulmu tur. Bu Kapsamda; SPK’n n (II-17.1) say l “Kurumsal Yönetim lkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmas na li kin Tebli i’nin 4.5. No’lu ilkeleri ile TTK m. 378 uyar nca
yap lmas gerekli çal malar sonucunda 2019 y l içinde 6 kez toplan lm gerekli risk durumlar
hakk nda raporlar haz rlanm ve yönetim kuruluna sunulmu tur. Kur ve faiz, yo unla ma,
pozisyon, likitide, kar taraf, teknolojik, do al afet, terör, piyasa, kredi, yurt içi ve yurt d riskler
olmak üzere birçok konuda raporlamalar yap lm t r.

Amaç; irketin hedeflerini gerçekle tirebilmesi için makul bir güvence sa lamak üzere, olas olay
veya durumlar n önceden belirlenmesi, de erlendirilmesi ve kontrol edilmesinden olu an bu süreçte
sürdürülebilir karl l k ve büyümenin sa lanmas , gelir dalgalanmalar n n minimize edilmesi, risk
kararlar n n daha sa l kl al nmas , sürprizlere haz rl kl olunmas , stratejilerin ve al nan risklerin
uyumlu olmas , f rsatlar n ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artt r lmas , etkili
kaynak kullan m , yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunmas , kurumsal yönetim
kalitesinin süreklili i, irket de erinin yükselmesidir.
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Esas Sözle me De i ikli i

2019 y l nda Esas Sözle memizde de i ikli e gidilmemi tir.

LETMEN N GEL M HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret A. (“ irket”) 18 Eylül 2007
tarihinde stanbul’da Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret Limited

irketi olarak 100.000 TL sermaye ile her nevi Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmas , i letmeye
al nmas , kiralanmas , elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin
mü terilere sat ile i tigal etmek üzere kurulmu tur.

26.11.2008 tarihinde Ad yaman li Çelikhan lçesinde 4.86 MWm/ 4.72 MWe (2x(2.43 MWmX
2.36 MWe )) kurulu gücünde olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal elektrik üretim
tesisi kurmak için EPDK’ya ba vuruda bulunulmu tur. Üretim Lisans ba vurusunun EPDK
taraf ndan uygun bulunma karar n n akabinde 11.12.2009 tarihinde “Çevresel Etki De erlendirme
(ÇED) Gerekli De ildir” karar al nm t r.

14.01.2010 tarihinde irket sermayesi 100.000 TL den 1.200.000 TL ye ç kar lm t r.

01.02.2010 tarihinde Devlet Su leri Genel Müdürlü ü (DS ) ile su kullan m hakk anla mas
imzalanm ve ard ndan irkete, Türkiye Elektrik Kurumu d ndaki kurulu lar n elektrik üretimi,
da t m ve ticareti ile görevlendirilmesi hakk ndaki 3096 say l Kanunun 4.maddesi ve söz konusu
Kanun maddesinin uygulanmas yla ilgili 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 say l Resmi Gazetede
yay mlanan, Türkiye Elektrik Kurumu d ndaki kurulu lara elektrik enerjisi kurma ve i letme izni
verilmesi esaslar n belirleyen yönetmelik hükümleri uyar nca, Ad yaman ili s n rlar içerisinde,

ifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santral tesisi için elektrik üretim lisans 25.03.2010 tarih ve
2481-24 say l  karar ile EÜ/2481-24/1609 numarayla tesis edilmi tir.

Temmuz 2010 tarihinde “ ifrin HES” in aat na Regülatör bölgesi betonarme yap dan ba lanm t r.
Öngörülen in aat süresi 24 ay olarak planlanm t r.

irket 6 A ustos 2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TTSG) ilan edildi i üzere nevi
de i ikli ine giderek Limited irketten Anonim irkete dönü mü tür. Ayn zamanda sermaye
1.200.000 TL den 1.750.000 TL ye ç kar lm t r.

Tesisin, üzerinde kurulmas planlanan Abdülharap Suyu Kavan deresi kolunda yap lan ak m gözlem
ve debi ölçüm çal malar neticesinde, proje kurulu gücünün artt r lmas na karar verilmi tir. Bunun
için öncelikle mevcut ÇED karar , 28.10.2010 tarihli ÇED gerekli de ildir karar ile 2,04 MW’l k
kapasite art r m na göre revize edilmi tir.
EPDK’ya kurulu güç tadil talebinde bulunulmu , 17/02/2011 tarih 3076-28 say l kurul karar ile
lisans tadil talebi kabul edilmi ve tesis kurulu gücü 6.744 MW’a ç kar lm t r. Kapasite art r m na
ili kin de i iklik sebebiyle, 22.03.2011 tarihinde su kullan m hakk anla mas de i en kurulu güce
göre yeniden düzenlenmi tir.

21.05.2011 tarihinde irket sermaye art r m yaparak sermayesini 1.750.000 TL den 12.150.000 TL
seviyesine ç karm t r.
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2011 y l içerisinde Alman Wasser Kraft Volk AG firmas ile ekipman sözle mesi imzalanm , tünel
kaz m lerine ba lanm , Yükleme Havuzu, letim Kanal betonarme yap lar tamamlanm ve
Cebri Boru montaj ile havuz zgaras  ve kapak montajlar tamamlanm t r.

06.07.2011 tarihinde bölge da t m irketi ile Tesis Sözle mesi mzalanm t r.

ifrin Regülatörü ve HES’in ebeke ba lant s lisansa derc edildi i ekilde; da t m merkezi
üzerinden Kahta TM’ye ba lanmak üzere 31,5 kV 33km 2x477 MCM Çift Galvaniz direkli enerji
nakil hatt yap m i i için tesis sözle mesi ile Da t m Sistemine Ba lant ve Sistem kullan m
anla malar imzalanm t r. Elektromekanik ekipman n sevkiyat  yap lm t r.

16.05.2012 tarihinde Enerji Nakil Hatt n n geçici kabulü yap lm ve ayn ay içerisinde
Elektromekanik Ekipman n Mekanik montaj , Eylül 2012 tarihinde de Tünel kaz m ve beton i leri
tamamlanm t r.

Ekim 2012 de Devlet Su leri Kahramanmara 20. Bölge Müdürlü ü taraf ndan, tesisin
Regülatör’den santral binas na kadar olan tüm su alma yap lar  ve hidromekanik ekipman n n geçici
kabulü yap lm t r. Elektromekanik ekipman n elektrik montaj ve testleri tamamlanm t r. ifrin
Regülatörü ve HES tesisine ait elektromekanik ekipman seçiminde S.T.E.P Consulting GmbH
dan manl k firmas yla çal lm ve projeye ili kin Avrupa, Asya ve Türkiye`den toplam 42 üretici
firmadan teklif al nm t r. Tüm teklifler aras ndan yeterlik, kalite ve ekipman teslim süresi gibi
unsurlar n göz önüne al nd de erlendirmeler neticesinde Alman firmas olan Wasserkraft Volk
AG üzerinde karar k l nm t r. Firma ile proje dü ü ve debisi kriterlerine uygun olarak 2 adet dikey
tip Pelton Türbin (2x3,372 MWe), generatör, transformatör, orta gerilim ekipmanlar ve otomasyon
sistemini kapsayan sözle me imzalanm t r. Kas m 2011 tarihi itibariyle, sipari i verilen tüm
parçalar n antiye alan na sevkiyat tamamlanm t r. Tesis in aat i lerinin tamamlanmas yla birlikte
mekanik ve elektrik montaj a amalar Wasser Kraft Volk AG Süpervizörleri denetiminde
gerçekle tirilmi tir.

irket taraf ndan i letme süresi, lisans tarihinden itibaren 49 y ld r. Lisans n süresi 25.03.2059
tarihinde sona ermektedir. Bu sürenin sonunda taraflar n mutabakat halinde ilgili yönetmelik
hükümlerine göre i letme süresi uzat labilir.

No zin, Belge Ad lgili Kamu
Kurulu u Belge No Belge Tarihi Geçerlilik

Tarihi
1 Üretim Lisans EPDK EÜ/2481-24/1609 25.03.2010 49 Y l
2 Geçici Kabul ETKB - 22.11.2012 47 y l

22.11.2012 tarihi itibariyle ifrin HES tesisi devreye al narak elektrik üretim ve sat  i lemlerine
ba lanm t r. Tesisin devreye girmesiyle birlikte, öncelikli olarak “Uzaktan Kontrol ve Gözleme
Sistemi - SCADA” (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA) sistemi üzerindeki
eksiklikler giderilmi tir. Ayn zamanda santral mansap (kuyruk suyu) yap s n n
sa lamla t r lmas na ihtiyaç duyulmu  ve bu noktada yenileme çal malar gerçekle tirilmi tir.

ifrin Regülatörü ve HES Tesisi projesi kapsam nda santral yeri, tahliye kanal , ula m yolu, dere
yata ve di er noktalar olmak üzere toplam 88.302 m2’lik alanda kamula t rma yap lm t r. Bunun
yan  s ra regülatör, yükleme havuzu, cebri boru ve ula m yollar için 89.149,39 m2’ lik alan için 49
y l süreli orman izni al nm t r.
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Üretime li kin Teknik Bilgiler

Enerji üretimi süreci sermaye yo un bir süreçtir. Hidroelektrik santrallerinin kurulumu ve i letimi
ileri teknoloji ve yo un sermaye gerektirmektedir.

ifrin–HES, Yenilenebilir enerji kaynakl elektrik üretimi yapmaktad r (Hidro Elektrik Santrali).
Ad yaman Çelikhan – Mutlu mevkiinde yer alan tesis, Kavan Deresi – Abdülharap suyundan
beslenen 1.338 metre yüksekte kurulmu 6.744 MW kapasitelidir. Santral binas nda kurulu olan
SCADA-PC’ye ba l ekilde SCADA-LAPTOP arac l yla merkez ofisten de üretim takip
edilebilmektedir. Türbin ve Generatörlerin sat n al nd Alman Wasser Kraft Volk AG firmas n n
bilgisayar sunucular na on-line olarak ba l olundu u için üretici firmadan uzaktan eri imle teknik
destek hizmeti de al nabilmektedir.

ifrin-HES 7 ana bölümden olu makta olup detaylar  a a da aç klanmaktad r;

1. Türbin-Generatör grubu:
3.372 MW güce sahip iki adet dikey Pelton Türbin vard r.
2 adet 3,3 kV Generatör vard r.
Üretici Firma: Wasser Kraft Volk AG (Made in Germany)
Her ünitede 5 nozzle vard r.

2. Cebri Boru:
1.2 metre çap nda, 500 metre uzunlu unda bir borudur.

3. Yükleme havuzu:
Toplam 20.000 m3 su tutma kapasitesine sahip havuz, 2.90 m duvar yüksekli i olan temelde
fore kaz k uygulamas yla yap lm t r.

4. letim Kanal :
3,3 Metre çap ndaki kutu kesit 500 metrelik iletim kanal yap s ndan olu maktad r. Yakla k
8.000 m3 su tutma özelli ine sahiptir.

5. letim Tüneli:
3,3 metre çap nda 1,90 metre yüksekli inde toplam 1.382 metre uzunlu unda ksa ve Beton
kaplamal tüneldir.

6. Regülatör Alan :
Toplam 5.000 m3 su biriktirme alan na sahiptir. Dokuz adet kapak sistemi ile tahliye
sa lanmakta olup, kapaklar internet üzerinden otomasyonla idare edilebilmektedir ve
kamera sistemi ile uzaktan izleme özelli ine sahiptir.

7. Enerji Nakil Hatt :
31,5 kV OG Seviyesi
477MCM Çift Galvaniz Direkle
33 km boyunca çekilmi  hatt r.
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irketin Sektörde Avantaj ve Dezavantaj Olabilecek Hususlar
a) irketin sektörde avantaj  olabilecek hususlar
1- Hidroelektrik santrallerinin elektrik üretim maliyeti çok dü üktür. Sektörde hidroelektrik

santrallerinin yüksek rekabet avantaj  vard r.
2- irket, kendi santralini in a etti inden lisans süresini uzatma olana  daha yüksektir.
3- Santralde kapasite art r m olana bulundu u dü ünülmekte, daha dü ük oranda bir yat r m

ile daha yüksek gelir sa lanmas  sözkonusu olabilecektir.
b) irketin sektörde dezavantaj  olabilecek hususlar
1- Üretim, ya miktar na ba l oldu undan, su kaynaklar n besleyecek yeterli ya

olmad nda üretim çok dü ük kapasite kullan m ile gerçekle tirilmekte veya hiç
yap lamamaktad r.

2- Alternatif enerji kaynaklar n n geli mesi, güne enerjisi ve yurtiçinde kamu taraf ndan
yat r m planlanan nükleer enerji tesislerinin daha dü ük maliyetle üretim yapmas
durumunda elektrik fiyatlar dü ebilir. Hidrolektrik santrallerinin rekabet üstünlü ü
sonlanabilir.

3- Bomonti’nin elektrik santrali nehir tipi olup, santralin su tutma kapasitesi dü üktür. Bu
nedenle güvenilir enerji kayna  oran  dü üktür.

4- irket’in yüksek borçluluk düzeyi ve bu borçlar n büyük bölümünün kur riskine maruz
kalmas irketin rekabet gücünü zay flatmaktad r.

BOMONT ELEKTR K MÜHEND SL K MÜ AV RL K N AAT TUR ZM VE T C. A. .
NSAN KAYNAKLARI YÖNET M  V ZYONU VE POL T KALARI

Vizyonumuz

Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret A. . do al ve yenilenebilir
kaynaklar enerjiye çevirerek gelecek nesillere temiz ve ya anabilir bir do an n kalmas na yard mc
olmaktad r. Küresel ve stratejik dü ünceye sahip, çevre, toplum ve mü teri odakl , kaynaklara
sayg l ve verimlili i hedefleyen, bilimsellik ve bütünsel kaliteye hâkim, uzla ma, de i im ve
payla m ön planda tutan bir kurum olarak de erlerini ortaya koymaktad r. Dolay s ile en büyük
sermayemiz olan insan kayna m z da bu de erleri payla an ve ya ayan ki ilerden olu turmaya
çal arak, ça da nsan Kaynaklar Yönetimi'ni uygulamak hedefimizdir. Dünyadaki ve
ülkemizdeki geli ime paralel, yönetim - organizasyon bilimi ve insan kaynaklar yönetimindeki
geli meleri yak ndan takip ederek, Bomonti Elektrik'in ileriki y llarda di er rakiplerine oranla
rekabet avantaj elde etmesini ve bu avantaj n sürdürmesini sa lamak ve bu amaç do rultusunda
gereken çal malar yaparak, kurum kültürü ve de erlerine uygun ça da bir vizyon çerçevesinde
modern yönetim sistemlerini kurmak ve uygulamakt r.

Temel Politikam z

 Bomonti Elektrik 'in vizyon ve hedefleri do rultusunda organizasyonel yap lar n n de i ime
kar  dinamik olmas n  sa lamakt r.

 irket personelinin etkin ve verimli bir ekilde çal malar n n sa lanmas ve irket’in ana
hedefleri do rultusunda yönlendirilmesi için, tüm sistemleri süreç iyile tirme dü üncesi
çerçevesinde bireysel ve tak m performans olarak geli tirmek ve bu ekilde çal anlar n
profesyonel becerilerini art rarak, kendi performanslar na, kurum performanslar na ve
kariyer geli imi çal malar na destek sa lamakt r.
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 Seçme - yerle tirme i lemleri sonucunda irket’e dâhil edece imiz insanlarda din, dil,
cinsiyet ve rk ayr m  yapmaks z n demokratik çal ma prensiplerini benimsemektir.

 Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almakt r.
 Bomonti Elektrik 'e; e itim ve etik bilinci yüksek, duygusal zeka sahibi, davran sal sorunu

olmayan, dinamik ve de i ime aç k, pozitif dü ünebilen, delegasyon becerisi yüksek ve bu
ekilde irket de erlerini benimseyerek ya atan ki ileri dâhil etmektir.

 Genel Müdürlü e ve i tirak irketlere, belirlenmi görev tan mlar ve yetkinliklere uygun
yeterlilikleri olan ve yukar daki maddede belirtilen ekillerde seçme - yerle tirme faaliyetini
sürdürmektir.

levsel Politikam z

 Tüm çal anlar m z n irket’e katk da bulunmas n sa layacak uygun ortam n
olu turulmas ,

 Tüm çal anlara mevcut durumlar çerçevesinde e it ve adil davran lmas n n sa lanmas ,
 irket’e ve çal t klar tak ma katk da bulunmalar ve kendilerini ula abilecekleri en üst

seviyeye kadar geli tirmeleri amac yla tüm çal anlara e it f rsat tan nmas ,
 Tüm çal anlar n yeteneklerini, zihinsel güçlerini ve de er üretmelerini kurum hedefleri

yönünde kullanmas n n sa lanmas ,
 irket’in ihtiyaçlar , ki ilerin bireysel yetenekleri ve profesyonel hedefleri göz önüne

al narak, çal anlar n irket içi (ya da Grup irketlerinde) kariyer geli imine olanaklar
sa layan sistemlerin kurulmas  ve geli tirilmesi,

 Performans, kariyer ve ücret de erlendirmelerinin en adil ekilde yap lmas n sa layacak,
irket’in genel yap s na uygun performans ve ücretlendirme sistemlerinin kurulmas ve

geli tirilmesi,
 Her çal an n irket içindeki rolü, yeterlili i, yetkileri, sorumluluklar , yapt klar

çal malar n irket ana hedeflerine katk s konusunda aç k ve net bir bilgiye sahip
olmalar n n sa lanmas ,

 Yeni kurulacak bir sistem ve hedeflerle ilgili kararlar do rultusunda tüm çal anlar n
öncelikle bilgilendirilmelerinin sa lanmas ,

 nsan Kaynaklar Yönetimi uygulamalar esnas nda çok yönlü etkile imin ve ileti imin
sa lanmas ,

 Çal anlarla ilgili tüm bilgilerin, dosyalar n ve idari verilerin toplanarak düzenlenmesi ve
geli tirilmesi,

 Geni kapsaml ve birle tirici yönü olan kurum kültürünün yerle tirilmesi ile ilgili
çal malar n yap lmas ,

 Çal anlar n kurum kültürünü sahiplenme duygusunu peki tirecek ve moral motivasyonunu
art racak sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi,

 Dünyadaki geli meler ve irketin inançlar , de erleri do rultusunda insan kaynaklar
sistemlerinin sürekli iyile tirilmesi ve geli tirilmesi,

 Çal anlar n bireysel becerilerinin geli tirilmesi amac yla, e itim faaliyetlerinin belirli bir
bütçe ve sistem dâhilinde adaletli bir ekilde bütüne yay lmas n n sa lanmas ,

 Çal anlar n ayn haklara sahip olmalar ve i lerini kolayla t rmak amac yla gerekli
düzenlemelerin yap larak, ilgili prosedürlerin yaz lmas ,

 Çal anlar m z n kar la abilece i herhangi bir ki isel problemde en k sa zamanda yard mc
olmakt r.
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Varsa, ç kar lm bulunan sermaye piyasas  araçlar n n niteli i ve tutar :
Dönem içinde ç kar lm  sermaye piyasas arac yoktur.

Bu Tebli Hükümleri Çerçevesinde Düzenlenen Finansal Tablo ve Bilgiler Esas Al narak
Hesaplanan Finansal Durum, Kârl l k ve Borç ödeme Durumlar na li kin Temel Rasyolar:
Özel Ba ms z Denetimden geçen finansal tablolara göre, y ldan y la meydana gelen de i ikliklere
dair analizler a a da yer almaktad r.
Dönen Varl klar
2018 y l nda 3.886.876 TL’ye ula an dönen varl klar, toplam varl klar n % 7,94’ünü
olu turmaktad r. 2019 y lsonu itibariyle ise 8.768.853 TL düzeyinde bulunan dönen varl klar,
toplam varl klar n % 12’ini olu turmaktad r. 2019 y l nda dönen varl klarda 2018 y l sonuna göre
4.881.977 TL’lik art  söz konusudur.

Duran Varl klar
2018 y l sonu itibariyle 45.039.314 TL olan duran varl klar, toplam varl klar n %92.05’s n
olu turmu tur. 2019 y l nda ise 63.916.658 TL olan Duran varl klar, toplam varl klar n %87.93’s n
olu turmaktad r. 2019 y lsonu itibariyle ise irketin duran varl klar ndaki de i imi 2018 y lsonuna
göre 18.877.344 TL artm t r.

K sa vadeli Finansal yükümlülükler
2018 y lsonu k sa vadeli yükümlülükler 31.241.156 TL ile toplam kaynak içerisindeki pay %63,85
olarak gerçekle mi tir. 2019 y l sonu itibar yla ise k sa vadeli yükümlülükler 32.859.280 TL ile
toplam kaynak içerisindeki pay %45,20 olarak gerçekle mi tir. Türkiye Kalk nma Bankas
A. .’nin ihtiyati haciz karar neticesinde irketimizin uzun vadeli kredi borçlar , uzun vadeli
yükümlülükten k sa vadeli yükümlülüklere geçmi tir ve bu ekilde devam etmektedir.

Uzun vadeli Finansal Yükümlülükler
2018 y lsonu irketin uzun vadeli yükümlülükleri 3.361.771 TL olarak gerçekle mi tir. 2019
y lsonu itibariyle irketin uzun vadeli yükümlülükleri 5.122.407 TL olarak gerçekle mi tir. 2019
y l nda uzun vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklar içerisindeki pay %7,04 seviyesindedir.

irket’in uzun vadeli yükümlülükleri kullanm oldu u kredilerden kaynaklanmaktad r. Krediler,
yabanc para birimi üzerinden krediler oldu undan kur de i melerine göre yükümlülük
de i mektedir. Türkiye Kalk nma Bankas A. .’nin ihtiyati haciz karar neticesinde irketimizin
uzun vadeli kredi borçlar , uzun vadeli yükümlülükten k sa vadeli yükümlülüklere geçmi tir.

Öz Kaynaklar
2018 y lsonu itibariyle irketin öz kaynaklar 14.323.263 TL’dir. 2019 y lsonu itibariyle irketin öz
kaynaklar 34.703.824 TL’dir. Öz kaynaklar n 2018 y l sonuna göre artmas n n temel nedeni hem

irket de erlemesi yap lmas  hem de 919.942 TL kar olmas ndand r.

Sat Gelirleri ve Sat lar n Maliyeti De i im Analizi:
2018 y lsonunda ise net sat lar 3.482.887 TL olarak gerçekle mi , maliyetler ise 2.717.685 TL
seviyesinde olu mu tur. Maliyetlerin 1.893.375 TL lik k sm amortisman giderlerinden olu mu tur.
2019 y lsonunda ise net sat lar 7.688.473 TL olarak gerçekle mi , maliyetler ise 3.993.950 TL
seviyesinde olu mu tur. Maliyetlerin 2.942.307 TL lik k sm amortisman giderlerinden olu mu tur.
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Finansman Gelirleri/Giderleri Analizi:
2018 dönemdeki finansal giderlerin 11.578.483 TL lik k sm kur fark zararlar ndan olu maktayd .
2019 y l nda ise 5.006.019 TL Kur fark zarar  olu mu tur.

Maliyet e ilimleri

Maliyetlerde en önemli k s m iki ba l k alt nda s n fland r lmaktad r, en önemli maliyet gideri baraj
yani tesis için ayr lan amortisman giderleri, ikinci en önemli gider kalemi ise personel ücreti ve
personelle ilgili di er maliyet kalemlerinden olu maktad r. Amortisman ve personelle ilgili giderler
toplam maliyetin % 70’ini olu turmaktad r. Sektörde önemli bir ücret art olaca
dü ünülmedi inden maliyetlerin birim elektrik sat fiyatlar n etkileyece i dü ünülmemektedir.

Kapasite kullan m ve sat fiyatlar  e ilimleri

irket 2011 y l n yat r m y l olarak geçirmi tir bu sebeple üretim yap lmam t r. irket, tesis
yat r m n 22.11.2012 tarihi itibariyle tamamlayarak faaliyete geçirmi tir. 2012 y l sonuna kadar
deneme niteli inde üretim yap lm ve tesisin yeni y lda en yüksek kapasite çal mas için eksikler
giderilmi tir.

2013 y l n n ilk 3 ayl k diliminde kapasite kullan m oran % 49 seviyelerinde kalm t r yap lan
çe itli iyile tirilmelerle (Su toplama havuzunda iyile tirme, pislik tutma sistemi gibi) ikinci 3 ayl k
dilimde kapasite kullan m oran % 52 seviyesine ç km t r. Y l n ikinci yar s nda ise son 5 y l n en
kurak döneminin ya anmas nedeniyle %4,5 kapasite kullan m oran gerçekle mi ve 2013 y l n n
geneli %27 kapasite kullan m oran yla tamamlanm t r.

2014 y l nda da, 2013 y l nda ba layan kurakl k devam etmi olup, 2014 y l sonunda Kapasite
Kullan m oran %14 oran nda gerçekle mi tir.

2013 y l nda ortalama elektrik sat fiyat m z, kWh fiyat 0,14381 TL olarak gerçekle irken 2014
y l  sonunda ise kWh fiyat 0,16139 TL olarak gerçekle mi tir.

2015 y l nda kurakl n sona erip üretimin art ile birlikte Kapasite Kullan m oran %30 oran nda
gerçekle mi tir. 2015 y l nda ortalama elektrik sat fiyat m z, kWh fiyat 0,12152 TL olarak
gerçekle mi tir.

2016 y l nda ise 2014 y l nda oldu u gibi Türkiye çap nda yeniden kural k meydana gelmi ve
bizim üretimimize de yans m t r. Kapasite kullan m oran % 14 oran nda gerçekle mi tir. 2016
y l nda ortalama elektrik sat fiyat m z, Kwh fiyat 0,21002 TL olarak gerçekle mi tir.

2017 y l da 2016 y l nda oldu u gibi kurak geçmi tir. 2016 y l nda oldu u gibi 2017 y l nda da
kapasite kullan m oran %14 de kalm t r. 2017 y l nda ortalama elektrik sat fiyat m z, Kwh fiyat
0,16878 TL olarak gerçekle mi tir.

2018 y l 2017 y l na göre daha iyimser geçmi tir. Kapasite kullan m oran yüzde 14’den yüzde
18’e ç km t r. 2018 y l nda ortalama elektrik sat fiyat m z, Kwh fiyat 0,33114 TL olarak
gerçekle mi tir. Sat fiyat  birebir oranda artm t r.

2019 y l 2018 y l na göre daha iyimser geçmi tir. Kapasite kullan m oran yüzde 18’den yüzde
31’a ç km t r. 2019 y l nda ortalama elektrik sat fiyat m z, Kwh fiyat 0,42336 TL olarak
gerçekle mi tir. Sat fiyat  birebir oranda artm t r.
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BOMONT  ELEKTR K MÜHEND SL K MÜ AV RL K
N AAT TUR ZM VE T CARET A. .’N N

31.12.2019 HESAP DÖNEM NE A T
BA IMSIZ DENETÇ RAPORU

Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret A. .
Genel Kurulu’na

A) Finansal Tablolar n Ba ms z Denetimi

1) S n rl Olumlu Görü

Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret A. .’nin ( irket) 31.12.2019
tarihli finansal durum tablosu ile ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve di er
kapsaml gelir tablosu, özkaynak de i im tablosu ve nakit ak tablosu ile önemli muhasebe
politikalar n n özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlar ndan olu an finansal tablolar n
denetlemi  bulunuyoruz.

Görü ümüze göre, S n rl Olumlu Görü ün Dayana bölümünde belirtilen konular n etkileri hariç
olmak üzere, ili ikteki finansal tablolar, irketin 31.12.2019 tarihi itibar yla finansal durumunu ve
ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performans n ve nakit ak lar n , Türkiye
Muhasebe Standartlar na (TMS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçe e uygun bir
biçimde sunmaktad r.

2) S n rl Olumlu Görü ün Dayana

a- irket, devam eden finansal borçlar ndan vadesi 01.10.2023 ve 16.11.2019 tarihlerinde sona
erecek olan iki kredinin s ras yla, 31.12.2019 tarihi itibar yla vadesi geçmi 32 taksit tutar
2.497.105 Euro ile vadesi geçmi 14 taksit tutar 1.468.182 TL kredi anapara borcunu
ödeyememi tir.

Söz konusu kredilere ili kin olarak 31.12.2019 tarihi itibar yla, 4.578.947 Euro ile 1.468.182
TL kredi anaparalar n n tamam n n geri ödenmesi için, 28.11.2016 tarihinde irket’e ödeme
emri ve ihtiyati haciz karar tebli edilmi tir. Rapor tarihi itibar yla, davada ön inceleme
tamamlanm  olup dosya bilirki iye tevdi edilmi tir.

irket, rapor tarihi itibar yla, yeni finansman anla malar yapamam veya yeni bir finansman
kayna olu turamam t r. Bu durum, irket’in süreklili inin devam na ili kin ciddi üphe
olu turabilecek önemli bir belirsizli in varl n göstermekte oldu undan, irket ola an i ak
içinde varl klar n nakde çeviremeyebilecek ve yükümlülüklerini yerine getiremeyebilecektir.
Finansal tablolar (ve dipnotlar ) bu hususlar tam olarak aç klamamaktad r.

b- Öte yandan, 31.12.2019 tarihi itibar yla, irket’in banka kredilerinin (dipnot 5) 31.920.928
TL’lik k sm için (toplam finansal borçlar n %100) do rulama temin edilememi tir.
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irket’in banka kredileri hakk nda taraf m zca yeterli ve uygun denetim kan t elde
edilememi tir. Buna ba l olarak bu tutarlarda herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmedi i
tespit edilememi tir.

c- Maddi duran varl klar, SPK taraf ndan yetkilendirilmi ba ms z de erleme irketi taraf ndan
30.06.2019 tarihi itibar yla de erlemeye tabi tutulmu tur. Yap lan de erleme sonucunda Maddi
duran varl klar “Maliyet Yöntemine Göre De er Analizi” ne göre 65.660.000 TL oldu u
sonucuna ula lm ve tespit edilen olumlu de erleme fark tutar 42.526.799 TL özkaynaklar
alt nda “Maddi duran varl k yeniden de erleme fonu” hesab nda muhasebele tirilmi tir.

irket yat r mlar n 2012 y l nda tamamlad ktan sonra devam eden 2013- 2018 mali y llar
süresince yeterli kapasitede üretim gerçekle tirememi ve bu süre boyunca zarar etmi tir.
31.12.2019 tarihi itibar yla irket’in geçmi  y llar zarar 29.384.744 TL, net dönem kar
919.942 TL olup özkaynaklar , yeniden de erleme etkisi hariç eksi 7.822.975 TL’dir.

irket, finansal tablolar n  i letmenin tahmin edilebilir bir gelecekte faaliyetlerinin sürdürece i
varsay m yla haz rlam t r. Dolay s yla irket’in süreklili i yeni sermaye giri lerine ba l olup

irket Yönetimi’nin gerekli tedbirleri almas  önem arz etmektedir.

Yapt m z ba ms z denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu (KGK)
taraf ndan yay mlanan Türkiye Denetim Standartlar n n bir parças olan Ba ms z Denetim
Standartlar na (BDS’lere) uygun olarak yürütülmü tür. Bu Standartlar kapsam ndaki
sorumluluklar m z, raporumuzun Ba ms z Denetçinin Finansal Tablolar n Ba ms z Denetimine
li kin Sorumluluklar bölümünde ayr nt l bir ekilde aç klanm t r. KGK taraf ndan yay mlanan

Ba ms z Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tablolar n ba ms z denetimiyle
ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak irketten ba ms z oldu umuzu beyan ederiz.
Etik Kurallar ve mevzuat kapsam ndaki eti e ili kin di er sorumluluklar da taraf m zca yerine
getirilmi tir. Ba ms z denetim s ras nda elde etti imiz ba ms z denetim kan tlar n n, s n rl olumlu
görü ümüzün olu turulmas için yeterli ve uygun bir dayanak olu turdu una inan yoruz.
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3) Kilit Denetim Konular
Kilit denetim konular , mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tablolar n ba ms z
denetiminde en çok önem arz eden konulard r. Kilit denetim konular , bir bütün olarak finansal
tablolar n ba ms z denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ili kin görü ümüzün
olu turulmas nda ele al nm  olup, bu konular hakk nda ayr  bir görü  bildirmiyoruz.

Kilit Denetim Konular Konunun denetimde nas l ele al nd

Has lat n muhasebele tirilmesi
Has lat, gelir tutar n n güvenilir ekilde
belirlenebilmesi ve i lemle ilgili ekonomik
yararlar n irket'e akmas n n muhtemel olmas
üzerine al nan veya al nabilecek bedelin gerçe e
uygun de eri üzerinden tahakkuk esas na göre
kay tlara al nmaktad r.

Has lat, finansal tablolar aç s ndan önemli
oldu undan kilit denetim konusu olarak
belirlenmi tir.

irket’in has lat ile ilgili muhasebe politikalar na
ve tutarlar na ili kin aç klamalar dipnot dipnot
20’de yer almaktad r.

Mevcut denetim prosedürlerimizin yan  s ra
irket'in has lat n n do rulanmas amac yla;

üretmi oldu u elektri in has lat kaydedilmesi ve
fatura edilmesine ili kin irket kontrolleri test
edilmi ve a a daki denetim prosedürleri
uygulanm t r:

 - irket'in ana faaliyeti kapsam ndaki elektrik
sat gelirlerine ili kin sürecin anla lmas ve
de erlendirilmesi için çal ma yap lm t r.

 - irket’in sat lar n n maddi do rulama testi
yap lm t r. Finansal tablolara kaydedilmi
faturalar üzerinde belirtilmi birim fiyatlar n
YEKDEM birim fiyatlar ile uygunlu u seçilen
örnekler ile denetlenmi tir.

-Denetimimiz s ras nda, has lat n do ru döneme
kaydedilmeme riskine ili kin gelir tahakkuklar
ile mevcut kontroller test edilmi tir.

Dipnot 20’de Has lat notunda yer alan
aç klamalar n yeterlili i TMS 15 kapsam nda
taraf m zca de erlendirilmi tir.
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4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanlar n Finansal Tablolara li kin Sorumluluklar
irket yönetimi; finansal tablolar n TMS’lere uygun olarak haz rlanmas ndan, gerçe e uygun bir

biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynakl önemli yanl l k içermeyecek ekilde haz rlanmas
için gerekli gördü ü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tablolar haz rlarken yönetim; irketin süreklili ini devam ettirme kabiliyetinin
de erlendirilmesinden, gerekti inde süreklilikle ilgili hususlar aç klamaktan ve irketi tasfiye etme
ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmad sürece i letmenin
süreklili i esas n  kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, irket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5) Ba ms z Denetçinin Finansal Tablolar n Ba ms z Denetimine li kin Sorumluluklar
Bir ba ms z denetimde, biz ba ms z denetçilerin sorumluluklar unlard r:

Amac m z, bir bütün olarak finansal tablolar n hata veya hile kaynakl önemli yanl l k içerip
içermedi ine ili kin makul güvence elde etmek ve görü ümüzü içeren bir ba ms z denetçi raporu
düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir ba ms z denetim sonucunda verilen makul
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanl l n her zaman tespit
edilece ini garanti etmez. Yanl l klar hata veya hile kaynakl olabilir. Yanl l klar n, tek ba na
veya toplu olarak, finansal tablo kullan c lar n n bu tablolara istinaden alacaklar ekonomik kararlar
etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanl l klar önemli olarak kabul edilir.

BDS’lere uygun olarak yürütülen bir ba ms z denetimin gere i olarak, ba ms z denetim boyunca
mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki üphecili imizi sürdürmekteyiz. Taraf m zca
ayr ca:

 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynakl “önemli yanl l k” riskleri belirlenmekte ve
de erlendirilmekte; bu risklere kar l k veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta
ve görü ümüze dayanak te kil edecek yeterli ve uygun denetim kan t elde edilmektedir. Hile;
muvazaa, sahtekârl k, kas tl ihmal, gerçe e ayk r beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini
içerebildi inden, hile kaynakl önemli bir yanl l tespit edememe riski, hata kaynakl önemli bir
yanl l tespit edememe riskinden yüksektir.

 irketin iç kontrolünün etkinli ine ili kin bir görü bildirmek amac yla de il ama duruma uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amac yla denetimle ilgili iç kontrol de erlendirilmektedir.

 Yönetim taraf ndan kullan lan muhasebe politikalar n n uygunlu u ile yap lan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili aç klamalar n makul olup olmad  de erlendirilmektedir.

 Elde edilen denetim kan tlar na dayanarak, irketin süreklili ini devam ettirme kabiliyetine ili kin
ciddi üphe olu turabilecek olay veya artlarla ilgili önemli bir belirsizli in mevcut olup olmad
hakk nda ve yönetimin i letmenin süreklili i esas n kullanmas n n uygunlu u hakk nda sonuca
var lmaktad r. Önemli bir belirsizli in mevcut oldu u sonucuna varmam z hâlinde, raporumuzda,
finansal tablolardaki ilgili aç klamalara dikkat çekmemiz ya da bu aç klamalar n yetersiz olmas
durumunda olumlu görü  d nda bir görü vermemiz gerekmektedir. Vard m z sonuçlar,
ba ms z denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kan tlar na dayanmaktad r. Bununla
birlikte, gelecekteki olay veya artlar irketin süreklili ini sona erdirebilir.

 Finansal tablolar n, aç klamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yap s ve içeri i ile bu
tablolar n, temelini olu turan i lem ve olaylar gerçe e uygun sunumu sa layacak ekilde yans t p
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yans tmad  de erlendirilmektedir.

Di er hususlar n yan  s ra, denetim s ras nda tespit etti imiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil
olmak üzere, ba ms z denetimin planlanan kapsam ve zamanlamas ile önemli denetim bulgular n
üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Ba ms zl a ili kin etik hükümlere uygunluk sa lad m z üst yönetimden sorumlu olanlara
bildirmi  bulunmaktay z. Ayr ca ba ms zl k üzerinde etkisi oldu u dü ünülebilecek tüm ili kiler ve
di er hususlar  ve -varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmi  bulunmaktay z.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular aras ndan, cari döneme ait finansal tablolar n
ba ms z denetiminde en çok önem arz eden konular yani kilit denetim konular n belirlemekteyiz.
Mevzuat n konunun kamuya aç klanmas na izin vermedi i durumlarda veya konuyu kamuya
aç klaman n do uraca olumsuz sonuçlar n, kamuya aç klaman n do uraca kamu yarar n
a aca n n makul ekilde beklendi i oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun ba ms z denetçi
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Di er Yükümlülükler

1- 6102 say l Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü f kras uyar nca
düzenlenen Riskin Erken Saptanmas Sistemi ve Komitesi Hakk nda Denetçi Raporu
02.03.2020 tarihinde irket'in Yönetim Kurulu'na sunulmu tur.

2- TTK’n n 402’nci maddesinin dördüncü f kras uyar nca irket’in 1 Ocak – 31 Aral k 2019
hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolar n, kanun ile irket esas
sözle mesinin finansal raporlamaya ili kin hükümlerine uygun olmad na dair önemli bir
hususa rastlanmam t r.

3- TTK’n n 402. Maddesi uyar nca; Yönetim Kurulu taraf m za denetim kapsam nda istenen
aç klamalar yapm  ve istenen belgeleri vermi tir.

Bu ba ms z denetimi yürütüp sonuçland ran sorumlu denetçi Emre Halit’dir.

ENG N Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Mü avirlik A. .
Member Firm of GRANT THORNTON International

Emre Halit
Sorumlu Denetçi

stanbul, 02.03.2020
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RAPORLAMA DÖNEM NDEN SONRAK OLAYLAR

irketimiz elektrik sat lar ,  2020 y l içinde YEKDEM Piyasas  üzerinden i lem görecektir.

 15.01.2020 tarihli KAP aç klamam z ile Ad yaman li Çelikhan lçesinde bulunan ifrin
Regülatörü ve Hidroelektrik Santralimizde 2 nolu türbin (Ünite 2) ‘de ar za meydana
gelmi tir. Ünite 2'deki türbinimizde üretim yap lamamaktad r ekilde haber yap lm t .
17.02.2020 tarihli KAP aç klamam z ile Bak m ve onar m çal malar tamamlanm ve
sonras nda 2 nolu türbin üzerinde ar zan n giderilip giderilmedi ine dair deneme testleri
yap lm ve olumlu sonuçlanm t r. Santralimizde 2 nolu türbin (Ünite 2) tekrar çal maya
ba lam t r eklinde kamuoyuna ar zan n giderildi ini bildirilmi tir.

 17.02.2020 tarihli KAP aç klamam zda vergi dairesine sunulan 2019 Y l 4.Dönem Geçici Vergi
Beyannamesine göre 2.303.888,99 TL kar aç klad m z haberi yap lm t r.

 20.02.2020 tarihli KAP aç klamam zda 24 Kas m 2015 tarihinde Asya Kat l m Bankas A. . ile
irketimiz aras nda imzalanan Alacak Temliki sözle mesi, Müflis Asya Kat l m Bankas A. . ile

Türkiye Kalk nma Yat r m Bankas A. .'n n kendi aralar nda yapt klar görü meler ve yapm
olduklar anla ma sonras nda, irketimizin onay al nmadan Müflis Asya Kat l m Bankas A. .
taraf ndan Türkiye Kalk nma Yat r m Bankas A. .'ye devredilmi tir. Bundan sonraki süreçte
üretim gelirleri Türkiye Kalk nma Yat r m Bankas A. .'ye yatacakt r.

F NANSAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA F NANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN
GEREKL OLAN D ER HUSUSLAR

u anda bulundu umuz Gün Öncesi Piyasas nda olu an fiyatsal de i ikliklerin irketimizi olumsuz
etkileyece ini dü ündü ümüzden dolay Gün Öncesi Piyasas ndan ç k p, elektrik sat fiyat
kanunda yer alan 7.3 DOLARcent/kWh sabit fiyata göre sat hesaplanan YEK destekleme
mekanizmas na yeniden geçi yap lm t r. Bu amaç ile irketimiz Yenilenebilir Enerji Kaynaklar
Destekleme Mekanizmas YEKDEM Yönetmeli inin 5 inci ve devam maddeleri uyar nca 2019
y l nda YEK destekleme mekanizmas ndan yararlanmak için Enerji Piyasas Düzenleme Kurumuna
 EPDK ba vuruda bulunmu tur. Ba vurumuz onaylanm olup 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren
elektrik sat lar YEKDEM tarifesi üzerinden yap lmaktad r.
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BOMONT ELEKTR K MÜHEND SL K MÜ AV RL K N AAT TUR ZM VE T CARET
A. .

KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

Sermaye Piyasas Kurulu’nun II-17.1 say l Kurumsal Yönetim Tebli inin 03.01.2014
tarihinde yay mlanarak yürürlü e girmesi nedeniyle, Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/35 say l
karar ile Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu format  yenilenmi tir.
Seri:IV, No:56 say l “Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas na li kin
Tebli ” ile Seri:IV, No:41 say l “Sermaye Piyasas Kanununa Tabi Olan Anonim
Ortakl klar n Uyacaklar Esaslar Tebli i” (Seri:IV, No:41 Tebli i) yürürlükten kald r lm t r.

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI

01.01.2019-31.12.2019 y ll k faaliyet döneminde II-17.1 say l Kurumsal Yönetim Tebli i (Tebli )
ekinde yer alan Kurumsal Yönetim lkelerinden ( lkeler);
a) Uygulanmas zorunlu olup uygulanmayan lkeler ve gerekçesi:

irketimiz Kurumsal Yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak ilkelerin tamam na uyum
sa lam t r. irketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanlar n
belirlenmesi kapsam nda üçüncü grupta yer almakta olup, (4.3.7.) numaral ilkenin üçüncü f kras
ile (4.3.8.) numaral ilkenin ikinci f kras , irketimiz için uygulanmas zorunlu olan ilkelerden
de ildir.
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b) Uygulanmas zorunlu olmayan lkelerden uygulanmayan lkeler ve gerekçesi:

LKE
NO

LKE KARARI GEREKÇE

1.3.11 Genel kurul toplant lar , söz hakk olmaks z n
menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya aç k
olarak yap labilir ve bu hususta esas
sözle meye hüküm konulabilir

Genel kurul toplant lar , söz hakk
olmaks z n menfaat sahipleri ve
medya dâhil kamuya aç k olarak
yap lmakta olup bu konuda esas
sözle mede hüküm bulunmamakla
beraber, 21/07/2014 tarihinde
yap lan 2013 y l genel kuruluna
sunulan ve Genel kurul taraf ndan
kabul edilen, “Genel Kurulun
Çal ma Esas Ve Usulleri Hakk nda
ç Yönerge” 5. Maddesine göre;

“Toplant yerine, yönetim kurulu
taraf ndan TTK 417. Madde
çerçevesinde düzenlenen haz r
bulunanlar listesine kay tl pay
sahipleri veya bunlar n temsilcileri,
yönetim kurulu üyeleri, var ise
denetçi, görevlendirilmi ise
Bakanl k temsilcisi ve toplant
ba kanl na seçilecek veya
görevlendirilecek ki iler girebilir.
Toplant Ba kan n n oluru dâhilinde,

irketin di er yöneticileri,
çal anlar , ses ve görüntü alma
teknisyenleri, bas n mensuplar gibi
ki iler de toplant ya kat labilirler.”
Hükmü yer almaktad r.

1.5.2. Azl k haklar , esas sözle me ile sermayenin
yirmide birinden daha dü ük bir orana sahip
olanlara da tan nabilir. Azl k haklar n n
kapsam esas sözle mede düzenlenerek
geni letilebilir.

Azl k haklar ile ilgili olarak esas
sözle mede gerekli düzenlemelerin
yap lmas hususu ileriki dönemlerde
de erlendirilecektir.
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3.1.2. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve
sözle melerle korunan haklar n n ihlali
halinde etkili ve süratli bir tazmin imkân
sa lan r. irket, ilgili mevzuat ile menfaat
sahiplerine sa lanm olan tazminat gibi
mekanizmalar n kullan labilmesi için gerekli
kolayl gösterir. Ayr ca irket çal anlar na
yönelik tazminat politikas n olu turur ve
bunu kurumsal nternet sitesi arac l yla
kamuya aç klar.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve
sözle melerle korunan haklar n n
ihlali halinde etkili ve süratli bir
tazmin imkân sa lamakta ve ilgili
mevzuat ile menfaat sahiplerine
sa lanm olan tazminat gibi
mekanizmalar n kullan labilmesi için
gerekli kolayl göstermektedir.
Ayr ca irket çal anlar na yönelik
tazminat politikas n olu turma
husus ileriki dönemlerde
de erlendirilecektir.

3.2.1. Ba ta irket çal anlar olmak üzere menfaat
sahiplerinin irket yönetimine kat l m n
destekleyici modeller irket faaliyetlerini
aksatmayacak ekilde geli tirilir. irket
taraf ndan benimsenen söz konusu modellere
irketin iç düzenlemelerinde veya esas

sözle mesinde yer verilir.

Menfaat sahiplerinin irket
yönetimine kat l m n destekleyici
modeller geli tirilerek, modellere
irketin iç düzenlemelerinde yer

verilmesi için gerekli çal malar n
yap lmas husus ileriki dönemlerde
de erlendirilecektir.

4.2.5. Yönetim kurulu ba kan ile icra ba kan /genel
müdürün yetkilerinin net bir biçimde
ayr t r lmas ve bu ayr m n yaz l olarak esas
sözle mede ifade edilmesi esast r. irkette hiç
kimse tek ba na s n rs z karar verme yetkisi
ile donat lmamal d r.

irketimizde yönetim kurulu ba kan
ayn zamanda genel müdür s fat n
ta mas na ra men, ayr ca bir icra
kurulu ba kan bulunmaktad r. Fiilen
irketin icraat , icra kurulu

ba kan n n marifetiyle
yap lmaktad r. Yönetim kurulu
ba kan ile icra ba kan /genel
müdürün yetkilerinin net bir biçimde
ayr t r larak bu ayr m n yaz l  olarak
esas sözle mede ifade edilmesi
hususu da ileriki dönemlerde
de erlendirilecektir. .

4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri
esnas ndaki kusurlar ile irkette sebep
olacaklar zarar, irket sermayesinin %25’ini
a an bir bedelle sigorta edilir ve bu husus
KAP’ta aç klan r.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri
esnas ndaki kusurlar ile irkette
sebep olacaklar zarar, irket
sermayesinin %25’ini a an bir
bedelle sigorta edilmesi için
planlama yap lmas
dü ünülmektedir. .
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4.4.7. Yönetim Kurulu üyesinin irket d nda ba ka
görev veya görevler almas belli kurallara
ba lan r veya s n rland r l r.

Yönetim Kurulu üyesinin irket
d nda ba ka görev veya görevler
almas belli kurallara ba lanmam
olmakla beraber Yöneticiler mevcut
görevlerini aksatmayacak ekilde bir
planlama yapmaktad rlar

Yukar da aç klanm olan lkelere tam olarak uymama dolay s yla meydana gelen ç kar çat mas
yoktur. Gelecekte irketin yönetim uygulamalar nda söz konusu lkeler çerçevesinde de i iklik
yapma plan mevcuttur. Söz konusu aç klamalarda dönem içerisinde önemli bir de i iklik olmas
durumunda, ilgili de i ikli e ara dönem faaliyet raporlar nda yer verilecektir.

BÖLÜM II - PAY SAH PLER
2.1. Yat r mc li kileri Bölümü

irketin temel amac , pay sahiplerinin pay sahipli inden do an haklar n mevzuata ve ana
sözle meye uyum içinde kullanmalar n sa lamak için gereken her tedbiri almak ve pay sahiplerinin
bilgi edinme haklar n n adil ve tam olarak yerine getirilmesini sa lamakt r.
Seri:IV, No:41 Tebli i’nde düzenlenen “Pay sahipleri ile ili kiler birimi” ba l kl madde; II-
17.1say l “Kurumsal Yönetim Tebli i” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 say l Resmi Gazete'de
yay mlanarak yürürlü e giren yeni tebli ’de “Yat r mc li kileri Bölümü” olarak revize edilmi tir.

irketimiz Yat r mc li kileri Birimine ait bilgiler a a dad r:
Yat r mc li kileri Bölümü
S racevizler Cad. Esen Sok. No 9 Kat 2 Bomonti - i li / stanbul
Tel: (212) 219 04 07 Faks : (0212) 224 78 62 
e-mail : info@bomontielektrik.com.tr

web : www.bomontielektrik.com.tr

Sermaye Piyasas mevzuat ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal
yönetim uygulamalar nda koordinasyonu sa lamak üzere Sinan S VR KAYA görevlidir. Sinan
S VR KAYA, “Sermaye Piyasas Faaliyetleri leri Düzey Lisans ” ve “Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Lisans ” sertifikas na sahiptir.
leti im bilgileri :  212 219 04 07 (213) / 212 233 16 24 

e-mail : ssivrikaya@bomontielektrik.com.tr
Y l içinde yat r mc lar ile yap lan yaz malar ve telefon görü meleri güncel olarak yaz l kay t alt na
al nmakta ve elektronik olarak ar ivlenmektedir. 2019 y l içerisinde irketimize gelen 65 adet
telefon görü mesi raporlanm t r. 15 adet e-mail cevaplanm t r.
Yat r mc li kileri Bölümü esas itibar yla;

 Bilgi alma ve inceleme hakk esas olmak üzere pay sahipli i haklar n n korunmas ve
kolayla t r lmas nda etkin rol oynar,

 Pay sahipli i haklar n n kullan m n etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve aç klamalar n güncel
olarak irketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullan m na sunulmas ,

 Pay sahiplerine ili kin kay tlar n sa l kl , güvenli ve güncel olarak tutulmas ,
 irket ile ilgili kamuya aç klanmam , gizli ve/veya ticari s r niteli indeki bilgiler hariç

mailto:info@bomontielektrik.com.tr
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olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yat r mc lar n irket ile ilgili yaz l bilgi
taleplerini yan tlamak,

 Genel Kurul toplant s n n yürürlükteki mevzuata, esas sözle meye ve di er irket içi
düzenlemelere uygun olarak yap lmas n  sa lamak,

 Genel Kurul toplant s nda, pay sahiplerinin yararlanabilece i dokümanlar haz rlamak,
 Oylama sonuçlar n n kayd n n tutulmas n ve sonuçlarla ilgili raporlar n pay sahiplerine

yollanmas n  sa lamak,
 Mevzuat ve irketin bilgilendirme politikas dâhil, kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü

hususu gözetmek ve izlemek,
 Ulusal ve uluslararas kurulu lar taraf ndan organize edilen yat r mc ili kileri toplant lar na

irketimizi temsilen kat lmak,
 Toplant larda kullan lacak sunum materyallerinin haz rlanarak, gerekti inde güncellenmesi

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m
Yat r mc li kileri bölümü ba ta bilgi alma ve inceleme hakk esas olmak üzere pay sahipli i
haklar n n korunmas ve kolayla t r lmas n sa lay c faaliyetlerde bulunmaktad r. Dönem içinde
gerek e-mail, gerekse telefon vas tas ile gelen, genelde irket’in faaliyetleri ve borsadaki
performans hakk nda sorulan sorular, kamuya aç klanmam , gizli ve ticari s r niteli indeki bilgiler
SPK mevzuat  ve TTK dikkate al narak, cevaplanmaktad r.
Bas n, arac kurum ve yat r m bankalar taraf ndan yap lan ziyaretlerde, irket faaliyet raporu ve en
son dönem aç klanan mali tablolar sunulmaktad r. Bunun d nda gerek telefon gerek e-mail yoluyla
gelen sorular sözlü ve/veya yaz l  olarak cevaplanm t r.
Pay sahipli i haklar n n kullan m n etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve aç klamalar güncel olarak
irketin internet sitesinde yer almaktad r.

Esas sözle mede özel denetçi atanmas talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme yoktur. Ortakl n
yönetim uygulamalar nda bu ilke çerçevesinde de i iklik yapma hususu ileriki dönemlerde
de erlendirilecektir. Dönem içinde Özel Denetçi atamas  yönünde herhangi bir talep olmam t r.
2.3. Genel Kurul Toplant lar

irketimizin Genel Kurul ilan tarihi ile irketimizin Faaliyet Raporu, Genel Kurula kat l m vekalet
formu ve Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yasalar gere i yap lmas gereken bildirim ve
aç klamalar internet sitemizde pay sahiplerimize duyurulur ve istenmesi durumunda tüm pay
sahiplerimize ula t r lmaktad r. Ana Sözle me gere i Genel Kurul Toplant ilan , mevzuat ile
öngörülen usullerin yan  s ra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde Genel Kurul
tarihinden üç hafta önce duyurulmaktad r.
Genel kurul toplant s , pay sahiplerinin kat l m n art rmak amac yla pay sahipleri aras nda
e itsizli e yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle kat l m n sa layacak
ekilde gerçekle tirilmektedir. Genel kurul toplant lar , ana sözle me uyar nca irket merkezinin

bulundu u yerde veya idare merkezinin bulundu u ehrin elveri li bir yerinde yap lmaktad r.
Genel Kurula kat l m n kolayla t r lmas amac yla mevzuatta öngörülen hususlara uyulmas için
azami dikkat ve özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerinin genel kurullara kat l m konusunda
herhangi bir güçlükle kar la mad klar dü ünüldü ü gibi, ayr ca pay sahiplerinden bu güne kadar
bir geri bildirim al nmam t r.
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Genel Kurul tutanaklar pay sahiplerine istedikleri takdirde toplant bitiminde tevdi edilmekte,
Kamuyu Ayd nlatma Platformuna gönderilmekte ayr ca toplant ya i tirak edememi pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi amac yla, irket internet sitesine konulmaktad r. Geçmi 5 y la ili kin
Genel Kurul tutanaklar na irketin web sitesinden eri ilmektedir.
Genel kurul gündemi haz rlan rken, her teklifin ayr bir ba l k alt nda verilmi olmas na, gündem
ba l klar n n aç k ve farkl yorumlara yol açmayacak ekilde ifade edilmesine, Gündemde “di er”
veya “çe itli” gibi ibarelerin yer almamas na özen gösterilmektedir.
Genel Kurul toplant lar na gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili
di er ki iler, finansal tablolar n haz rlanmas nda sorumlulu u bulunan yetkililer, finansal tablolar
denetleyen Ba ms z Denetim Kurulu undan bir yetkili davet edilmektedir.
Pay sahiplerine e it artlar alt nda dü üncelerini aç klama ve soru sorma imkan verilmektedir.
Toplant  ba kan  genel kurul toplant s nda pay sahiplerince sorulan ve ticari s r kapsam na girmeyen
her sorunun do rudan genel kurul toplant s nda cevapland r lm olmas n sa lar. Sorulan sorunun
gündemle ilgili olmamas  veya hemen cevap verilemeyecek
kadar kapsaml olmas halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yat r mc li kileri Bölümü
taraf ndan yaz l olarak cevaplan r. Genel kurul toplant s  s ras nda sorulan tüm sorular ile bu
sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ortakl k nternet
sitesinde kamuya duyurulur.
2019 y l nda sadece ola an genel kurul toplant s  yap lm t r. Elektronik Genel Kurul eklinde
düzenlemi tir.

irketimizin 2018 Ola an Genel Kurul Toplant s , 28 MAYIS 2019 Sal günü, saat 14.00’da Grand
Cevahir Hotel Halide Edip Ad var Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5 i li/ STANBUL adresinde
yap lm t r..
28.05.2019 tarihinde yap lan Ola an Genel kurul toplant s na ait gündem ve davet Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesinin 07.05.2019 583 nolu sayfa tarih 9823 say l nüshas nda yay nlanm t r. Ayn
zamanda www.bomontielektrik.com.tr internet adresimizde ve KAP’da da aç klanm t r.

Haz r bulunanlar listesinin tetkikinde, irketin toplam 17.000.000,00 Türk Liral k sermayesine
tekabül eden, her biri 1 TL nominal de erinde toplam 17.000.000 adet paydan 13.578.611 TL’lik
sermayeye kar l k 13.578.611 adet pay n asaleten, ..0.. TL’l k sermayeye kar l k …0… adet pay n
de vekaleten, olmak üzere toplam 13.578.611 TL’l k sermayeye kar l k 13.578.611 adet pay n
toplant da temsil edildi inin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözle mede öngörülen asgari
toplant  nisab n n mevcut oldu u anla lm t r.

2018 y l na ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Ba ms z D Denetleme Kurulu u itibariyle
Engin Ba ms z Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Mü avirlik A. .’nin Ba ms z Denetim
Raporu, Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu ve Yönetim Kurulu’nun kar da t m önerisi,
toplant gününden 21 gün önce irketimizin merkez adresinde ve www.bomontielektrik.com.tr
internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine haz r bulundurulmu tur.

irket ba ve yard mlara ili kin politikas nda dönem içerisinde bir de i iklik olmam t r. Genel
kurul taraf ndan onaylanan politika do rultusunda dönem içinde yap lan tüm ba ve yard mlar n
tutar ve yararlan c lar ile politika de i iklikleri hakk nda genel kurul toplant s nda ayr bir gündem
maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.

http://www.bomontielektrik.com.tr
http://www.bomontielektrik.com.tr
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Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari
sorumlulu u bulunan yöneticilerin ve bunlar n e ve ikinci dereceye kadar kan ve s hrî h s mlar n n,
ortakl k veya ba l ortakl klar ile ç kar çat mas na neden olabilecek önemli bir i lem yapmas
ve/veya ortakl n veya ba l ortakl klar n n i letme konusuna giren ticari i türünden bir i lemi
kendi veya ba kas hesab na yapmas ya da ayn tür ticari i lerle u ra an bir ba ka ortakl a
sorumlulu u s n rs z ortak s fat yla girmesi durumunda; söz konusu i lemler, genel kurulda konuya
ili kin ayr nt l bilgi verilmek üzere ayr bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine al n r
ve genel kurul tutana na i lenir.

2.4. Oy Haklar  ve Azl k Haklar
irketin yap lacak ola an ve ola anüstü genel Kurul toplant lar nda (A) grubu pay sahipleri her bir

pay için 15 oy hakk na, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakk na sahiptirler.
irket ana mukavelesinde oy hakk nda imtiyaz olmamakla birlikte B grubu pay sahiplerinin

Yönetim Kurulu Üyelerinin ço unlu unu belirleme imtiyaz  bulunmaktad r.
Kar l kl  i tirak içinde olunmas halinde bu irketlerin genel kurullar nda söz konusu irketler oy
kullanmamaktad r.
Azl k yönetimde temsil edilmemektedir. Esas sözle mede azl k haklar ile ilgili hüküm
bulunmamaktad r. irketimiz, yönetim uygulamalar nda bu ilke çerçevesinde de i iklik yapma
hususu ileriki dönemlerde de erlendirilecektir. Esas sözle mede bu hükmün bulunmamas sebebiyle
meydana gelen ç kar çat mas  yoktur.

2.5. Kâr Pay Hakk
irketimizin kar da t m ; SPK, T.T.K. hükümleri do rultusunda yasal süreler içerisinde

gerçekle tirilmektedir. Her pay sahibi da t lan kar pay oran nda kar hakk na haizdir. Kar
da t m na ili kin imtiyaz tan nmam t r. Da t lacak kar; irketin likidite durumu ve yapaca
yat r mlar göz önüne al nmak suretiyle genel kurulda belirlenmektedir. Kar da t m politikas
olu turularak web sitemizde aç klanm  olup, genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmi tir.

irketimizin 2019 y l hesap dönemi sonunda;
irketimizin Yönetim Kurulu’nun  16/10/2018 tarihinde yap lan toplant s nda;

Sermaye Piyasas Kurulu’nun (No.II-14.1) say l ‘’Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya
li kin Esaslar Tebli i’’ dahilinde, Uluslararas Muhasebe Standartlar ve Uluslararas Finansal

Raporlama Standartlar ile uyumlu olarak haz rlanan, ba ms z denetimden geçmi 01.01.2018-
31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 6.754.540 TL’l k net dönem zarar
mevcuttur.

V.U.K.’na göre haz rlanan tablolara göre 5.986.894,38 TL net dönem zarar mevcuttur.

2018 y l dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasas Kurulu’nun (No.II-14.1) say l Tebli i
gere ince Muhasebe Standartlar ve Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ve yasal kay tlara
göre düzenlenmi finansal tablolar m zda zarar söz konusu oldu undan, kar da t m
yap lamayaca  yönetim kurulu önerisi Kat lanlar n oy birli i ile kabul edildi.
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2019 y l hesap dönemi sonunda konsolide olmayan net dönem kar 919.942 TL olarak
gerçekle mi tir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmi yasal kay tlar m zda ise 2.303.888,99 TL
net dönem kar mevcuttur.

2.6. Paylar n Devri
irketimizin sermayesini olu turan A grubu paylar nama, B grubu paylar n tamam hamiline yaz l

olup, hamiline yaz l olan paylar n devri için hiçbir k s tlama bulunmamaktad r. Ana sözle memizin
9. Maddesinde paylar n devrinin eklinden söz edilmektedir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK
 3.1. Kurumsal nternet Sitesi ve çeri i

irket’in resmi internet sitesinin adresi irket ile ayn ad ta yan, kolay bulunabilir ve ula labilir
nitelikte www.bomontielektrik.com.tr dir.
Kamunun ayd nlat lmas nda, irkete ait internet sitesi aktif olarak kullan l r ve burada yer alan
bilgiler sürekli güncellenir. irketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gere ince
yap lm olan aç klamalar ile ayn ve/veya tutarl olur; çeli kili veya eksik bilgi içermez. Sitemiz ile
ilgili kurumsal yönetim ilkeleri do rultusunda gerekli düzenlemeler yap lm , SPK’n n Kurumsal
Yönetim ilkeleri II. Bölüm madde 1.11.5 te say lan bilgiler ve istenen artlar yerine getirilmi tir.

 Ticaret Sicil Bilgileri
 Son Durum tibariyle Ortakl k ve Yönetim Yap s
 mtiyazl Paylar hakk nda Detayl Bilgi
 De i ikliklerin Yay nland  Ticaret Sicil Gazeteleri tarih ve say s ile birlikte
 Esas Sözle menin Son Hali
 Özel Durum Aç klamalar
 Finansal Raporlar
 Faaliyet Raporlar , zahnameler
 Halka Arz Sirküleri
 Genel Kurul Toplant lar n n Gündemleri
 Kat lanlar Cetveli ve Toplant  Tutanaklar
 Vekaleten Oy Kullanma Formu
 Kar Da t m Politikas
 Bilgilendirme Politikas
 li kili Taraflarla lemlere li kin Bilgiler
 Etik Kurallar
 S kça Sorulan Sorular

nternet sitesi Türkçe ve ngilizce olmak üzere SPK lkeleri’nin öngördü ü içerik ve ekilde
düzenlenmi tir. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çal malar sürekli devam etmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz, kamuoyunun irketin faaliyetleri hakk nda tam ve do ru
bilgiye ula mas n sa layacak ayr nt da 28 A ustos 2012 Tarihli 28395 say l Resmi Gazete’de
yay mlanan “ irketlerin Y ll k Faaliyet Raporunun Asgari çeri inin Belirlenmesi Hakk nda

http://www.bomontielektrik.com.tr
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Yönetmeli i” ‘ne ve 13.06.2013 tarih ve 28676 say l Resmi Gazete’de yay mlanan II-14.1 say l
“Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i” ’ne uygun olarak hesap
döneminin bitimini izleyen iki ay içinde haz rlan r. irketin yönetim organ ba kan ve üyeleri
taraf ndan imzalanarak onaylan r. Yönetim organ üyelerinden herhangi birinin y ll k faaliyet
raporunda yer alan bilgilerle ilgili farkl görü te olmas halinde, itiraz etti i hususlar gerekçeleri ile
birlikte y ll k faaliyet raporunda belirtilir. Bu dönem böyle bir itiraz olmam t r. Kurumsal Yönetim
lkeleri Uyum Raporu ayr ca Faaliyet Raporu içerisinde raporlanmaktad r.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAH PLER
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri; irketin hedeflerine ula mas nda veya faaliyetlerinde ilgisi olan çal anlar,
alacakl lar, mü teriler, tedarikçiler, çe itli sivil toplum kurulu lar gibi ki i, kurum veya ç kar
gruplar d r. irket, i lem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve kar l kl sözle melerle
düzenlenen haklar n koruma alt na al r. Menfaat sahiplerinin haklar n n mevzuat ve kar l kl
sözle melerle korunmad durumlarda, menfaat sahiplerinin ç karlar iyi niyet kurallar
çerçevesinde ve irket imkânlar ölçüsünde korunur. Menfaat sahiplerinin dönem içinde
yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanm t r. Bunun için özel bir ortam olu turulmam ,
mevcut bilgilendirme kanallar kullan lm t r. irket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini
ilgilendiren konularda gerek kar l kl görü meler gerekse e-mail veya B ST A. .ye yap lan
aç klamalar yoluyla bilgilendirilmektedir. Bunda en etkin olarak irket’in resmi e-mail adresi olan
www.bomontielektrik.com.tr  kullan lm t r.
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m
Çal anlar n yönetime kat l m ve her türlü dilek, ikâyet ve önerilerini rahatl kla iletebilmeleri için
insankaynaklari@bomontielektrik.com.tr adresi olu turulmu ve tüm personele duyurulmu tur.
Ayr ca resmi e-mail adresi üzerinden gelecek önerilerin de dikkate al naca  bildirilmi tir.
Grubumuza ait ba l ortakl klar m z, genelde bayiler ve bölge temsilcilikleri ile toplant lar yap l p
serbest görü leri al nm , uygun görü ler ise uygulanm t r.
Menfaat sahiplerinin yönetime daha etkin kat lmas n n sa lanmas için gerekli çal malar n
yap lmas  hususu ileriki dönemlerde dü ünülmektedir.

4.3. nsan Kaynaklar Politikas
nsan Kaynaklar  Politikas n n Ana Esaslar
nsan Kaynaklar politikas n n amac , irketimizin hedef ve stratejileri do rultusunda çal anlar n

verimlili ini sa lamak, performans de erlendirme, e itim ve benzeri insan kaynaklar araçlar n
uygulayarak artt rmakt r. Çal anlar n etkin, verimli ve mutlu olmalar n sa layarak Bomonti
Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm ve Ticaret A. .’ nin ulusal ve uluslararas alanda
rekabet üstünlü ü elde etmesini sa lamakt r. Bu amaca ula mada uyulacak temel esaslar unlard r;
1- in özelli ine uygun nitelik ve yetenekte personel çal t r labilmesi için aday temini, s nav ve
oryantasyon sistemleri geli tirmek ve uygulamak,
2-Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çal mas n  sa lamak
3- irket personelinin verim ve etkinli ini en üst düzeyde tutmak,
4-Etkin bir e itim plan ve program ile tüm personele kendini geli tirme ve kariyer yapma imkân
sa lamak,
5-Genel Müdür bilgisi dâhilinde çok özel pozisyonlar hariç Üst Düzey Yöneticilerin Kurum

http://www.bomontielektrik.com.tr
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bünyesinden yeti tirilmesi
6-Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
7-Personelin maddi ve manevi haklar n  korumak ve geli tirmek,
8-Tüm yöneticileriyle birlikte çal anlar n çal ma isteklerini geli tirici bir i ortam olu turmak ve
iyi be eri ili kiler kurulmas na çaba göstermek,
9-Tüm çal anlarda dil, din, rk, cinsiyet ve bedensel yap ay rt edilmeden kurumsall k bilincinin
geli tirilmesini sa lamak,
10-Bütçe imkânlar ölçüsünde personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlar n kar lamak, sosyal hizmet
ve yard mlardan, bütün personeli dengeli bir ekilde faydaland rmak suretiyle irkette çal may
cazip hale getirmek.
Çal anlar n her türlü problem, öneri ve beklentilerinin dinlenmesi ve problemlere imkânlar
dâhilinde çözüm üretilmesi i i insan kaynaklar birimi taraf ndan yürütülmektedir. Birim içinde bir
ki i bu konuda görevlendirilmi tir. Görevlendirilen arkada m z Resul BEYAZIT.'d r.
Ayr ca calisanlarimizidinliyoruz@bomontielektirk.com.tr adresi aç lm ve buraya gelen tüm
problem ve öneriler de erlendirilmekte ve ilgililere mutlaka geri dönü  yap lmaktad r.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Etik Kurallar

irket etik kurallar yaz l olarak haz rlanm ve çal anlar n bilgisine sunulmu olup, ayr ca etik
kurallara irket internet sitesinde de yer verilmi tir. Etik Kurallar Yönetim Kurulu taraf ndan
tan mlan r, güncellenir ve yay nlan r.
Bomonti Elektrik i eti i kurallar , Bomonti Elektrik politikalar ve de erleri ile bütünlük
içindedir ve yönetim kurulu, yöneticiler dahil olmak üzere tüm çal anlar n bu kurallara uymas
talep edilir.
Sosyal Sorumluluk

irket’in sosyal sorumlulu u yaz l olarak haz rlanm ve çal anlar n bilgisine sunulmu olup,
ayr ca etik kurallar ba l n n içinde sosyal sorumluluklarla ilgili yaz lar m za irket internet
sitesinde de yer verilmi tir. Sosyal sorumluluklar Yönetim Kurulu taraf ndan tan mlan r, güncellenir
ve yay nlan r.

irket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Misyonumuz

 Enerji sektöründe kalite odakl bir yakla mla faaliyet göstererek, Türkiye’nin enerji
ihtiyac na güvenilir ve uzun süreli katk  sa lanacakt r.

Vizyonumuz
 Do al ve yenilenebilir kaynaklar enerjiye çevirerek gelecek nesillere temiz ve ya anabilir
bir do an n kalmas na yard mc  olmak.

De erlerimiz
 Önce Mü teri

Mü terilerin i letme operasyonlar n n ayr nt l bilinmesi ile Bomonti Elektrik, mü terileri için
katma de er yaratmaya odaklan r. Üretim ve sat n alma vas tas yla ara t rma ve geli tirmeden sat ,
finansman ve servislerin sunumuna kadar, tüm de er zincirinin merkezinde Mü teri bulunmaktad r.

 Bireye Sayg
Bireye sayg , çal ma yöntemlerini geli tirip iyile tirmek için tüm çal anlar n bilgisine, deneyimine

mailto:calisanlarimizidinliyoruz@bomontielektirk.com.tr
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ve h rslar na sayg duyup bunlar kullanarak olu turulur. Yeni fikirler ve ilhamlar, Bomonti
Elektrik’in çal anlar n n kendi becerilerini geli tirdi i günlük operasyonlardan do ar. Bu da daha
yüksek kalite, verimlilik ve daha fazla i tatmini sa lamam za yard mc  olur.

 Kalite
Mü terilerin memnuniyeti ve karl l , Bomonti Elektrik’in yüksek kalitede ürünler ve servisler
sunmas n gerektirir. Mü terilerin ihtiyaçlar n n ayr nt l olarak bilinmesi sayesinde Bomonti
Elektrik, ürünlerin ve servislerinin kalitesini sürekli iyile tirir. Sapmalar, daha fazla ilerlemek için
de erli bir bilgi kayna olarak kullan l r ve iyi oturmu  süreçlerde ele al n r.

 AR-GE
Daima AR-GE ye de er veren bir yakla mla, yeniliklere, geli meye aç k, yeni dü üncelere,
yöntemlere, uygulamalara ve teknolojilere aç k bir yap lanma bir yakla mla çal r z.

 Çevre Bilinci
Do aya, kültüre ve ya ama sayg l , süreklilik içeren, katma de eri yüksek, istihdam yaratan çevre
bilinci yüksek, süreklilik arz eden projeleri hayata geçiriyoruz. Organik ve sonsuz hammadde ile
enerji üretimine katk da bulunuyoruz.
Stratejimiz
Teknolojiyi en etkin ekilde kullanmak, en son teknolojileri kullanmak,
Mü teriye ula mada en etkin yollar  bulmak,
En güncel, en etkili içeri i üretmek,
Kaynaklar etkin ve verimli kullanmak,
Her yerde her zeminde ula labilir olmak,
Bulundu umuz sektörlerde dünyan n öncü kurulu lar ile i birli i yapmak.
Yönetim Kurulu, irket’in hedeflerine ula ma derecesini, faaliyetlerini ve geçmi performans n
periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. Bunu yaparken de objektif kriterler çerçevesinde
performansa yans tmaya çal r.

BÖLÜM V – YÖNET M KURULU
5.1. Yönetim Kurulunun Yap s  ve Olu umu

irket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve mevzuat uyar nca Genel Kurul
taraf ndan seçilecek en az 5 (be ) üyeden olu an bir Yönetim Kurulu taraf ndan temsil ve idare
edilir.
2013 y l nda yap lan Genel Kurul’da 3 y l görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye seçimi
yap lm t r. Bu süre sona erdikten sonra 2016 y l Genel Kurulu toplant s nda yeniden yönetim
kurulu üyeleri 3 y l görev almak üzere seçilmi lerdir. Yönetim Kurulu’na Ba ms z üye aday
olmak için ba vuruda bulunan adaylar n ba ms zl k kriterlerini ta y p ta mad klar na dair
Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmi tir. (Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme
Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de üslenmi  bulunmaktad r)

Halen görev ba nda bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri a a daki tabloda yer almaktad r.

Bayram KINAY Yönetim Kurulu Ba kan  ve Genel Müdür ( crac Üye)
Ali rfan M K Yönetim Kurulu Ba kan Vekili
Emine KINAY ÇET N Yönetim Kurulu Üyesi
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Gürdal AYDO DU Yönetim Kurulu Üyesi ve (Ba ms z Üye)
Fevzi BULUT Yönetim Kurulu Üyesi ve (Ba ms z Üye)

Dönem içinde ba ms z üyelerin ba ms zl klar n  ortadan kald ran bir durum olmam t r.
Ba ms z Yönetim Kurulu Üyelerinin tamam  ba ms zl k kriterini sa lam t r.

YÖNET M KURULU ÜYELER N N ÖZGEÇM LER
Bayram K nay - Yönetim Kurulu Ba kan
1959 Malatya Do umlu Bayram K nay, 1997 y l nda stanbul’da Evita Tekstil San ve Tic. A. .’yi
kurmu , 1998 y l nda Fransa’da Beggon SARL irketini kurmu , bunu takiben 2009 y l nda
Rusya’da Qamazy Ltd.’ i kurarak i lerini uluslararas platforma ta m t r. BGN markas n n
kurucusu ve yarat c s olarak, yapt tüm çal malar nda markan n dünya pazar nda, moda devleri
aras ndaki yerini almas n vizyon olarak benimsemi tir. leri görü ü ve güçlü vizyonu ile markan n
h zl ilerleyi ini sa lam t r. Uygulad esnek yönetim yap s , çal malar nda tak m ruhunu ön
planda tutmas sayesinde zaman ile yar an moda dünyas nda zorlu kararlar en h zl ekilde
almas na ve firman n h zl ilerleyi ine imkân bulabilmi tir.
Bayram K nay, 2005 y l nda Enerji Sektöründe de faaliyet göstermeye ba lam t r. Bugün
Ad yaman’ n Çelikhan lçesinde ifrin HES Projesini gerçekle tirmi olan Bomonti Elektrik
Mühendislik Mü . n . Turz. Ve Tic. A. .’nin kurucu orta  ve yönetim Kurulu Ba kan ’d r. Yander
Elektrik Mühendislik Mü avirlik n aat Turizm A. .’ nin kurucu orta ve yönetim Kurulu
Ba kanl n  yapm t r. Yander Elektrik irketindeki paylar n  17 May s 2017’de devretmi tir.
2009 y l nda kurmu oldu u Kamazi Enerji Elektrik Üretim ve Da t m Ticaret Limited irketi
üzerinden Ad yaman’da maden çal malar n  yürütmü tür.
2010 Y l nda Mafe n aat Turizm G da San ve Tic. Ltd. ti.’ ni kurarak n aat sektöründe de
faaliyetlerine ba lam t r.

Ali rfan mik - Yönetim Kurulu Ba kan Vekili
(1970 – Malatya) 1970 do umlu Ali irfan mik, 1994 Uluda Üniversitesi ktisadi dari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü‘nden mezun oldu.1991 -1994 y llar aras nda Özel Ça da Dil
E itim Kurumlar /Bursa Upper Intermediate ngilizce dil seviyesinde dil e itimi gördü.
1996 y l nda Genelkurmay Ba kanl nda askerlik görevini tamamlad ktan sonra 1996-1997 y llar
aras nda Serbest Muhasebeci Mali Mü avir Stajeri olarak Nevzat Yüce SMMM’de ilk görevine
ba lad . 1997-2001 tarihleri aras nda Erkurt Holding bünyesindeki be irketin D Ticaret efi
olarak çal t . 2001-2006 tarihleri aras nda Tofa Türk Otomobil Fabrikalar A. . ve bünyesindeki
Powertrain A. . ( Motor Fabrikas ) D Ticaret Uzman olarak görevini ifa etti. 2002-2005 y llar
aras nda Firma içi e itimde Istituto Tecnico Orion da Il Corso Di lingua taliana e itimini advanced
olarak bitirmi tir. 2006-2007 tarihleri aras nda Eurpean Centre Malta’ da Bussines English and
General English yabanc dil e itimini Advanced English düzeyinde tamamlad .  2007 y l ndan sonra
Evita Tekstil Sanayi Ve Ticaret A. .’de thalat hracat Müdürü görevinde bulunmu tur.
Uzmanl k alanlar , Kamu Yönetimi, thalat, ihracat, Gümrükleme, Transit Ticaret, Yurtd
Sat nalma, Yurtd Pazarlama, HES ve RES Yat r m Te vik Belgeleri, Dahilde lem zin
Belgeleri, Devlet Yard mlar , Yurtd Sözle meler, Kambiyo lemleri, Akreditif, Finansman,
Muhasebe ve Personel Yönetimidir.
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Emine K nay Çetin - Yönetim Kurulu Üyesi
1983 stanbul do umlu olan Emine K nay Çetin, 2007 y l nda Haliç Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisli i bölümünden mezun olmu tur. 2009-2010 y llar nda Turquality kapsam nda Koç
Üniversitesinin Yönetici Geli tirme Program n tamamlam t r.
Çal ma hayat na 2007 y l nda Evita Tekstil San.ve Tic. A. .’ de Bilgi lem Müdürlü ü ile Sat ve
Pazarlama Müdürlü ü aras ndaki projelerin gerçekle tirilmesinde görev alm t r. 2009 y l Mart
ay nda Perakende ve Toptan Sat uzman olarak irkette çal malar n sürdürmü olup, 2012
y l ndan bu yana ise Sat  ve Pazarlama Müdür Yard mc l  görevini yapmaktad r.

Fevzi Bulut – Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi
1978 y l nda Kars’da do du; ilk, orta ve lise tahsilini stanbul'da tamamlad . 2002 y l nda Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2003 y l nda Maliye Bakanl n da Vergi Denetmen
Yard mc s olarak göreve ba lad . 2007 y l nda mesleki yeterlilik s nav n vererek Vergi Denetmeni oldu.
10.07.2011 tarih ve 646 say l  kanun hükmünde kararname ile Vergi müfetti i ünvan n ald .
Vergi müfetti leri derne i stanbul ubesinde 14. Dönem; yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak faaliyette
bulunmu tur.
Vergi Denetim Kurulu ve Gelir daresi Ba kanl bünyesinde yap lan e itim seminerlerinde; vergi müfetti
yard mc lar na vergi revizyonu, vergi muhasebesi ve vergi kanunlar dersi; gelir uzmanl , vergi dairesi
müdür yard mc l ve vergi dairesi müdürlü ü s nav na girecek olan personele vergi kanunlar dersleri
vermi tir.
Çe itli dergiler ve internet sitelerinde yay mlanm çok say da makalesi ve Vergi Müfetti leri Derne i
taraf ndan ç kar lmakta olan Vergi Bülteninde yabanc bas ndan seçilen haberlerin Türkçe’ye çevirisi de
bulunmaktad r.
2014 y l nda vergi müfetti li i mesle inden istifa ederek Fevzi Bulut Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z
Denetim Limited irketi'ni kurmu , halen bu irkette Yeminli Mali Mü avir olarak görevini sürdürmektedir.
Vergi incelemeleri, vergi davalar , irketlerin vergisel yönden yeniden yap land r lmas , in aat muhasebesi,
kat kar l in aat i lerinde vergi ve muhasebe alanlar ba ta olmak üzere, vergi konusundaki pek çok
alan nda hizmet vermektedir.

Gürdal Aydo du – Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi
1975 Bingöl do umlu Gürdal Aydo du lisans ö renimini 2003 y l nda Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ nde tamamlam t r.

hayat na 2004 y l nda AKAY hukuk bürosunda ba lam , 2016 y l ndan itibaren HVS hukuk
bürosunda çal maktad r.
Halen Ad güzel Adalet Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti Üyeli i ve muhtelif derneklerde
Yöneticilik görevini yürütmektedir.
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Yönetim Kurulu Üyelerinin irket D nda Yürüttükleri Görevler;

Ad Soyad Görev Ald irket Hisse

(%)

Görevi Durumu

Bayram K nay Bomonti Elektrik Mühendislik Mü . n .

Tur. Tic. A. .

79,553 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

Bayram K nay Evita Tekstil Sanayi Ticaret A. 100 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

Bayram K nay BEGGON S.A.R.L. 70 Yön. Kur. B k. flas lemlerinde

Bayram K nay OAMAZY LTD 100 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

Bayram K nay Mafe n aat Turizm G da Sanayii ve Tic.

Ltd. ti.

100 Genel Müdür Devam ediyor

Emine K nay Çetin Bomonti Elektrik Mühendislik Mü . n .

Tur. Tic. A. .

0,18 Yön. Kur. Üyesi Devam ediyor

Ali rfan mik Bomonti Elektrik Mühendislik Mü . n .
Tur. Tic. A. .

- Yönetim Kurulu
Ba kan Vekili

Devam Ediyor

Gürdal Aydo du HVS Hukuk Bürosu - Avukat Devam Ediyor

Fevzi Bulut Atlantik Ba ms z Denetim A. . - Yeminli Mali

Mü avir

Devam Ediyor

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar
Yönetim Kurulu toplant gündemi, irket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin
i letme faaliyetlerine ili kin Yönetim Kurulu karar gerektiren durumlarda toplant talepleri yan
s ra içinde bulunulan döneme ili kin güncel mevzulardan belirlenmektedir.
Yönetim kurulu ba kan , di er yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görü erek yönetim kurulu
toplant lar n n gündemini belirler.
Yönetim Kurulu'nun toplant gündeminin olu turulmas , duyurulmas , ça r n n yap lmas , Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlar n tanzim etmek üzere
Yönetim Kurulu Sekretaryas yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Sinan S VR KAYA
görev yapmaktad r. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplant yeri ve zaman (e-mail, telefon yolu
ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri taraf ndan davet edilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 y l nda, toplam 6 toplant yapm t r. Kararlardan 6’ da oybirli i ile
al nm t r.
Yönetim Kurulu toplant lar nda 2019 tarihi itibariyle muhalif kal nan ve zapta geçirilmesi istenen
herhangi bir durum meydana gelmemi tir. Yine ayn dönemde Ba ms z Yönetim Kurulu
Üyeleri'nin muhalif kald  bir husus meydana gelmemi tir.
SPK, Kurumsal Yönetim lkelerinin 1.3.9 maddesinde yer alan konularda tüm Ba ms z Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin toplant lara fiilen kat l m  sa lanmaktad r.
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Yönetim Kurulu Üyeleri'ne a rl kl oy ve/veya veto hakk tan nmam t r. Yönetim Kurulu
üyelerinin her birinin e it oy hakk olmas sebebiyle oylaman n ve al nacak karar n adil bir ekilde
olmas  dü ünülmü tür. Her üyenin bir oy hakk vard r.
Sermaye Piyasas mevzuat n n gerektirdi i hallerde, önemli Yönetim Kurulu kararlar özel durum
aç klamas  yoluyla kamuya aç klanmaktad r.
Yönetim Kurulu, irket ile pay sahipleri aras nda etkin ileti imin korunmas nda, ya anabilecek
anla mazl klar n giderilmesinde ve çözüme ula t r lmas nda öncü rol oynamakta ve bu amaca
yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yat r mc li kileri Birimi ile yak n i birli i
içerisinde olmaktad r. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnas ndaki kusurlar ile irkette sebep
olacaklar zarar, irket sermayesinin %25’ini a an bir bedelle sigorta edilmesi için planlama
yap lmas  dü ünülmektedir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Olu turulan Komitelerin Say , Yap ve Ba ms zl
irket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve

Riskin Erken Saptanmas ve Yürütme Komitesi olu turulmu tur. Kurulan bu komiteler, iki üyeden
olu makta olup, ba kan ve üyeleri de ba ms z üyelerden müte ekkildir. Dolay s yla, komitelerde
görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin, tamam n n ba ms z hareket edebilme ve kararlar nda
tarafs z davranabilme avantaj na do al olarak sahip olduklar dü ünülmektedir. Yönetim Kurulu
Üyelerinin iki tanesi ba ms z üyedir. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin
tamam n n ba ms z üyelerden olu mas ad na, bir Yönetim Kurulu Üyesi ayn anda birden fazla
komitede görev yapmaktad r.
Yönetim Kurulunun yap lanmas gere i ayr bir “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”,
olu turulamam t r, ancak mevzuat n verdi i izin çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi bu
komitelerin görevini de yerine getirmektedir.
Komitelerin faaliyetlerini yerine getirirken takip edece i prosedür olarak; “Komiteler kendi yetki ve
sorumlulu u dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar
Yönetim Kurulu taraf ndan verilir.” tespit edilmi tir.
Komitelerin görevleri Yönetim Kurulu taraf ndan tespit edilmi olup, Komiteler görevlerinin
gerektirdi i s kl kta toplanmaktad r.
Komiteler taraf ndan yerine getirilecek faaliyetlere ili kin genel prosedürlerin belirlendi i Görev ve
Çal ma Esaslar  da irketin internet sitesinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmu tur.
Denetim Komitesi
Denetim Komitesi
Ba kan : Gürdal AYDO DU Ba ms z Üye
Üye : Fevzi BULUT Ba ms z Üye
Yönetim Kurulu bünyesinde ba ms z Yönetim Kurulu üyelerinden olu turulmu tur. Komite;

 Finansal tablolar n ve di er finansal bilgilerin do rulu u, effafl ile mevzuata ve
uluslararas muhasebe standartlar na uygunlu unu denetler ve ba ms z denetim
kurulu unun görü ünü de alarak Yönetim Kuruluna yaz l  olarak bildirir.

 irketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya aç klanmas n n, ba ms z
denetiminin ve irketin iç denetim sisteminin i leyi i ve etkinli inin gözetimini yapar.

 irket muhasebesi, iç denetim sistemi ve ba ms z denetimiyle ilgili yap lan irket içi ve
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irket d ikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca ba lar.
 Yasal düzenlemelere ve irket içi düzenlemelere uyumun sa lanmas n  gözetir.
 Yönetim Kurulu taraf ndan talep edilen di er gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.
 ç kontrol sisteminin ve iç denetim faaliyetlerinin etkinli i ve yeterlili i konusunda

çal malar yapar çal malar n takip eder ve etkin çal mas n gözetir. ç kontrol sistemine
ili kin olarak elde edilen bulgular de erlendirir ve Yönetim Kurulu'na raporlar. irket
yönetiminin, iç kontrolün ve risk yönetiminin önemini ve irkette do ru bir "kontrol kültürü
“nün yerle ip yerle medi ini de erlendirir.

 ç Denetim Birimi taraf ndan, iç kontrol ile ilgili olarak yap lan uyar ve tavsiyelerin,
uygulamaya konulup konulmad n ara t r r. ç Denetim Birimi'nin çal ma esaslar na
uygunlu unu takip eder. ç denetim faaliyetlerinin etkinli ini gözden geçirir. ç denetimin
effaf olarak yap lmas için gerekli tedbirlerin al nmas n sa lar. Finansal raporlara etkisi

olabilecek kanuni her türlü durumu, irket hukuk birimi ile beraber inceler.
 Kamuya aç klanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin

Komitenin sahip oldu u bilgilere göre do ru ve tutarl  olup olmad n ara t r r.
 Finansal bilgiler ile ilgili olarak, kamuya yap lacak aç klamalar n ve analist sunumlar n n,

yasa ve düzenlemeler ba ta olmak üzere, irketin "Bilgilendirme Politikas na” uygun olarak
yap l p yap lmad n  kontrol eder.

irketin mali tablolar n n haz rlanmas n önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalar nda, iç
kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen de i iklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar. irket
faaliyetlerinin mevzuata ve irket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmedi ini izler.
Denetim Komitesi 2019 y l içinde 4 kez toplanm t r ve toplant sonuçlar tutana a ba lanarak
al nan kararlar yönetim kuruluna sunulmu tur.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Ba kan : Fevzi BULUT Ba ms z Üye
Üye : Ali rfan M K Ba ml
Üye : Sinan S VR KAYA Ba ml
Yönetim Kurulu bünyesinde ba kan ba ms z Yönetim Kurulu üyesinden olu turulmu tur.
Yönetim Kurulunun yap lanmas gere i ayr bir aday gösterme ve ücret komitesi
olu turulamad ndan bu komitelerin görevini de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
Komite;

 irketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu konusunda çal malar yapmak,
 Yat r mc li kileri Bölümü ile kamuyu ayd nlatma konular nda çal malar yapmak suretiyle

yönetim kuruluna destek vererek yard mc  olmak,
 irket performans n art r c yönetim uygulamalar n n hayata geçirilmesinde, irketin

olu turdu u veya olu turaca sistem ve süreçleri gözden geçirip, de erlendirerek önerilerde
bulunacakt r. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulan p uygulanmad n ,
uygulanm yor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolay s yla meydana
gelen ç kar çat malar n tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamalar iyile tirici önerilerde
bulunur.

 Kurumsal Yönetim ilkelerinin öneminin ve faydalar n n, irket bünyesinde olu turulmas n
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ve benimsenmesini sa lar. Komite, irket performans n artt rmay amaçlayan yönetim
uygulamalar na yönelik altyap n n sa l kl bir ekilde i lemesi, çal anlar taraf ndan
anla lmas , benimsenmesi ve yönetim taraf ndan desteklenmesi konular nda Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunur.

 Kurumsal yönetim konusunda literatürdeki geli meleri takip ederek, bunlar n irket
yönetimi üzerindeki etkisini ara t r r. Yönetim kurulu taraf ndan talep edilen kurumsal
yönetim kapsam nda de erlendirilebilecek di er faaliyetleri yerine getirir.

 Yönetim  kuruluna  ve  üst  yönetime; yönetim kurulu üye adaylar ile üst yönetici
adaylar n n tespiti konusunda effaf  bir  sistemin  olu turulmas  ve  bu hususta  politika  ve
 stratejiler geli tirilmesi konular nda çal malar yapar.

 Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar na ili kin
önerilerini, irketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,

 irketin ve üyenin performans ile ba lant l olacak ekilde ücretlendirmede kullan labilecek
ölçütleri belirler, Kriterlere ula ma derecesi dikkate al narak, yönetim kurulu üyelerine ve
üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ili kin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Komite,
yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin say s konusunda öneriler geli tirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2014 y l içinde 4 kez toplanm t r ve toplant sonuçlar tutana a
ba lanarak al nan kararlar yönetim kuruluna sunulmu tur.

Riskin Erken Saptanmas  ve Yönetimi Komitesi
Risk Yönetim Komitesi
Ba kan : Gürdal AYDO DU Ba ms z Üye
Üye : Emine K nay ÇET N Ba ml

Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan Riskin Erken Tespiti Komitesinin görevlerinin
Sermaye Piyasas Kurulu’nun Seri: IV, NO:56 Tebli ’de De i iklik yapan Seri: IV, NO:63 Tebli
uyar nca 30.10.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplant s nda, al nan kararla ayr bir komite kurularak
yürütülmesine, kurulacak olan Riskin Erken Saptanmas Komitesinde, Oktay Tanju Sel’ n ba kan,
Emine K nay Çetin’in üye olarak görevlendirilmesine, karar verilmi tir.
Bu komitenin ba kan Yönetim Kurulu bünyesinde ba ms z Yönetim Kurulu üyesinden
olu turulmu tur. Komite;

 irket hedeflerine ula may etkileyebilecek risk unsurlar n n etki ve ihtimale göre
tan mlanmas , de erlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amac yla etkin kontrol
sistemlerinin olu turulmas ,

 Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin irket kurumsal yap s na entegre edilmesi ve
etkinli inin takip edilmesi,

 irketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlar n n uygun kontroller
gözetilerek ölçülmesi, raporlanmas ve karar mekanizmalar nda kullan lmas ve çal malar
yap lmas ,

 irket genelinde risk yönetim politikalar n n, anlay n n ve standartlar n n belirlenmesi ve
gözden geçirilmesi,

 Belirlenen risklerle ilgili görülen her türlü aksiyon karar n n al nmas ve uygulanmas ,
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konular nda çal malar yapmaktad r.
2019 y l içinde 6 kez toplanm t r ve toplant sonuçlar tutana a ba lanarak al nan kararlar yönetim
kuruluna sunulmu tur.
Yürütme Komitesi
Yürütme Komitesi
Ba kan : Fevzi BULUT
Üye : Bayram KINAY
Üye : Emine K nay ÇET N
5.4. Risk Yönetimi ve ç Kontrol Mekanizmas
Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan Riskin Erken Tespiti Komitesinin görevlerinin
Sermaye Piyasas Kurulu’nun Seri: IV, NO:56 Tebli ’de De i iklik yapan Seri: IV, NO:63 Tebli
uyar nca 30.10.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplant s nda, al nan kararla ayr bir komite kurularak
yürütülmesine, kurulacak olan Riskin Erken Saptanmas Komitesinde, Oktay Tanju Sel’ n ba kan,
Emine K nay Çetin’in üye olarak görevlendirilmesine, karar verilmi tir.
Yönetim Kurulu üyeleri aras ndan seçilerek olu turulan, Riskin Erken Saptanmas Komitesi 2018
y l içinde 6 adet toplant yapt . Risk Yönetim Komitesi, irketi etkileyebilecek stratejik, finansal,
operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, de erlendirilmesi, etki ve olas l klar n n hesaplanmas ,
bu risklerin irketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanmas , tespit
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmas , karar mekanizmalar nda dikkate al nmas ve
bu do rultuda etkin iç kontrol sistemlerinin olu turulmas ve entegrasyonu konular nda Yönetim
Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktad r.

irketimizde iç kontrol, organizasyonun plan ile i letmenin varl klar n korumak, muhasebe
bilgilerinin do rulu unu, güvenilirli ini ara t rmak, faaliyetlerin verimlili ini art rmak, önceden
saptanm yönetim politikalar na ba l l özendirmek amac yla kabul edilen ve uygulamaya
konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir.

irketimizin hedeflerinin gerçekle tirilmesine katk sa layan ve temel bir yönetim fonksiyonu
olarak kabul edilen, yürütülen tüm idari faaliyet, i , i lem ve süreçlerin tabiat nda ve bizzat
içerisinde bulunan ve tüm kontrol aktivitelerini içeren iç kontrol sisteminin daha verimli, sistematik
bir yap ya kavu turulmas için ç Denetçiler taraf ndan, ç Denetim faaliyeti kapsam nda kontrol
noktalar  sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Mali tablolar n kamuya aç kland çeyreklik dönemlerde, konsolide mali tablolar Denetimden
Sorumlu Komite’nin kontrol ve onay ndan geçerek irket Yönetim Kurulu’na sunulmaktad r.
5.5. irketin Stratejik Hedefleri

irketin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenmekte ve genel piyasa artlar na
uygun olarak güncellenmektedir. Stratejik hedeflere ili kin olu turulan öneriler Yönetim Kurulu’na
raporlanmakta ve hedeflerin en k sa zaman içerisinde uygulanmas yönünde çal malar
yap lmaktad r. Hedeflere ula lma derecesi, mali tablo dönemlerinde ve y lsonunda gerçekle en
faaliyetler izlenerek ölçülmektedir. Yönetim Kurulu y lda bir kez, irket’in hedeflerine ula ma
derecesini, faaliyetlerini ve geçmi performans n gözden geçirmek amac yla y ll k bir
de erlendirme yapar. Yönetim Kurulu irketin faaliyetlerini ve geçmi performans n finansal
raporlar arac l yla üçer ayl k dönemlerde ve faaliyetlerle ilgili bir karar al n p yürürlü e konuldu
ise söz konusu i lem sürecinde gerekli kontroller yap larak sürecin geli imi gözlenmektedir. Karar
a amas nda gerek dünya gerek Türkiye’nin içinde bulundu u ekonomik durum ve irketin mali
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durumu ve menfaatleri ön planda tutulmaktad r.
5.6. Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar yaz l hale getirilmi
olup, Genel Kurul toplant s nda ayr bir madde olarak ortaklar n bilgisine sunularak pay sahiplerine
bu konuda görü bildirme imkân tan nm t r. Bu amaçla haz rlanan ücret politikas , irket’in
internet sitesinde yer almaktad r. Yönetim Kurulu komiteleri içerisinde Ücret Komitesi ayr ca
kurulmam olup, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri kapsam nda belirlenmi olan Ücret Komitesi
görevleri, SPK lkeleri’ne uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi taraf ndan sürdürülmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözle me kapsam nda; Genel Kurul taraf ndan Yönetim Kurulu
Üyeli i görevi dolay s yla belirlenen hak ve menfaatler d nda herhangi bir ödeme
yap lmamaktad r.

 Performansa dayal  ve irket performans n  yans tacak bir ödeme ekli bulunmamaktad r.
 irket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ‘ne ve üst düzey yöneticilere borç vermemekte

ve kredi kulland rmamaktad r.
 Üçüncü bir ah s arac l yla ahsi kredi ad alt nda kredi kulland r lmam , lehine kefalet

gibi teminatlar verilmemi tir.
 Ba ms z Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ba ms zl k düzeylerinin

korunmas na dikkat edilmektedir. Hisse senedi opsiyonlar veya irketin performans na
dayal  ödeme planlar  kullan lmamaktad r.

 Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sa lanan di er tüm
menfaatler y ll k faaliyet raporunda Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ayr m
yap larak aç klanmaktad r.

 Yönetim Kurulu Üyeleri ve dari sorumlulu u bulunan ki ilere ödenen ücretler ki i baz nda
yönetim Kurulu faaliyet raporunda aç klanmaktad r.


2019 y l içinde Yönetim Kurulu Ba kan , Yönetim Kurulu Ba kan Vekili ve Yönetim Kurulu
üyesine huzur hakk ödemesi yap lmam t r. Yönetim Kurulu Ba ms z üyelerine ise ödeme
yap lm t r.
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