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RKET HAKKINDA GENEL B LG LER
Raporun dönemi: 01.01.2015– 31.12.2015 Dönemi Faaliyet Raporu
Ortakl n unvan : Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik aat Turizm ve Ticaret A. .
Ortakl n Adresi: racevizler Cad. Esen SK. No: 9 K1–01 Bomonti - 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 le lgili Bilgiler :

RKET N ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DA ILIMI

21.04.2015 TAR HL GENEL KURUL 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 rlar
Görevlerinin Süreleri
Ba lang ç Ve Biti  Tarihi

Yönetim Kurulu
Ba kan Bayram KINAY

1.Derece mza Yetkisi,
irketi Temsil ve
lzama Mü tereken

Yetkilidir.

11.10.2013 10.10.2016

Yönetim Kurulu
Ba kan Vekili Ali rfan K

1.Derece mza Yetkisi,
irketi Temsil ve
lzama Mü tereken

Yetkilidir.

10.11.2014 10.10.2016

Yönetim Kurulu
Üyesi Emine KINAY ÇET N

1.Derece mza Yetkisi,
irketi Temsil ve
lzama Mü tereken

Yetkilidir.

11.10.2013 10.10.2016

Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi Oktay Tanju SEL mza Yetkisi Yoktur 11.10.2013 10.10.2016

Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi

Mustafa Nami
KORKMAZ mza Yetkisi Yoktur 11.10.2013 10.10.2016

RKET N ORGAN ZASYON EMASI
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Üst düzey yöneticiler:

Ad  Soyad Görevi Mesleki tecrübe
Bayram K nay Yönetim Kurulu Ba kan 35 Y l
Ali rfan K Yönetim Kurulu Ba kan Vekili 23 Y l
Emine K nay Çetin Yönetim Kurulu Üyesi  8 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 . .
Tur. Tic. A. .

79,553 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

Bayram K nay Evita Tekstil Sanayi Ticaret A. 96,82 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

Bayram K nay BEGGON S.A.R.L. 70 Yön. Kur. B k. Devam ediyor
Bayram K nay OAMAZY LTD 100 Yön. Kur. B k. Devam ediyor
Bayram K nay Yander Elektrik Mühendislik Mü avirlik

aat Turizm ve Ticaret A. .
99,77 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

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

100 Genel Müdür Devam ediyor

Bayram K nay Berfin Tekstil thalat- hracat ve
Pazarlama Ltd. ti.

100 Genel Müdür Devam ediyor

Emine K nay
Çetin

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

0,147 Yön. Kur. Üyesi Devam ediyor

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

- Yönetim Kurulu
Ba kan Vekili

Devam Ediyor

Ali rfan mik FORAS Tekstil Sanayi ve D
Tic.Ldt. ti.

100 Genel Müdür Devam ediyor

Oktay Tanju Sel Bomonti Elektrik Mühendislik Mü .
. Tur. Tic. A. .

- Yön. Kur. Ba .
Üyesi

Devam Ediyor

Mustafa Nami
Korkmaz

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

- Yön. Kur. Ba .
Üyesi

Devam Ediyor

Mustafa Nami
Korkmaz

Malatya Sivil Toplum Örgütleri
Birli i

- Disiplin Kurulu
Üyesi

Devam Ediyor

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

irketin yat m dan manl  ve derecelendirme gibi konularda hizmet ald  kurumlarla aras nda
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
ortakl klar ile ç kar çat mas na neden olabilecek nitelikte i lem yapmam r.

irket bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say  12 ki idir.

YÖNET M ORGANI ÜYELER LE ÜST DÜZEY YÖNET 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  koruyacak düzeyde
olmas na özen gösterilir. Bunlar haricinde prim, kar pay , ikramiye gibi mali haklar söz konusu
de ildir.

2015 y  içinde Yönetim Kurulu Ba ms z üyelerine toplam olarak net 10.800 TL huzur hakk
ödemesi yap lm r.  Üst Düzey Yöneticilerden Yönetim Kurulu Ba kan Vekiline de Net 5.400
TL huzur hakk  ödemesi yap lm r. Toplam 16.200 TL ödeme yap lm r. Üst düzey di er
Yöneticilere ise herhangi bir huzur hakk  ödemesi yap lmam r.

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 RME ÇALI MALARI

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

RKET FAAL YETLER  VE FAAL YETLERE N ÖNEML  GEL MELER

a) Sektördeki Geli meler, irket Faaliyetleri, Planlanan Yat 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 ndan dünyan n en dinamik enerji
ekonomilerinden biri olmaya devam etmesi beklenmektedir.

zla artan enerji talebi neticesinde Türkiye enerji ithalat na ba ml  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  itibariyle iki kata yak n bir art a ula mas ,
elektrik enerjisi talebinin ise 398–434 milyar KWS, seviyesini bulmas  beklenmektedir.



7

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
kömürden, yüzde 25'ini hidroelektrik santralinden ve geri kalan k sm  da rüzgâr ve di er
yenilebilir enerji kaynaklar ndan elde etmektedir.

2015 y nda elektrik üretimi, pazardaki canlanmaya ve artan sanayi üretimine ba  olarak 2014
na göre % 3.1 büyüme göstererek 259.690,3 GWh olarak gerçekle mi tir.

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

2014 2015

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 6.109,9 15.448,3 21.558,2 4.881,7 17.176,5 22.058,2 2,3
UBAT 5.732,2 13.619,0 19.351,2 4.132,1 15.796,7 19.928,8 3,0

MART 6.180,7 14.450,2 20.630,9 4.392,1 16.809,5 21.201,6 2,8
SAN 5.468,4 14.385,2 19.853,6 4.171,4 16.129,8 20.301,3 2,3

MAYIS 5.349,4 14.865,2 20.214,6 4.365,6 16.523,2 20.888,9 3,3
HAZ RAN 5.981,6 14.350,5 20.332,1 4.715,1 15.939,1 20.654,2 1,6
TEMMUZ 6.942,2 15.878,7 22.820,9 5.171,1 18.098,5 23.269,7 2,0

USTOS 6.993,0 16.942,1 23.935,1 5.791,5 18.853,5 24.645,0 3,0
EYLÜL 6.082,0 15.226,5 21.308,5 4.727,7 16.693,9 21.421,6 0,5
EK M 5.570,8 13.656,8 19.227,6 4.472,3 16.315,4 20.787,7 8,1

KASIM 5.368,5 15.388,4 20.756,8 4.246,1 16.770,4 21.016,4 1,3
ARALIK 4.690,2 17.282,9 21.973,2 4.302,2 19.214,8 23.516,9 7,0

TOPLAM 70.469,0 181.493,8 251.962,8 55.368,8 204.321,5 259.690,3 3,1

KAYNAK:          TE  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 mlarda yerli kaynaklar n
pay n art lmas n ve ayn  zamanda yenilenebilir kaynaklar n pay n en az %30
düzeyine ç kar lmas n öncelikli olarak hedeflendi i belirtilmi tir.





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

irketin 2015 y nda yapm  oldu u yat m tutar  30.084,75 TL’dir. Bu yat m ile güvenlik
önlemi kapsam yla Ad yaman’daki tesislere gerekli Kö ebent ve Tel Çit korkuluk yap lm r.

irket faaliyetleri ve Önemli Geli meler

10.06.2014 tarihinde irketimizin halka arz ba ar  bir ekilde sonuçland lm r. Halka arz ile
13.600.000 TL olan ç kar lm  sermayesi 3.400.000 TL nominal de erli paylar  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.

Halka Arz Bilgileri 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  (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
Halka Arz Sat  Yöntemi Borsa’da Sat  - Sabit Fiyatla Talep Toplama

lem Görece i Pazar 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  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 . Hesaplanan fiyat üzerinden yat 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 n önleme bentlerinin kurulmas  için halka arz gelirinin yakla k % 27’si
3. letme sermayesinin etkin kullan  için halka arz gelirinin yakla k % 51’i olarak
planlanm r.

Halka Arz Sonras  Geli meler

irket paylar  13.06.2014 tarihinden itibaren Geli en letmeler Piyasas ’nda i lem görmeye
ba lam r. irket paylar n 13.06.2014-02.02.2015 tarihleri aras  fiyat-performans grafi i

daki ekilde olu mu tur.
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Halka arz sonras  2015 y  içindeki geli meler a daki ekildedir.

06.02.2015 tarihli KAP aç klamam z ile ’Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi’’
ba  alt nda 2014 y  ilk 12 ayl k geçici vergi beyannamesini yay mlam  ve söz konusu
duyuruda, 2014/12 döneminde yasal kay tlara göre -1.348.664,48TL dönem zarar  oldu unu
aç klam r.
10.02.2015 tarihli KAP aç klamam z ile zahnamemizin ( Sermaye Piyasas  Arac  Notu) 3.4.
nolu k sm nda belirtti imiz halka arz gelirlerinin kullan m yerleri projeleri ile ilgili olarak;
Kapasitenin etkin kullan  amac yla Ad yaman ifrin Regülatörü ve HES tesisinin
regülatör bölgesi için planlanan Ta n Önleme Bentlerinin ( Tersip Bendi ) kurulmas
üzerine yürütülen proje kapsam nda Kahramanmara  Devlet Su leri 20.Bölge
Müdürlü ü'ne 11.11.2014 tarih ve 330979 say  numaras  ile ifrin HES Tersip Bendi
projesinin onaylanmas  hususunda ba vuruda bulunulmu tu.
Kahramanmara  Devlet Su leri 20.Bölge Müdürlü ü 05.02.2015 tarih ve 70880048-
125.99-77151 say  numaral  yaz  ile  ifrin Regülatörü ve HES tesisinin regülatör bölgesi
için planlanan Ta n Önleme Bentlerinin ( Tersip Bendi ) kurulmas  üzerine yürütülen
projeyi onaylam r.
16.02.2015 tarihli KAP aç klamam z ile ‘’ 1. Ad yaman ili Çelikhan ilçesinde faaliyet
gösteren ifrin Regülatörü ve HES üretim tesisimizin, ba lant  hatt  yat m bedelinin geri
ödenmesi ile ilgili olarak Akeda  Elektrik Da m A. .' den olan alaca n 10 y l yerine
1 y l içerisinde tahsil edilmesinin sa lanmas  amac yla; a. Enerji Piyasas  Düzenleme
Kurumu Ba kanl 'na; 28.01.2014 tarih ve 28896 say  Resmi Gazete'de yay mlanarak
yürürlü e giren Elektrik Piyasas  Ba lant  ve Sistem Kullan m Yönetmeli i'nin Geçici
2.maddesinin 2.f kras ndaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptaline ve yürütmesinin
durdurulmas na dair Dan tay 13. Daire Ba kanl 'na 16.06.2014 tarihinde 2014/2209 Esas
Numaras  ile taraf zdan dava aç ld  duyurulmu tu. b. Dan tay 13. Daire Ba kanl
taraf ndan 19.06.2014 tarihinde yap lan ilk incelemede herhangi bir sorun ve eksiklik
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görülmeyerek dava dosyas n incelenmesine geçilmi  olup, 02.07.2014 tarihinde ise
yürütmenin durdurulmas  talebimizin daval  idarenin savunmas  al nd ktan sonra
görü ülmesine karar verilmi ti. c. Dan tay 13. Daire Ba kanl  taraf ndan daval  idarenin
savunmas  al nm  olup, yürütmenin durdurulmas  talebimiz ile ilgili karar n görü ülmesi

amas na geçilmi ti. 2. Söz konusu dava ile ilgili süreç halen devam etmektedir.’’ eklinde
bir aç klamada bulunduk.
27.02.2015 tarihli KAP aç klamam z ile 2014 y  12 ayl k (2014/12) mali sonuçlar
aç klam r. Buna göre, irket 2014/12 döneminde 1.709.230 TL sat  geliri (2013/12
döneminde 2.512.388 TL’dir ) ve -1.134.923 TL esas faaliyet zarar  (2013/12 döneminde
esas faaliyet kar  126.447 TL’dir) olarak gerçekle mi tir.
09.03.2015 tarihli KAP aç klamam z ile ‘’Halka Arz Fiyat n Belirlenmesinde Esas Al nan
Varsay mlara li kin De erlendirme Raporu’’ yay mlam  ve söz konusu raporda, fiyat
tespit raporunda yer alan projeksiyon ile gerçekle meler hakk nda de erlendirmelere yer
vermi tir. Söz konusu raporda olas  sapmalar n en büyük nedeninin ‘’son 53 y n en kurak
mevsimi ya anmas ’’ oldu u yönünde görü  beyan edilmi tir.
09.03.2015 tarihli KAP aç klamam z ile 2014 y  dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye
Piyasas  Kurulu'nun (No.II-14.1) say  Tebli i gere ince Muhasebe Standartlar  ve
Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar  ve yasal kay tlara göre düzenlenmi  finansal
tablolar zda zarar söz konusu oldu undan, kar da  yap lamayaca , ola an genel
kurulunda onay na sunulaca  duyurulmu tur.
15.04.2015 tarihli KAP aç klamam z ile ‘’ 1. Ad yaman ili Çelikhan ilçesinde faaliyet
gösteren ifrin Regülatörü ve HES üretim tesisimizin, ba lant  hatt  yat m bedelinin geri
ödenmesi ile ilgili olarak Akeda  Elektrik Da m A. .' den olan alaca n 10 y l yerine
1 y l içerisinde tahsil edilmesinin sa lanmas  amac yla; a. Enerji Piyasas  Düzenleme
Kurumu Ba kanl 'na; 28.01.2014 tarih ve 28896 say  Resmi Gazete'de yay mlanarak
yürürlü e giren Elektrik Piyasas  Ba lant  ve Sistem Kullan m Yönetmeli i'nin Geçici
2.maddesinin 2.f kras ndaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptaline ve yürütmesinin
durdurulmas na dair Dan tay 13. Daire Ba kanl 'na 16.06.2014 tarihinde 2014/2209 Esas
Numaras  ile taraf zdan dava aç ld  duyurulmu tu. b. Dan tay 13. Daire Ba kanl
taraf ndan 19.06.2014 tarihinde yap lan ilk incelemede herhangi bir sorun ve eksiklik
görülmeyerek dava dosyas n incelenmesine geçilmi  olup, 02.07.2014 tarihinde ise
yürütmenin durdurulmas  talebimizin daval  idarenin savunmas  al nd ktan sonra
görü ülmesine karar verilmi ti. c. Dan tay 13. Daire Ba kanl  taraf ndan daval  idarenin
savunmas  al nm  olup, yürütmenin durdurulmas  talebimiz ile ilgili karar n görü ülmesi

amas na geçilmi ti. 2. Yürütmeyi durdurma istemi henüz karara ba lanmam , süreç halen
devam etmektedir “ eklinde aç klamada bulunuldu.
14.05.2015 tarihli KAP aç klamam z ile ’Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi’’
ba  alt nda 2015 y  ilk 3 ayl k geçici vergi beyannamesini yay mlam  ve söz konusu
duyuruda, 2015/03 döneminde yasal kay tlara göre 26.951,81 TL dönem kar  oldu unu
aç klam r.
15.06.2015 tarihli KAP aç klamam z ile ‘’ 1. Ad yaman ili Çelikhan ilçesinde faaliyet
gösteren ifrin Regülatörü ve HES üretim tesisimizin, ba lant  hatt  yat m bedelinin geri
ödenmesi ile ilgili olarak Akeda  Elektrik Da m A. .' den olan alaca n 10 y l yerine
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1 y l içerisinde tahsil edilmesinin sa lanmas  amac yla; a. Enerji Piyasas  Düzenleme
Kurumu Ba kanl 'na; 28.01.2014 tarih ve 28896 say  Resmi Gazete'de yay mlanarak
yürürlü e giren Elektrik Piyasas  Ba lant  ve Sistem Kullan m Yönetmeli i'nin Geçici
2.maddesinin 2.f kras ndaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptaline ve yürütmesinin
durdurulmas na dair Dan tay 13. Daire Ba kanl 'na 16.06.2014 tarihinde 2014/2209 Esas
Numaras  ile taraf zdan dava aç ld  duyurulmu tu. b. Dan tay 13. Daire Ba kanl
taraf ndan 19.06.2014 tarihinde yap lan ilk incelemede herhangi bir sorun ve eksiklik
görülmeyerek dava dosyas n incelenmesine geçilmi  olup, 02.07.2014 tarihinde ise
yürütmenin durdurulmas  talebimizin daval  idarenin savunmas  al nd ktan sonra
görü ülmesine karar verilmi ti. c. Dan tay 13. Daire Ba kanl  taraf ndan daval  idarenin
savunmas  al nm  olup, yürütmenin durdurulmas  talebimiz ile ilgili karar n görü ülmesi

amas na geçilmi ti. 2. Yürütmeyi durdurma istemi henüz karara ba lanmam , süreç halen
devam etmektedir “ eklinde aç klamada bulunuldu.
30.07.2015 tarihli KAP aç klamam z ile 2015 y  ilk 6 ayl k (2015/06) mali sonuçlar
aç klam r. Buna göre, irket 2015/06 döneminde 2.058.520 TL sat  geliri (2014/06
döneminde 1.010.030 TL’dir ) ve 768.114 TL esas faaliyet kar  (2014/06 döneminde esas
faaliyet kar  1.213.363 TL’dir) olarak gerçekle mi tir.
31.07.2015 tarihli KAP aç klamam z ile ‘’Halka Arz Fiyat n Belirlenmesinde Esas Al nan
Varsay mlara li kin De erlendirme Raporu’’ yay mlam  ve söz konusu raporda, fiyat
tespit raporunda yer alan projeksiyon ile gerçekle meler hakk nda de erlendirmelere yer
vermi tir.  2013 y  sonlar nda ba layan Kural n 2015 ba ndan itibaren sona erdi i ve 6
ayda üretimin, 2013 ve 2014 y llar n 12 ayl k üretimlerini geçti i fakat arz talebe ba
olarak sat  fiyatlar n geriledi i görü ü beyan edilmi tir.
12.08.2015 tarihli KAP aç klamam z ile ’Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi’’
ba  alt nda 2015 y  ilk 6 ayl k geçici vergi beyannamesini yay mlam  ve söz konusu
duyuruda, 2015/06 döneminde yasal kay tlara göre -677.859,23 TL dönem zarar  oldu unu
aç klam r.
14.08.2015 tarihli KAP aç klamam z ile ‘’ 1. Ad yaman ili Çelikhan ilçesinde faaliyet
gösteren ifrin Regülatörü ve HES üretim tesisimizin, ba lant  hatt  yat m bedelinin geri
ödenmesi ile ilgili olarak Akeda  Elektrik Da m A. .' den olan alaca n 10 y l yerine
1 y l içerisinde tahsil edilmesinin sa lanmas  amac yla; a. Enerji Piyasas  Düzenleme
Kurumu Ba kanl 'na; 28.01.2014 tarih ve 28896 say  Resmi Gazete'de yay mlanarak
yürürlü e giren Elektrik Piyasas  Ba lant  ve Sistem Kullan m Yönetmeli i'nin Geçici
2.maddesinin 2.f kras ndaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptaline ve yürütmesinin
durdurulmas na dair Dan tay 13. Daire Ba kanl 'na 16.06.2014 tarihinde 2014/2209 Esas
Numaras  ile taraf zdan dava aç ld  duyurulmu tu. b. Dan tay 13. Daire Ba kanl
taraf ndan 19.06.2014 tarihinde yap lan ilk incelemede herhangi bir sorun ve eksiklik
görülmeyerek dava dosyas n incelenmesine geçilmi  olup, 02.07.2014 tarihinde ise
yürütmenin durdurulmas  talebimizin daval  idarenin savunmas  al nd ktan sonra
görü ülmesine karar verilmi ti. c. Dan tay 13. Daire Ba kanl  taraf ndan daval  idarenin
savunmas  al nm  olup, yürütmenin durdurulmas  talebimiz ile ilgili karar n görü ülmesi

amas na geçilmi ti. 2. Yürütmeyi durdurma istemi henüz karara ba lanmam , süreç halen
devam etmektedir” eklinde aç klamada bulunuldu.
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12.10.2015 tarihli KAP aç klamam z ile “ 1. Ad yaman ili Çelikhan ilçesinde faaliyet
gösteren ifrin Regülatörü ve HES üretim tesisimizin, ba lant  hatt  yat m bedelinin geri
ödenmesi ile ilgili olarak Akeda  Elektrik Da m A. .' den olan alaca n 10 y l yerine
1 y l içerisinde tahsil edilmesinin sa lanmas  amac yla; a. Enerji Piyasas  Düzenleme
Kurumu Ba kanl 'na; 28.01.2014 tarih ve 28896 say  Resmi Gazete'de yay mlanarak
yürürlü e giren Elektrik Piyasas  Ba lant  ve Sistem Kullan m Yönetmeli i'nin Geçici
2.maddesinin 2.f kras ndaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptaline ve yürütmesinin
durdurulmas na dair Dan tay 13. Daire Ba kanl 'na 16.06.2014 tarihinde 2014/2209 Esas
Numaras  ile taraf zdan dava aç ld  duyurulmu tu. b. Dan tay 13. Daire Ba kanl
taraf ndan 19.06.2014 tarihinde yap lan ilk incelemede herhangi bir sorun ve eksiklik
görülmeyerek dava dosyas n incelenmesine geçilmi  olup, 02.07.2014 tarihinde ise
yürütmenin durdurulmas  talebimizin daval  idarenin savunmas  al nd ktan sonra
görü ülmesine karar verilmi ti. c. Dan tay 13. Daire Ba kanl  taraf ndan daval  idarenin
savunmas  al nm  olup, yürütmenin durdurulmas  talebimiz ile ilgili karar n görü ülmesi

amas na geçilmi ti. 2. . 28.01.2014 tarih ve 28896 say  Resmi Gazete'de yay mlanarak
yürürlü e giren "Elektrik Piyasas  Ba lant  ve Sistem Kullan m Yönetmeli i"nin Geçici
2.maddesinin 2.f kras ndaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptali davas  esastan
görü ülmeye devam etmektedir. u a amada Yürütmenin durdurulmas  hakk ndaki
istemimiz ise reddedilmi tir.” eklinde aç klamada bulunuldu.14.12.2015 de yap lan KAP
aç klamas nda da bir de iklik olmam r.
28.10.2015 tarihli KAP aç klamam z ile Piyasalarda olu an dolardaki h zl  yükseli , petrol
ve do algaz fiyatlar ndaki dü lerin etkisi ile u anda bulundu umuz Gün Öncesi
Piyasas nda olu an fiyatsal de ikliklerin irketimizi olumsuz etkileyece ini
dü ündü ümüzden dolay  Gün Öncesi Piyasas ndan ç p, elektrik sat  fiyat  kanunda yer
alan 7.3 DOLARcent/kWh sabit fiyata göre sat  hesaplanan YEK destekleme
mekanizmas na geçi  yapmak istemekteyiz. Bu amaç ile irketimiz Yenilenebilir Enerji
Kaynaklar  Destekleme Mekanizmas    YEKDEM   Yönetmeli inin 5 inci ve devam
maddeleri uyar nca 2016 y nda YEK destekleme mekanizmas ndan yararlanmak için
Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumuna  EPDK ba vuruda bulunmu tur. 10.12.2015 tarihli
KAP aç klamam z ile Ba vurumuz onaylanm  olup 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektrik
sat lar  YEKDEM tarifesi üzerinden yap lacakt r aç klamalar  yap lm r.
16.11.2015 tarihli KAP aç klamam z ile ’Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi’’
ba  alt nda 2015 y  ilk 9 ayl k geçici vergi beyannamesini yay mlam  ve söz konusu
duyuruda, 2015/09 döneminde yasal kay tlara göre -3.781.431,53TL dönem zarar  oldu unu
aç klam r.
25.11.2015 tarihli KAP aç klamam z ile Asya Kat m Bankas  A. 'ye Teminat Verilmesi
ba yla, irketimiz ile Asya Kat m Bankas  A. . aras nda, geçmi teki mali tablolar z
ile kamuoyuna aç klam  oldu umuz mevcut kredimiz ve Asya Kat m Bankas  A. .
al narak Türkiye Kalk nma Bankas  A. . ye verilen teminat mektuplar  teminat  te kil
etmek üzere; Alacak Temlik Sözle mesi ve Ticari letme Rehni Sözle mesi imzalanm r.
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Devlet Te vik ve Yard mlar

irketimiz Ocak-Aral k 2015 dönemi içinde devlet te vik ve yard  kullanmam r.

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

irketimizde iç kontrol, organizasyonun plan  ile i letmenin varl klar  korumak, muhasebe
bilgilerinin do rulu unu, güvenilirli ini ara rmak, faaliyetlerin verimlili ini art rmak, önceden
saptanm  yönetim politikalar na ba  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 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 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 r.
Bu Çerçevede Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik aat Turizm ve Ticaret A. .’nin ç
Kontrol Sistemi, faaliyetlerin sonuçlar n de erlendirilmesinden ziyade, faaliyetlerden önce
yap lacak i  ve i lemlerin denetlenmesi ve irket varl klar n etkin bir ekilde korunmas n
sa lanmas  hedeflemektedir.
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Yönetim Organ n görü ü

Yönetim Kurulumuzun, 30.10.2013 tarih ve 2013/07 say  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 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 z üzerinde etki edebilecek be  ana kategori tespit edilmi tir; -
Stratejik Yönetim ve Yat 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,
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  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 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 Aral k 2015 tarihi itibariyle ba ms z denetime tabi olmu  ve

Kamu denetimine tabi olmam r.
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.



16

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

irketimizin aleyhine aç lan ve faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek davalar
söz konusu de ildir. irketimize kar  aç lm  olan ve a da detaylar  görebilece iniz tazminat
davalar  söz konusudur.

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 1. Asliye Mahkemesine 2013 / 428
Dosya numaras  ile Sel sonucu olu an tar m
arazisi “ta nmaz” zarar na ili kin tazminat talebi
içeren talepte bulunulmu tur. 03.03.2015
tarihindeki duru mada ke if günü verilmesi
bekleniyordu fakat ke if yap lamad . Sonras
dönemde 04.03.2016 tarihinde ke fe gidilece i
karar  ç kt . Ke if sonras  Duru ma tarihi
21.04.2016’d r.

2 Tazminat 100.000,00 TL stanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi
2012/295 Dosya numaras  ile Bomonti Elektrik
Mü . . Tur. Ve Tic A ’nin baraj in aat

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 r.
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 r. Kira sözle mesinden dolay
do an kazanç kayb 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 r. Bir
sonraki Duru ma tarihi 22.02.2016’d r.

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

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 tespitine dair davac  s fat  ile
taraf zdan aç lm  davad r. Yerel
mahkemece davam n reddine karar
verilmi tir. Daval  kurumca gerekçeli karar
tebli e ç kar ld ktan sonra temyiz ba vurusu
yap lacakt r. Dava dosyas  henüz
kesinle memi tir.
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2 ptal Davas 4.413.181,00 TL Dan tay 13. Dairesine 2014/5183 “2014/2209
eski esas” Dosya numaras  ile 16.06.2014
tarihinde ba lant  hatt  yat m bedelinin geri
ödenmesi ile ilgili olarak Akeda  Elektrik
Da m A. .' den olan alaca n 10 y l
yerine 1 y l içerisinde tahsil edilmesinin
sa lanmas  amac yla Elektrik Piyasas  Ba lant
ve Sistem Kullan m Yönetmeli i’nin Geçici 2.
Maddesinin 1.f kras  ile 2.f kras nda yer alan
“on” ve “onuncu” ifadelerinin iptali istemiyle
dava aç lm r. 28.01.2014 tarih ve 28896
say  Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e
giren "Elektrik Piyasas  Ba lant  ve Sistem
Kullan m Yönetmeli i"nin Geçici
2.maddesinin 2.f kras ndaki "on " ve "onuncu"
ifadelerinin iptali davas  esastan görü ülmeye
devam etmektedir. u a amada Yürütmenin
durdurulmas  hakk ndaki istemimiz ise
reddedilmi tir. Süreç halen devam etmektedir.

ptal Davas  Detay
irket ifrin HES- Kahta TM Enerji Nakil Hatt n yap  için öncelikle Akeda  Elektrik Da m

A.  ile Tesis sözle mesi imzalanm , bunun akabinde “Ba lant  ve Sistem Kullan m” anla malar
imzalanm r. AKEDA ’la imzalanan sözle meler gere ince,04.08.2002 tarihli ve 24836 say
Resmî  Gazete’  de  yay mlanan  Elektrik  Piyasas  Lisans  Yönetmeli i  Sisteme  eri im  ve  sistem
kullan m haklar  Madde-38. madde 6. f kra kapsam nda, ifrin HES - Kahta Trafo Merkezi
aras ndaki Enerji Nakil Hatt  yat irket taraf ndan yap lm r. Yap lan bu yat mdan dolay
Türkiye Elektrik letim A. . ve/veya da m lisans  sahibi tüzel ki i “Akeda  Elektrik Da m
A. .”den 4.413.181 TL ba lant  hatt  bedeli alaca  olu mu tur.

28 Ocak 2014 tarihli 28896 Say  Resmi Gazete ile yürürlü e giren, Elektrik Piyasas  Ba lant  ve
Sistem Kullan m Yönetmeli i Geçici Madde 2’de elektrik iletim hatlar na ili kin “gerçek veya tüzel
ki iler taraf ndan yap lan veya finanse edilen tesisler için gerçekle en yat ma ait bedeller”
yönetmelik tarihinden itibaren en geç 10 y l içerisinde ödenece i yer almaktad r.

irket yönetimi 27.12.2013 tarihi 20 No’lu yönetim kurulu karar  ile ticari olmayan alaca  10 y l
içerisinde e it taksitlerle tahsil edilece ini öngörmü tür. Belirtilen yönetim kurulu karar  gere i bu
alaca  mutabakat kapsam nda belirlenen ekilde tüfe oranlar  ile yeniden de erlemi  ve 10 y l
içerisinde tahsil edilmesi öngörülen faiz tahakkuku hesaplanm r. Bu alaca  y ll k % 8 reeskont
faiz oran  ile günümüze indirgemek amac yla gerçekle memi  faiz geliri/gideri kar
hesaplayarak ili ikteki mali tablolara yans tm r.

Ad yaman ili Çelikhan ilçesinde faaliyet gösteren ifrin Regülatörü ve HES üretim tesisimizin,
ba lant  hatt  yat m bedelinin geri ödenmesi ile ilgili olarak Akeda  Elektrik Da m A. . den
olan
Alaca n 10 y l yerine 1 y l içerisinde tahsil edilmesinin sa lanmas  amac yla;

Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu Ba kanl 'na; 28.01.2014 tarih ve 28896 say  Resmi
Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren Elektrik Piyasas  Ba lant  ve Sistem Kullan m
Yönetmeli i'nin Geçici2.maddesinin 2.f kras ndaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptaline ve
yürütmesinin durdurulmas na dair Dan tay 13. Daire Ba kanl 'na 16.06.2014 tarihinde 2014/2209
Esas Numaras  “2014/5183 Yeni esas” ile dava açm r. Davan n süreci Kamuyu Ayd nlatma
Platformunda (KAP) düzenli olarak ilan edilmektedir.
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h) Mevzuat hükümlerine ayk  uygulamalar nedeniyle irket ve yönetim organ  üyeleri
hakk nda uygulanan idari veya adli yapt mlara ili kin aç klamalar,

Yoktur.

i) Geçmi  dönemdeki genel kurul kararlar 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  yap lm sa, toplant 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,

l içerisinde ola anüstü genel kurul toplant  yap lmam 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 r. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yap lan
harcama yoktur.

l) irketler toplulu una ba  bir irketse; ( ) bendinde bahsedilen hukuki i lemin
yap ld  veya önlemin al nd  veyahut al nmas ndan kaç 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 lan önlemin irketi zarara u rat p u ratmad , irket zarara

ram sa bunun denkle tirilip denkle tirilmedi i.

irketimiz irketler toplulu una ba  bir irket de ildir.

m)  irketler  toplulu una  ba  bir  irketse;  hâkim  irketle,  hâkim  irkete  ba  bir  irketle,
hâkim irketin yönlendirmesiyle onun ya da ona ba  bir irketin yarar na yapt  hukuki

lemler ve geçmi  faaliyet y nda hâkim irketin ya da ona ba  bir irketin yarar na al nan
veya al nmas ndan kaç lan tüm di er önlemler,

irketimiz irketler toplulu una ba  bir irket de ildir.
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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 KALAR, LETMEN N
PERFORMANSINI GÜÇLEND RMEK N UYGULADI I YATIRIM VE TEMETTÜ
POL KASI:

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

Enerji santrallerinin i letimi, elektrik üretiminde kullan lan donan n, iletim hatlar n, boru
hatlar 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
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 lmaktaysa da, sigortadan elde edilecek tazminat
miktar  gelir kay plar n veya maliyet art lar  kar lamaya yetecek düzeyde olmayabilir. Böyle
bir durum ise irketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlar  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  bir hastal k veya sald  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  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  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  olu turur. l içindeki uzunlu u 180 km’dir. Kâhta, Kalburcu
ve Göksu Çaylar  nehrin ba ca kollar 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 r.

Kahta Çay , Çelikhan yöresindeki Bulam, Abdülharap ve Recep sular  toplayarak Cendere
Köprüsünden geçtikten sonra Eski Kahta ve Alut arazisinde biriken da sular  da alarak F rat
Nehri' ne kar r (45.5 km). Göksu Çay  ise Kahramanmara  ili s rlar ndan ç p Erkenek, Tut ve
Akdere civar ndan geçerek Sofraz suyunu da ald ktan sonra Gümü kaya'n n bat nda F rat Nehrine
kar r. I s rlar  içindeki uzunlu u 90 km' dir. Sofraz Çay  Besni ilçesi Toklu Köyü civar ndan

kar ve Hac halil Köyü yak nlar nda Keysun Suyu' nu alarak Akdere civar nda Göksu Çay ' na
kar r. l s rlar  içindeki uzunlu u 51 km'dir. Ziyaret Çay  ise Kayna  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 hatas z çal mas  üretimin verimini etkilemektedir. Tesis yeni
kurulmu tur ve makinalar 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  olumlu etkilemektedir.

irketin Üretti i ve lave Yat m Yaparak Üretmeyi Planlad  Elektrik çin Kamunun 7 Y l
Sonras çin Al m Garantisi Bulunmamaktad r.

31 Aral k 2015 tarihinden önce faaliyete geçen yenilenebilir enerji kaynaklar  kullanan enerji
santralleri için al m ve asgari fiyat garantileri uygulanmaktad r. 10.05.2005 tarih 5346 no’lu
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n Elektrik Enerjisi Üretim Amaçl  Kullan na li kin
Kanun”una göre 31.12.2015 tarihine kadar i letmeye geçen yenilenebilir kaynakl  santraller garanti
tarifeden faydalanmaktad r. irket bu kanun kapsam nda mevcutta 10 y l olan süresi bu gün
itibariyle 7 y ld r. Bu süreyi Bakanlar Kurulu uzatmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu’nun süreyi
uzatmama durumunda 7 y lsonunda kamunun al m garantisi bulunmamaktad r.

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

Halka arz ile elde edilen gelirden, mevcut enerji santralinde kapasite art  ve verimlilik
çal malar  gerçekle tirmek suretiyle i  hacminin büyütülmesi hedeflenmektedir. Bu yat mlar n
çe itli sebeplerle yap lamamas , yap lsa dahi öngörülen üretimleri gerçekle tirememesi ortakl n
bekledi i kurulu güce ula mas  ve hedefledi i karl  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 n veya malzeme arz n temin edilememesinden, i lerde
ya anan duraksamalardan, i çi-i veren anla mazl klar  veya sosyal karga alardan, hava artlar n
ve hidrolojik farkl 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 rlar  içerisinde
kal namamas ndan, projenin öngörülen bütçede ve belirlenen proje gereklerine uygun olarak
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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 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 r, projeler zaman nda ve uygun ekilde hiç tamamlanamazsa
öngörülerle tutarl ekilde elektrik enerjisi üretilemeyebilir ki, bu da irketin mali durumunu ve
faaliyet sonuçlar  olumsuz yönde etkileyebilir. Son olarak, ilave yat m çal malar n zaman nda
ve kârl  bir ekilde ba ar labilece inin garantisi bulunmamaktad r.

Yat mlar:

Planlanan Yat mlara li kin Geli meler

1. 2 MW Kapasite Art  (Kuyruk Suyuna 1 MW Lisanss z Elektrik Üretimi ve 1 MW
Kapasite Art  Ba vurusu):
Lisanss z elektrik üretimi kapsam nda ifrin HES projesinin türbin ç na (kuyruk suyuna)
kurulmak üzere 1 MW, kapasite art  ba vurusu ile 1 MW olmak üzere toplam 2 MW ek kapasite
yat  planlanmaktayd . Kapasite art  için halk arz gelirinin yakla k % 22’sinin kullan lmas
planlanm . Bu do rultuda ifrin Regülatörü ve HES tesisi türbin ç na (kuyruksuyu) kurulmak
üzere hidrolik kayna a dayal  1MW kapasiteli lisanss z elektrik üretimi projesi kapsam nda
Ad yaman l Özel daresi Ba kanl 'na 11.11.2014 tarih ve 13229 say  numaras  ile Su Kullan m
Hakk zin Belgesi almak amac yla ba vuruda bulunulmu tur. Ancak hidrolik kaynaklara dayal
lisanss z üretim tesisleri için ba vuru a amas nda il özel idarelerince istenecek olan belgelere ili kin
olarak DS  taraf ndan ç kart lacak yönetmelikte lisanss z elektrik üretimine ili kin henüz bir
düzenleme yap lmam  olmas  nedeniyle, ba vurunun ilk inceleme evresinde reddedilmi ti. Ancak
daha sonras nda Devlet Su leri Genel Müdürlü ü’nce düzenlenmesi beklenen yeni “Elektrik
Piyasas nda Üretim Faaliyetinde Bulunmak üzere Su Kullan m Hakk  Anla mas mzalanmas na
li kin Yönetmelik” 21.02.2015 tarih ve 29274 say  Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e

girmi tir. lgili mevzuat do rultusunda ba vuru için gerekli çal ma ve haz rl klar devam
etmektedir. Lisanss z üretim tesisi kurman n yan  s ra ifrin Regülatörü ve HES tesisinin kapasite
art  için gerekli ba vuru, kapasite art m yat mlar n e  zamanl  sürdürülebilmesi amac yla
henüz gerçekle tirilmemi tir.

2. Ta n Önleme Bentleri:
Buradaki amaç özellikle bahar aylar nda kar sular n erimesi ve dere yataklar nda sular n
artmas yla olu an sel sular n hem çevre halk na verdi i zarar önlenecek hem de ta n sular
biriktirilerek üretim yap lmas na imkân sa lanacakt . Ta n önleme bentlerinin kurulmas  için
halka arz gelirinin yakla k % 27’sinin kullan lmas  planlanm .

Bu do rultuda kapasitenin etkin kullan  amac yla proje üst kotlar nda DS  onaylar  al nmak
suretiyle ta n önleme bentleri kurulmas  planlanmaktayd . Ad yaman ifrin Regülatörü ve HES
tesisinin regülatör bölgesi için planlanan Ta n Önleme Bentlerinin ( Tersip Bendi ) kurulmas
üzerine yürütülen proje kapsam nda Kahramanmara  Devlet Su leri 20.Bölge Müdürlü ü'ne
11.11.2014 tarih ve 330979 say  numaras  ile ifrin HES Tersip Bendi projesinin onaylanmas
hususunda ba vuruda bulunulmu tu. Kahramanmara  Devlet Su leri 20.Bölge Müdürlü ü
05.02.2015 tarih ve 70880048-125.99-77151 say  numaral  yaz  ile ifrin Regülatörü ve HES
tesisinin regülatör bölgesi için planlanan Ta n Önleme Bentlerinin ( Tersip Bendi ) kurulmas
üzerine yürütülen projeyi onaylam r. Bunun d nda yeni bir geli me olmam r.

 Bu Proje ile mevcut verimlili in %20 oran nda art lmas  planlanmaktad r. Ancak öngörülemeyen
riskler ve beklentinin alt nda yarar elde edilmesi ihtimalini nedeniyle %12,7 oran nda etki yapaca
varsay lm r.
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irket’in yeni yat mlar  sonras  üretim ve kapasite durumunun a daki ekilde olmas
beklenmektedir. 2. Yat m konusu olan ta n bentleri yap lmas  ve kapasite kullan n
art lmas  hususunda beklenen yarar n %20 seviyesine ç kmas  beklenmekle beraber, projede
öngörülemeyen riskler ve beklenenden daha dü ük oranda yarar elde edilmesi de ihtimal dahilin de
oldu undan, yat m sonras  kapasite kullan m oran , a daki tabloda,  üretimdeki %20 etki yerine
%12,7 (KKO kullan nda art  %5,5) seviyesinde dikkate al nm r.

Üretimi Art rmaya Yönelik Planlanan Yat mlar Tablosu

Yat m Ad

Yat m
Öncesi

Kapasite
(MW/Y l)

Yat m
Öncesi

Kapasite
Kullan

(%)

Kapasite
Kullan
Üzerinde

Etkisi (%)

Yat m
Sonras

Kapasite
Kullan

(%)

Yat m
Sonras

Kapasite
(MW/Y l)

Yat n
Beklenen

Tutar
(TL)

Kuyruk Suyuna Ek
2 MW kapasite 59.042,40 %40 - %43,5 76.562,40 1.450.000
Ta n Önleme
Bentleri 76.562,40 %43,5 %20 %49,0 76.562,40 1.750.000

Toplam 59.042,40 %40 %49,0 76.562,40 3.200.000

3. letme sermayesinin etkin kullan  için halka arz gelirinin yakla k % 51’i olarak
planlanmas  ile ilgili:

KAP’taki 22.09.2014 tarihli özel durum aç klamam za istinaden, Kur ve faiz riski de göz önüne
al narak 31 Aral k 2014 tarihine kadar ödenmesi gereken K sa Vadeli Banka Kredilerimiz olan
toplam 207.934,86 TL, 115.825,80 Dolar  ve 345.869,83 Euro erken ödeme yap larak kapat lm r.

Geçmi  y llarla kar la rmal  olarak irketin y l içindeki sat lar , verimlili i, gelir olu turma
kapasitesi, kârl  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

2015 Ocak-Aral k dönemi üretim rakamlar 17.725,40 MW’t r. Ayn  dönemde sat  rakam  ise
2.343.575,71 TL’dir. 2014 y nda sat  rakamlar 1.476.177,66 TL’ydi. 2014 y na göre üretim ve
sat  rakamlar nda yüksek oranda art  olmu tur. 2014 y ndaki kurakl k dönemi 2015 ba nda sona
ermi tir. Yo un ya mur ve dönemsel olarak kar ya lar  olmu tur ve bu sayede 2015 y  verimli
bir ekilde geçmi tir. u ana kadarki en iyi üretim performans  sergilenmi tir.
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YILLARA GÖRE KAR ILA TIRMALI ÜRET M TABLOMUZ

2014 Aral k ay ndan itibaren hava artlar n olumluya dönmeye ba lamas  2015 y nda üretimin
yüksek oranda artm  olmas na ra men beklenenden daha dü ük sat  rakamlar na ula lm r.
Temel sebebi ise üretim artarken piyasalarda olu an dolardaki h zl  yükseli , petrol ve do algaz
fiyatlar ndaki dü lerin etkisi ile arz talep dengesine ba  olarak sat  fiyatlar nda 2014 y na göre

daki ortalama fiyat kar la rmas  tablosunda görüldü ü üzere çok büyük dü ler meydana
gelmi tir. irket olarak u anda bulundu umuz Gün Öncesi Piyasas nda olu an fiyatsal
de ikliklerin irketimizi olumsuz etkileyece ini dü ündü ümüzden dolay  Gün Öncesi
Piyasas ndan ç p, elektrik sat  fiyat  kanunda yer alan 7.3 DOLARcent/kWh sabit fiyata göre
sat  hesaplanan YEK destekleme mekanizmas na geçi  yapmak için Enerji Piyasas  Düzenleme
Kurumuna  EPDK ba vuruda bulunuldu. Ba vuru onaylanm  olup 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
elektrik sat lar  YEKDEM tarifesi üzerinden yap lacakt r.

ORTALAMA F YAT KAR ILA TIRMASI
SIRA
NO

AYLAR 2014 IRLIKLI
ORTALAMA

SATI
YATLARI

2015
IRLIKLI

ORTALAMA
SATI

YATLARI

2014 VE 2015
YILI SATI
YAT YÜZDE

FARKI

1 OCAK 164,31 177,71 8,16%
2 UBAT 176,75 146,75 -16,97%
3 MART 134,83 120,83 -10,38%
4 SAN 158,56 101,13 -36,22%
5 MAYIS 168,18 106,60 -36,62%
6 HAZ RAN 155,90 121,43 -22,11%
7 TEMMUZ 183,82 140,79 -23,41%
8 USTOS 91,30 170,27 86,50%
9 EYLÜL 112,55 161,34 43,35%

10 EK M 159,82 148,52 -7,07%
11 KASIM 192,16 134,94 -29,78%
12 ARALIK 180,55 175,49 -2,80%

ARA
TOPLAM

161,39 121,52 -24,70%
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daki tabloda görüldü ü üzere 2014 y na göre 2015 y nda Kapasite Kullan m Oran nda
ortalama yüzde 116 art  olmu  ve 2015 y  boyunca ortalama yüzde 30 kapasite kullan m oran  ile
çal lm r.

KAPAS TE KULLANIM AÇISINDAN KAR ILA TIRMA:

SIRA
NO

AYLAR 2014 YILI
ORANI ( % )

2015 YILI
ORANI ( % )

2014 VE 2015
YILI KAPAS TE
YÜZDE FARKI

1 OCAK 10% 27% 169,44%
2 UBAT 18% 33% 89,65%
3 MART 39% 67% 73,09%
4 SAN 30% 97% 225,89%
5 MAYIS 15% 83% 456,48%
6 HAZ RAN 6% 22% 294,69%
7 TEMMUZ 2% 7% 339,83%
8 USTOS 0% 3% 780,31%
9 EYLÜL 1% 2% 53,80%
10 EK M 9% 6% -26,58%
11 KASIM 10% 6% -42,00%
12 ARALIK 27% 6% -77,58%

ARA
TOPLAM

14% 30% 116,45%

2015 Ocak-Aral k dönemi üretim rakamlar 17.725,40 MW’t r. 2014 Ocak-Aral k döneminde
üretim rakamlar 8.163,65 MW’d .

AYLIK BAZDA ÜRET M M KTARI

SIRA
NO AYLAR YIL

 ÜRET M
KTARI
(MW)

1 OCAK 2015 1.334,02
2 UBAT 2015 1.505,96
3 MART 2015 3.367,86
4 SAN 2015 4.693,03
5 MAYIS 2015 4.155,82
6 HAZ RAN 2015 1.090,68
7 TEMMUZ 2015 365,98
8 USTOS 2015 149,30
9 EYLÜL 2015 96,14
10 EK M 2015 339,50
11 KASIM 2015 311,74
12 ARALIK 2015 315,37

TOPLAM 17.725,40
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Temettü Politikam z ise;

2015 ve izleyen y llara ili kin Kar Pay  Da m Politikas n; Pay sahiplerimizin beklentileri ile
irketimizin büyümesi, planlanan yat m harcamalar , çal ma sermayesi ihtiyac  ve karl k

durumu aras ndaki hassas dengenin göz önünde tutularak yat mc lar n da temettü geliri elde
etmeleri için a da yer ald ekilde tespit edilmi  olup 21.04.2015 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 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  sonunda tespit olunan gelirlerden dü üldükten sonra geriye kalan ve y ll k
bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmi  y l zararlar n dü ülmesinden sonra s ras  ile a da
gösterilen ekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

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

Birinci Temettü:

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

c) Yukar daki indirimler yap ld ktan sonra, Genel Kurul, kar pay n, yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve i çilere, çe itli amaçlarla kurulmu  vak flara ve benzer nitelikteki ki i ve
kurumlara da 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 lmas  kararla lm  olan k 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 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 lmad kça ba ka yedek akçe
ayr lmas na, ertesi y la kar aktar lmas na ve temettü da nda, yönetim kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve i çilere, çe itli amaçlarla kurulmu  olan vak flara ve bu gibi ki i ve/veya kurumlara
kar pay  da lmas na karar verilemez.
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Paylara ili kin temettü, k stelyevm esas  uygulanmaks n, da m tarihi itibariyle mevcut paylar n
tümüne, bunlar n ihraç ve iktisap tarihleri dikkate al nmaks n e it olarak da r.

irket Sermaye Piyasas  Kanunu’nun 20. Maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklar na temettü
avans  da tabilir. Da lmas na karar verilen kar n da m ekli ve zaman , yönetim kurulunun bu
konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararla r.

Ortaklara da 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 r.

irket Sermaye Piyasas  Kanunu’nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklar na temettü
avans  da tabilir
Temettü avans  tutar n hesaplanmas nda ve da nda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

irketimizin 2015 y  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 3.745.469 TL’dir.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmi  yasal kay tlar zda ise 3.048.341,42 TL net dönem zarar
mevcuttur. Kar da  yap lmamas  hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmas na, kat lanlar n
oy birli i ile karar verilmi tir.

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  art rmay
hedeflemektedir.

irket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye s yla ili kilendirilen riskler üst
yönetim taraf ndan de erlendirilir. Üst yönetim de erlendirmelerine dayanarak, sermaye
yap  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 daki gibidir:

31.12.2015 31.12.2014

Toplam yükümlülükler 20.870.798 20.075.015
Haz r de erler (31.343) (516.148)

Net borç 20.839.455 19.558.867
Özkaynaklar 15.581.884 19.322.468

Yat lan sermaye 36.421.339 38.881.335

Net borç/yat lan sermaye oran %57 %50
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Kredi riski:

irket’in türev finansal araçlar  bulunmamaktad r. 31.12.2015 tarihi itibariyle irket’in kredi riskini
olu turan di er taraf ticari alacaklar 65.499 TL’dir.  Türkiye  Elektrik  letim  A.  “TE ”   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. Di er taraftan duran varl klar içerisindeki di er alacaklar 4.818.582
TL olup, irket, ba lant  hatt  yat  kendi tüzel ki ili i taraf ndan yapmas  ve finanse
etmesinden kaynaklanmaktad r. Ba lant  hatt , Da m lisans  sahibi AKEDA  Elektrik Da m
A. .’ye ve 16.05.2012 tarihinde geçici kabul ile devredilmesi nedeniyle AKEDA  Elektrik Da m
A. .’den 4.818.582 TL alaca  olu mu tur. lgili tutar n 02.11.2013 tarihli ve 28809 say  Resmi
Gazete’de yay nlanarak de ikli e u rayan “Elektrik Piyasas  Lisans Yönetmeli i” Geçici 13.
maddesi gere ince, Yönetmeli in yay nland  tarihten itibaren en geç 10 y l içerisinde geri
ödenmesi beklenmektedir. Alaca n tahsil ko ullar , ne zaman tahsil edilece i ve tahsil edilecek
tutar üzerine faiz tutar n eklenip eklenmemesi konusunda belirsizlikler mevcuttur. irket ayr ca
yüklenmi  oldu u Katma De er Vergilerini faaliyete geçti i dönemden itibaren ödeyece i Katma
De er Vergisinden dü mektedir.

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  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 31.12.2015 tarihi itibariyle, dönen varl klar 2.041.510 TL, bir y l içinde ödemesi gereken
sa vadeli yükümlülük toplam  ise 4.436.954 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 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 ve borçlar n
TL cinsinden kar  a daki gibidir;
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Ba ms z denetimden geçmi
(TL) 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014

Varl klar 259 54.947

Borçlar (19.359.553) (18.380.128)

Net (19.359.293) (18.435.076)

irket’in finansal verilerine göre; USD’ nin TL kar nda %10 de er kazanmas  halinde, USD net
yükümlülü ü TL cinsinden 31.12.2015 dönemi için 173.545 TL  seviyesinde  artmaktad r.  EURO’
nun TL kar nda % 10 de er kazanmas  halinde EURO net yükümlülü ü ise TL cinsinden
1.762.385 TL seviyesinde art  gösterecektir. irket’in yabanc  para cinsinden borçlar  içerisinde
EURO a rl n fazla olmas  nedeniyle duyarl  daha fazlad r. irket’in döviz cinsinden
borçlar n TL kar  ise; 31.12.2015 dönemi için 19.359.553 TL’dir.

Faiz Oran  Riski
Piyasa faiz oranlar ndaki de imlerin finansal araçlar n fiyatlar nda dalgalanmalara yol
açmas , irket’in faiz oran  riskiyle ba a ç kma gereklili ini do urmaktad r. irket’in
anaparas  34.500 TL olan kredisi hariç tüm kredi borçlanmalar  uzun vadeli olup, her bir kredi
için de ik faiz oranlar  mevcuttur. K sa vadeli kredinin faiz oran  % 8,88’dir. Uzun vadeli
Türk Liras  kredilerin faiz aral  %12,00- %16,00’d r. EURO kredilerin faiz aral , % 3,64 -
% 5,88’dir. USD cinsinden kredilerin faiz oran  ise % 7,8’dir. irket önemli derecede faiz
oran  riski ta makta olup, bu riske kar k herhangi bir hedging (korunma) i lemi
bulunmamaktad r. irket’in finansal yükümlülükleri, irket’i faiz oran  riskine maruz

rakmaktad r. irket’in finansal yükümlülükleri a rl kl  olarak de ken faizli
borçlanmalard r. irket, ulusal ve uluslararas  piyasalarda faiz oranlar ndaki de ikliklerden
etkilenmekte olup faiz oran na duyarl  finansal araçlar  a daki gibidir:

31.12.2015 31.12.2014

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler 5.421.873 4.315.366
De ken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler 15.448.925 15.759.649

31.12.2015 (%) ABD $ EURO TL

Yükümlülükler
Finansal borçlar %6,26 %4,35 %11,67
Ticari borçlar %0,04 -- %10,6

31.12.2014 (%) ABD $ EURO TL

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

Finansal Tablolar n Onaylanmas
Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik aat Turizm ve Ticaret A. .`nin 2015 y  dönemine
ili kin finansal tablolar  Engin Ba ms z Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Mü avirlik A. .
taraf ndan denetlenmi tir. 31.12.2015 y ll k hesap dönemlerine ili kin 29.02.2015 tarihli özel
ba ms z denetim raporlar  düzenlenmi tir. Sorumlu Ortak Ba  Denetçi Emre HAL T’dir. irketin
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yukarda ad  geçen tüm hesap dönemlerine ili kin finansal tablolar  denetleyen Engin Ba ms z
Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Mü avirlik A. . taraf ndan ilgili dönem için olumlu görü
verilmi tir.

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  ayr lmaktad r. Rapor tarihine kadar
olu an üpheli alacaklar için kar k ayr lm r.

Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrüman n de erinin döviz kurundaki de ikli e ba  olarak
de mesinden do maktad r. Kurlar n TL lehine artt  durumlarda (TL’nin yabanc  paralar
kar 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
dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.

Mü teri talebi riski
Mü terinin önceliklerinin, tercihlerinin de mesinden, piyasadaki de ikliklerin zaman nda fark
edilememesi dolay 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  olmas

dolay yla piyasalarda, yasal düzenlemelerde vb. olu abilecek de ikliklerden kaynaklanan risktir.
Ayn  zamanda, operasyonlar n devaml n sa lanmas  için gerekli ürün geli tirme süreçlerinin
tan mlanmam  olmas  dolay 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  karar  ile Riskin Erken Saptanmas
Komitesi olu turulmu tur. Bu Kapsamda; SPK’n n (II-17.1) say  “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 2015 y  içinde 6 kez toplan lm  gerekli risk durumlar
hakk nda raporlar haz rlanm  ve yönetim kuruluna sunulmu tur. Kur ve faiz, yo unla ma,
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pozisyon, likitide, kar  taraf, teknolojik, do al afet, terör, piyasa, kredi, yurt içi ve yurt d  riskler
olmak üzere birçok konuda raporlamalar yap lm 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 k ve büyümenin sa lanmas , gelir dalgalanmalar n minimize edilmesi, risk
kararlar n daha sa 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 lmas , etkili
kaynak kullan , yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunmas , kurumsal yönetim
kalitesinin süreklili i, irket de erinin yükselmesidir.

Esas Sözle me De ikli i

2015 y nda Esas Sözle memizde herhangi bir de iklik olmam r.

LETMEN N GEL  HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik aat Turizm ve Ticaret A.  (“ irket”) 18 Eylül 2007
tarihinde stanbul’da Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik 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 akabinde 11.12.2009 tarihinde “Çevresel Etki De erlendirme
(ÇED) Gerekli De ildir” karar  al nm r.

14.01.2010 tarihinde irket sermayesi 100.000 TL den 1.200.000 TL ye ç kar lm 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  ve ticareti ile görevlendirilmesi hakk ndaki 3096 say  Kanunun 4.maddesi ve söz konusu
Kanun maddesinin uygulanmas yla ilgili 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 say  Resmi Gazetede
yay mlanan, Türkiye Elektrik Kurumu d ndaki kurulu lara elektrik enerjisi kurma ve i letme izni
verilmesi esaslar  belirleyen yönetmelik hükümleri uyar nca, Ad yaman ili s rlar  içerisinde,

ifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santral  tesisi için elektrik üretim lisans  25.03.2010 tarih ve
2481-24 say  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 r.
Öngörülen in aat süresi 24 ay olarak planlanm r.

irket  6  A ustos  2010 tarihli  Türkiye  Ticaret  Sicili  Gazetesi’nde  (TTSG) ilan  edildi i  üzere  nevi
de 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 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 lmas na karar verilmi tir. Bunun
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için öncelikle mevcut ÇED karar , 28.10.2010 tarihli ÇED gerekli de ildir karar  ile 2,04 MW’l k
kapasite art na göre revize edilmi tir.
EPDK’ya kurulu güç tadil talebinde bulunulmu , 17/02/2011 tarih 3076-28 say  kurul karar  ile
lisans tadil talebi kabul edilmi  ve tesis kurulu gücü 6.744 MW’a ç kar lm r. Kapasite art na
ili kin de iklik sebebiyle, 22.03.2011 tarihinde su kullan m hakk  anla mas  de en kurulu güce
göre yeniden düzenlenmi tir.

21.05.2011 tarihinde irket sermaye art  yaparak sermayesini 1.750.000 TL  den 12.150.000 TL
seviyesine ç karm r.

2011 y  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 r.

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

ifrin Regülatörü ve HES’in ebeke ba lant  lisansa derc edildi i ekilde; da 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 m Sistemine Ba lant  ve Sistem kullan m
anla malar  imzalanm r. Elektromekanik ekipman n sevkiyat  yap lm r.

16.05.2012 tarihinde Enerji Nakil Hatt 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 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 geçici
kabulü yap lm r. Elektromekanik ekipman n elektrik montaj  ve testleri tamamlanm 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 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 nm 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 r. Kas m 2011 tarihi itibariyle, sipari i verilen tüm
parçalar n antiye alan na sevkiyat  tamamlanm 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 r. Tesisin devreye girmesiyle birlikte, öncelikli olarak “Uzaktan Kontrol ve Gözleme
Sistemi  -  SCADA”  (Supervisory  Control  and  Data  Acquisition  –  SCADA)  sistemi  üzerindeki



33

eksiklikler giderilmi tir. Ayn  zamanda santral mansap (kuyruk suyu) yap n
sa lamla 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 rma yap lm r. Bunun
yan  s ra regülatör, yükleme havuzu, cebri boru ve ula m yollar  için 89.149,39 m2’ lik alan için 49

l süreli orman izni al nm r.

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 ekilde SCADA-LAPTOP arac yla merkez ofisten de üretim takip
edilebilmektedir. Türbin ve Generatörlerin sat n al nd  Alman Wasser Kraft Volk AG firmas n
bilgisayar sunucular na on-line olarak ba  olundu u için üretici firmadan uzaktan eri imle teknik
destek hizmeti de al nabilmektedir.

ifrin-HES 7 ana bölümden olu makta olup detaylar  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 r.

4. letim Kanal :
3,3 Metre çap ndaki kutu kesit 500 metrelik iletim kanal  yap 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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BA LICA SEKTÖRLER/PAZARLAR

irketin Faaliyette Bulundu u Sektör çindeki, Ürün/Hizmet Gruplar  Baz nda Pazar Paylar  ve Hedeflerine li kin Genel De erlendirme

Ekonomik büyümeye paralel olarak elektrik enerjisi talebi önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Yap lan ara rmalara göre 2011-2021 aras ndaki Türkiye`deki beklenen
kurulu güç geli imi a daki tabloda gösterilmi tir.

TÜRK YE ENERJ  P YASASINDA YILLARA GÖRE KURULU GÜÇ GEL  BEKLENT  (MW)

YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NY T 8274 8281 8319 8375 9857 9857 9857 9857 9857 9857 9857

T.KÖMÜR+ASFALT T 690 690 690 690 960 960 960 960 960 960 960
THAL KÖMÜR 3881 3881 3881 3881 5081 5681 5681 5681 5681 5681 5681

DO AL GAZ 19324 20575 20806 22376 23417 24042 24042 24042 24042 24042 24042
JEOTERMAL 114 114 148 197 197 197 197 197 197 197 197
FUEL O L 1706 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406
MOTOR N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
NÜKLEER 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 2400 3600

ER 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
TERM K TOP. 34230 35188 35492 37166 41159 42384 42384 42384 43584 44784 45984

OGAZ+ATIK 115 168 175 185 185 185 185 185 185 185 185
DROL K 17137 20470 21461 24291 28003 31603 33394 33815 33815 33815 33815

RÜZGAR 1729 1881 2165 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646
TOPLAM 53211 57706 59292 64288 71993 76821 78609 79030 80230 81430 82630

Kaynak: TE -APK Dairesi Ba kanl  Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Y ll k Üretim Kapasite Projeksiyonu (2012-2021)
http://www.teias.gov.tr/YayinRapor/APK/projeksiyon/KAPASITEPROJEKSIYONU2012.pdf   (Eri im tarihi 20.11.2013)

RKET KURULU GÜCÜ LE TÜRK YE H DROL K KURULU GÜCÜNÜN YILLARA GÖRE DE  VE ORANI (MW)

KURULU GÜÇ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DROL K 17137 20470 21461 24291 28003 31603 33394 33815 33815 33815 33815

BOMONT 6,744 6,744 6,744 6,744 8,744 8,744 8,744 8,744 8,744 8,744 8,744
ORAN (%) 0,039% 0,033% 0,031% 0,028% 0,031% 0,028% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026%

http://www.teias.gov.tr/YayinRapor/APK/projeksiyon/KAPASITEPROJEKSIYONU2012.pdf


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 m olana  bulundu u dü ünülmekte, daha dü ük oranda bir yat m
ile daha yüksek gelir sa lanmas  sözkonusu olabilecektir.

b) irketin sektörde dezavantaj  olabilecek hususlar
1- Üretim, ya  miktar na ba  oldu undan, su kaynaklar  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 geli mesi, güne  enerjisi ve yurtiçinde kamu taraf ndan
yat  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 AAT TUR ZM VE T C. A. .
NSAN KAYNAKLARI YÖNET  V ZYONU VE POL KALARI

Vizyonumuz

Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik 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  ve verimlili i hedefleyen, bilimsellik ve bütünsel kaliteye hâkim, uzla ma, de im ve
payla  ön planda tutan bir kurum olarak de erlerini ortaya koymaktad r. Dolay  ile en büyük
sermayemiz olan insan kayna  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  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 de ime
kar  dinamik olmas  sa lamakt r.

irket personelinin etkin ve verimli bir ekilde çal malar 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  yapmaks 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 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 n irket’e katk da bulunmas  sa layacak uygun ortam n
olu turulmas ,
Tüm çal anlara mevcut durumlar çerçevesinde e it ve adil davran lmas n sa lanmas ,

irket’e ve çal 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 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  sa layacak,

irket’in genel yap 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  konusunda aç k ve net bir bilgiye sahip
olmalar 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 sa lanmas ,
Çal anlar n ayn  haklara sahip olmalar  ve i lerini kolayla rmak amac yla gerekli
düzenlemelerin yap larak, ilgili prosedürlerin yaz lmas ,
Çal anlar 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 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 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 ikliklere
dair analizler a da yer almaktad r.

Dönen Varl klar
2014 y nda 3.008.391 TL’ye ula an dönen varl klar, toplam varl klar n  % 7,91’sini
olu turmaktad r. 2015 y l sonu itibariyle ise 2.041.510 TL düzeyinde bulunan dönen varl klar,
toplam varl klar n % 5,37’sini olu turmaktad r.  2015 y nda dönen varl klarda 2014 y l sonuna
göre % 2,50’lik azal  söz konusudur.

Duran Varl klar
2014 y  sonu itibariyle 36.999.431 TL olan duran varl klar, toplam varl klar n %92,48’ünü
olu turmu tur. 2015 y nda ise 35.973.024 TL olan Duran varl klar, toplam varl klar n %94.63’ünü
olu turmaktad r. 2015 y lsonu itibariyle ise irketin duran varl klar ndaki de im 2014 y lsonuna
göre  % 2,15 oran nda artarak 35.973.024 TL seviyesinde gerçekle mi tir.

Toplam Kaynaklar De im Analizi
2014 y nda kaynaklar 40.007.822 TL’dir. Bunun 20.685.354 TL’lik k sm  yabanc  kaynaklardan,
19.322.468 TL’lik k sm  ise öz kaynaklardan olu maktad r. 2014 y nda toplam kaynaklar n
%49`ünü öz kaynaklar, %51’unu yabanc  kaynaklar olu turmaktad r. 2014 y nda k sa vadeli
yabanc  kaynaklar n, toplam yabanc  kaynaklar içerisindeki pay  %25 iken, uzun vadeli yabanc
kaynaklar n pay  %75 olarak gerçekle mi tir. 2015 y nda kaynaklar 38.014.534 TL’dir. Bunun
22.432.650 TL’lik k sm  yabanc  kaynaklardan, 15.581.884 TL’lik k sm  ise öz kaynaklardan
olu maktad r. 2015 y nda toplam kaynaklar n %41`ini öz kaynaklar, %59’unu yabanc  kaynaklar
olu turmaktad r. 2015 y nda k sa vadeli yabanc  kaynaklar n, toplam yabanc  kaynaklar
içerisindeki pay  %19,78 iken, uzun vadeli yabanc  kaynaklar n pay  %80,22 olarak gerçekle mi tir.
2015 y nda halka arz sürecinden sonra özkaynaklarda % 19.35 dü  meydana gelmi tir.

sa vadeli Finansal yükümlülükler
irketin 2014 y nda K sa Vadeli Yükümlülükleri 5.170.411 TL ile toplam kaynak içerisindeki pay

%13 olarak gerçekle mi tir.  2015 y l sonu itibar yla ise k sa vadeli yükümlülükler 4.436.954 TL ile
toplam kaynak içerisindeki pay  %11,67 olarak gerçekle mi tir.

Uzun vadeli Finansal Yükümlülükler
2014 y l sonu itibariyle irketin uzun vadeli yükümlülükleri 15.514.943 TL olarak gerçekle mi tir.
2015 y l sonu itibariyle irketin uzun vadeli yükümlülükleri 17.995.696 TL olarak gerçekle mi tir.
2015 y nda uzun vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklar içerisindeki pay  %47,33
seviyesindedir. irket’in uzun vadeli yükümlülükleri kullanm  oldu u kredilerden
kaynaklanmaktad r. Krediler, yabanc  para birimi üzerinden krediler oldu undan kur de melerine
göre yükümlülük de mektedir.

Öz Kaynaklar
2014 y lsonu itibariyle irketin öz kaynaklar 19.322.468 TL’dir. 2015 y lsonu itibariyle irketin öz
kaynaklar 15.581.884 TL’dir. Öz kaynaklar n 2014 y  sonuna göre azal 3.740.584 TL
tutar ndad r.
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Sat  Gelirleri ve Sat lar n Maliyeti De im Analizi:
2014 y lsonunda ise net sat lar 1.709.230 TL olarak gerçekle mi , maliyetler ise 2.341.000 TL
seviyesinde olu mu tur. Maliyetlerin 1.380.175 TL lik k sm  amortisman giderlerinden olu mu tur.
2015 y lsonunda ise net sat lar 2.350.558  TL olarak gerçekle mi , maliyetler ise 2.010.050 TL
seviyesinde olu mu tur. Maliyetlerin 1.241.857 TL lik k sm  amortisman giderlerinden olu mu tur.

Faaliyet Giderleri Analizi:
irketin 2014 y nda faaliyet giderleri 503.059 TL’dir. 2015 y nda ise 378.788 TL olarak

gerçekle mi tir. Faaliyet giderlerinin tamam  genel yönetim giderlerinden olu maktad r. Pazarlama
sat  da m gideri yoktur.

Finansman Gelirleri/Giderleri Analizi:
2014 dönemdeki finansal giderlerin 1.249.751 TL lik k sm  kur fark  zararlar ndan olu maktayd .
2015 y nda ise 3.725.251 TL Kur fark  zarar  olu mu tur. Faiz giderleri ise 619.126 TL seviyesindedir.

irket’in uzun vadeli yabanc  para cinsinden kredileri bulunmaktad r,  dönem itibar yla EURO ve
USD kurlar ndaki de iklikleri önemli derecede finansal gelir veya gider olarak finansal tablolara
yans maktad r.

Maliyet e ilimleri
Maliyetlerde en önemli k m iki ba k alt nda s fland 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  etkileyece i dü ünülmemektedir.

Kapasite kullan m ve sat  fiyatlar  e ilimleri
irket 2011 y  yat m y  olarak geçirmi tir bu sebeple üretim yap lmam r. irket, tesis

yat  22.11.2012 tarihi itibariyle tamamlayarak faaliyete geçirmi tir. 2012 y  sonuna kadar
deneme niteli inde üretim yap lm  ve tesisin yeni y lda en yüksek kapasite çal mas  için eksikler
giderilmi tir.

2013 y n ilk 3 ayl k diliminde kapasite kullan m oran  % 49 seviyelerinde kalm 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 r. Y n ikinci yar nda ise son 5 y n en
kurak döneminin ya anmas  nedeniyle %4,5 kapasite kullan m oran  gerçekle mi  ve 2013 y n
geneli %27 kapasite kullan m oran yla tamamlanm r.

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

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

2015 y nda kurakl n sona erip üretimin art  ile birlikte Kapasite Kullan m oran  %30 oran nda
gerçekle mi tir. 2015 y nda ortalama elektrik sat  fiyat z, kWh fiyat 0,12152 TL  olarak
gerçekle mi tir.
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01.01.-31.12.2015 HESAP DÖNEM  F NANSAL B LG LERE N
BA IMSIZ DENETÇ  RAPORU

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

Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik aat Turizm ve Ticaret A. . (“ irket”) 31 Aral k 2015
tarihi itibar yla haz rlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosu, ayn  tarihte sona eren  y la ait
kar veya zarar tablosu ve di er kapsaml  gelir tablosu, özkaynaklar de im tablosu ve nakit ak
tablosu ile önemli muhasebe politikalar  özetleyen dipnotlar ve di er aç klay  notlardan olu an
ili ikteki finansal tablolar  denetlemi  bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara li kin Sorumlulu u
irket yönetimi, bu finansal tablolar n Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar  Kurumu

(“KGK”) taraf ndan yay mlanan Türkiye Muhasebe Standartlar na (“TMS”)  uygun olarak
haz rlanmas ndan ve gerçe e uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynakl  önemli
yanl klar içermeyen finansal tablolar n haz rlanmas  sa lamak için gerekli gördü ü iç
kontrolden sorumludur.

Ba ms z Denetçinin Sorumlulu u
Sorumlulu umuz, yapt z ba ms z denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakk nda görü
vermektir. Yapt z ba ms z denetim, Sermaye Piyasas  Kurulu’nca (“SPK”) yay mlanan
ba ms z denetim standartlar na ve KGK taraf ndan yay mlanan Türkiye Denetim Standartlar ’n n
bir parças  olan Ba ms z Denetim Standartlar ’na uygun olarak yürütülmü tür. Bu standartlar, etik
hükümlere uygunluk sa lanmas  ve ba ms z denetimin, finansal tablolar n önemli yanl k içerip
içermedi ine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Ba ms z denetim, finansal tablolardaki tutar ve aç klamalar hakk nda denetim kan  elde etmek
amac yla denetim prosedürlerinin uygulanmas  içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal
tablolardaki hata veya hile kaynakl  önemli yanl k risklerinin de erlendirilmesi de dâhil, ba ms z
denetçinin mesleki muhakemesine dayan r. Ba ms z denetçi, risk de erlendirmelerini yaparken,
artlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amac yla, i letmenin finansal tablolar n

haz rlanmas  ve gerçe e uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü de erlendirir, ancak bu de erlendirme,
letmenin iç kontrolünün etkinli ine ili kin bir görü  verme amac  ta maz. Ba ms z denetim, bir

bütün olarak finansal tablolar n sunumunun de erlendirilmesinin yan  s ra, i letme yönetimi
taraf ndan kullan lan muhasebe politikalar n uygunlu unun ve yap lan muhasebe tahminlerinin
makul olup olmad n de erlendirilmesini de içerir.

Ba ms z denetim s ras nda elde etti imiz ba ms z denetim kan tlar n, görü ümüzün
olu turulmas  için yeterli ve uygun bir dayanak olu turdu una inan yoruz.

Görü
Görü ümüze göre ili ikteki finansal tablolar Bomonti Elektrik Mühendislik Mü avirlik aat
Turizm ve Ticaret A. .’nin 31.12.2015 tarihi itibar yla finansal durumunu ve ayn  tarihte sona eren
hesap dönemine ait finansal performans  ve nakit ak lar  Türkiye Muhasebe Standartlar na
uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçe e uygun bir biçimde sunmaktad r.

Dikkat Çekilen Hususlar
irket’in 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren y la ait finansal tablolar n denetimi ba ka bir

ba ms z denetim kurulu u taraf ndan yap lm , söz konusu ba ms z denetim kurulu u taraf ndan
27 ubat 2015 tarihli ba ms z denetim raporunda olumlu görü  verilmi tir.

Mevzuattan Kaynaklanan Di er Yükümlülüklere li kin Rapor
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6102 say  Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü f kras  uyar nca
düzenlenen Riskin Erken Saptanmas  Sistemi ve Komitesi Hakk nda Denetçi Raporu 07.01.2016
tarihinde irket’in Yönetim Kurulu’na sunulmu tur.

TTK’n n 402’nci maddesinin dördüncü f kras  uyar nca irket’in 1 Ocak – 31 Aral k 2015 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 r.

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

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

Emre Halit
Sorumlu Ortak Ba denetçi

stanbul,29.02.2016

RAPORLAMA DÖNEM NDEN SONRAK  OLAYLAR

15.02.2016 tarihli KAP aç klamam z ile ’Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi’’ ba
alt nda 2015 y  ilk 12 ayl k geçici vergi beyannamesini yay mlam  ve söz konusu duyuruda,
2015/12 döneminde yasal kay tlara göre 3.048.341,42 TL dönem zarar  oldu unu aç klam r.

15.02.2016 tarihli KAP aç klamam z ile “ 1. Ad yaman ili Çelikhan ilçesinde faaliyet gösteren
ifrin Regülatörü ve HES üretim tesisimizin, ba lant  hatt  yat m bedelinin geri ödenmesi ile ilgili

olarak Akeda  Elektrik Da m A. .' den olan alaca n 10 y l yerine 1 y l içerisinde tahsil
edilmesinin sa lanmas  amac yla; a. Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu Ba kanl 'na; 28.01.2014
tarih ve 28896 say  Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren Elektrik Piyasas  Ba lant  ve
Sistem Kullan m Yönetmeli i'nin Geçici 2.maddesinin 2.f kras ndaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin
iptaline ve yürütmesinin durdurulmas na dair Dan tay 13. Daire Ba kanl 'na 16.06.2014 tarihinde
2014/2209 Esas Numaras  ile taraf zdan dava aç ld  duyurulmu tu. b. Dan tay 13. Daire
Ba kanl  taraf ndan 19.06.2014 tarihinde yap lan ilk incelemede herhangi bir sorun ve eksiklik
görülmeyerek dava dosyas n incelenmesine geçilmi  olup, 02.07.2014 tarihinde ise yürütmenin
durdurulmas  talebimizin daval  idarenin savunmas  al nd ktan sonra görü ülmesine karar verilmi ti.
c. Dan tay 13. Daire Ba kanl  taraf ndan daval  idarenin savunmas  al nm  olup, yürütmenin
durdurulmas  talebimiz ile ilgili karar n görü ülmesi a amas na geçilmi ti. 2. . 28.01.2014 tarih ve
28896 say  Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren "Elektrik Piyasas  Ba lant  ve Sistem
Kullan m Yönetmeli i"nin Geçici 2.maddesinin 2.f kras ndaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptali
davas  esastan görü ülmeye devam etmektedir. u a amada Yürütmenin durdurulmas  hakk ndaki
istemimiz ise reddedilmi tir.” eklinde aç klamada bulunuldu.

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

Piyasalarda olu an dolardaki h zl  yükseli , petrol ve do algaz fiyatlar ndaki dü lerin etkisi ile u
anda bulundu umuz Gün Öncesi Piyasas nda olu an fiyatsal de ikliklerin irketimizi olumsuz
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etkileyece ini dü ündü ümüzden dolay  Gün Öncesi Piyasas ndan ç p, elektrik sat  fiyat
kanunda yer alan 7.3 DOLARcent/kWh sabit fiyata göre sat  hesaplanan YEK destekleme
mekanizmas na geçi  yapmak istemekteyiz. Bu amaç ile irketimiz Yenilenebilir Enerji Kaynaklar
Destekleme Mekanizmas    YEKDEM   Yönetmeli inin 5 inci ve devam  maddeleri uyar nca 2016

nda YEK destekleme mekanizmas ndan yararlanmak için Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumuna
 EPDK ba vuruda bulunmu tur. 10.12.2015 tarihli KAP aç klamam z ile Ba vurumuz onaylanm
olup 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektrik sat lar  YEKDEM tarifesi üzerinden yap lacakt r
aç klamalar  yap lm r.
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BOMONT  ELEKTR K MÜHEND SL K MÜ AV RL K AAT TUR ZM
VE T CARET A. .

KURUMSAL YÖNET M LKELER  UYUM RAPORU

Sermaye Piyasas  Kurulu’nun II-17.1 say  Kurumsal Yönetim Tebli inin 03.01.2014
tarihinde yay mlanarak yürürlü e girmesi nedeniyle, Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/35 say
karar  ile Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu format  yenilenmi tir.
Seri:IV, No:56 say  “Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas na li kin
Tebli ” ile Seri:IV, No:41 say  “Sermaye Piyasas  Kanununa Tabi Olan Anonim
Ortakl klar n Uyacaklar  Esaslar Tebli i” (Seri:IV, No:41 Tebli i) yürürlükten kald lm r.

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI

01.01.2015-31.12.2015 y ll k faaliyet döneminde II-17.1 say  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 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 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 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  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 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
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 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  olu turur ve
bunu kurumsal nternet sitesi arac yla
kamuya aç klar.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve
sözle melerle korunan haklar 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  olu turma
husus ileriki dönemlerde
de erlendirilecektir.

3.2.1. Ba ta irket çal anlar  olmak üzere menfaat
sahiplerinin irket yönetimine kat
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  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 lmas  ve bu ayr n yaz  olarak esas
sözle mede ifade edilmesi esast r. irkette hiç
kimse tek ba na s rs z karar verme yetkisi
ile donat lmamal r.

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

ba kan n marifetiyle
yap lmaktad r. Yönetim kurulu
ba kan  ile icra ba kan /genel
müdürün yetkilerinin net bir biçimde
ayr larak bu ayr n yaz  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

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 rland r.

Yönetim Kurulu üyesinin irket
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 yla meydana gelen ç kar çat mas
yoktur. Gelecekte irketin yönetim uygulamalar nda söz konusu lkeler çerçevesinde de iklik
yapma plan  mevcuttur. Söz konusu aç klamalarda dönem içerisinde önemli bir de iklik olmas
durumunda, ilgili de ikli e ara dönem faaliyet raporlar nda yer verilecektir.

BÖLÜM II - PAY SAH PLER

2.1. Yat mc li kileri Bölümü
irketin temel amac , pay sahiplerinin pay sahipli inden do an haklar  mevzuata ve ana

sözle meye uyum içinde kullanmalar  sa lamak için gereken her tedbiri almak ve pay sahiplerinin
bilgi edinme haklar 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 kl  madde; II-
17.1say  “Kurumsal Yönetim Tebli i” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 say  Resmi Gazete'de
yay mlanarak yürürlü e giren yeni tebli ’de “Yat mc li kileri Bölümü” olarak revize edilmi tir.

irketimiz Yat mc li kileri Birimine ait bilgiler a dad r:

Yat mc li kileri Bölümü
racevizler Cad. Esen Sok. No 9 Kat 1- 01  Bomonti - 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

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

l içinde yat mc lar ile yap lan yaz malar ve telefon görü meleri güncel olarak yaz  kay t alt na
al nmakta ve elektronik olarak ar ivlenmektedir. 2015 y  içerisinde irketimize gelen 25 adet
telefon görü mesi raporlanm r. 7 e-maile cevap verilmi tir.

mailto:info:@bomontielektrik.com.tr
http://www.bomontielektrik.com.tr/
mailto:ssivrikaya:@bomontielektrik.com.tr
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Yat mc li kileri Bölümü esas itibar yla;
Bilgi alma ve inceleme hakk  esas olmak üzere pay sahipli i haklar n korunmas  ve
kolayla lmas nda etkin rol oynar,
Pay sahipli i haklar n kullan  etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve aç klamalar n güncel
olarak irketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullan na sunulmas ,
Pay sahiplerine ili kin kay tlar n sa kl , güvenli ve güncel olarak tutulmas ,

irket ile ilgili kamuya aç klanmam , gizli ve/veya ticari s r niteli indeki bilgiler hariç
olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yat mc lar n irket ile ilgili yaz  bilgi
taleplerini yan tlamak,
Genel Kurul toplant n yürürlükteki mevzuata, esas sözle meye ve di er irket içi
düzenlemelere uygun olarak yap lmas  sa lamak,
Genel Kurul toplant nda, pay sahiplerinin yararlanabilece i dokümanlar  haz rlamak,
Oylama sonuçlar n kayd n tutulmas  ve sonuçlarla ilgili raporlar n pay sahiplerine
yollanmas  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 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 Kullan
Yat mc li kileri bölümü ba ta bilgi alma ve inceleme hakk  esas olmak üzere pay sahipli i
haklar n korunmas  ve kolayla lmas  sa lay  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 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  olarak cevaplanm r.
Pay sahipli i haklar n kullan  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 iklik yapma hususu ileriki dönemlerde
de erlendirilecektir. Dönem içinde Özel Denetçi atamas  yönünde herhangi bir talep olmam r.

 2.3. Genel Kurul Toplant lar
irketimizin Genel Kurul ilan tarihi ile irketimizin Faaliyet Raporu, Genel Kurula kat 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 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



47

tarihinden üç hafta önce duyurulmaktad r.

Genel kurul toplant , pay sahiplerinin kat  art rmak amac yla pay sahipleri aras nda
itsizli e yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle kat  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 n kolayla lmas  amac yla mevzuatta öngörülen hususlara uyulmas  için
azami dikkat ve özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerinin genel kurullara kat 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 r.

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 k alt nda verilmi  olmas na, gündem
ba klar 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 nda pay sahiplerince sorulan ve ticari s r kapsam na girmeyen
her sorunun do rudan genel kurul toplant nda cevapland lm  olmas  sa lar. Sorulan sorunun
gündemle ilgili olmamas  veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsaml  olmas  halinde, sorulan
soru en geç 15 gün içerisinde Yat mc li kileri Bölümü taraf ndan yaz  olarak cevaplan r. Genel
kurul toplant  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.

2015 y nda sadece ola an genel kurul toplant  yap lm r.

2014 y  faaliyetleri ile ilgili olarak; irketimizin 2014 y  faaliyetlerinin görü ülerek
de erlendirildi i y ll k Ola an Genel Kurul Toplant n 21 Nisan 2015 Sal  günü, saat 16.00’da

racevizler Cad. Esen Sok. No 9 Kat 1- 01  Bomonti - li / stanbul adresinde yap lm r.
21.04.2015 tarihinde yap lan Ola an Genel kurul toplant na ait gündem ve davet Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesinin 25.03.2015 tarih 8786 say  nüshas nda yay nlanm r. Ayn  zamanda
www.bomontielektrik.com.tr internet adresimizde ve KAP’da da aç klanm 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 13.648.469 TL'lik

http://www.bomontielektrik.com.tr/
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sermayeye kar k 13.648.469 adet pay n asaleten 0 TL'lik sermayeye kar k 0 adet pay n
vekaleten olmak üzere toplam 13.648.469 TL sermayeye kar k 13.648.469 adet pay n toplant da
temsil edildi i, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözle mede öngörülen asgari toplant  nisab n
mevcut oldu u anla lm r.

2015 y 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 m önerisi,
toplant  gününden 21 gün önce irketimizin merkez adresinde ve www.bomontielektrik.com.tr
internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine haz r bulundurulacakt r.

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

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 mlar n,
ortakl k veya ba  ortakl klar  ile ç kar çat mas na neden olabilecek önemli bir i lem yapmas
ve/veya ortakl n veya ba  ortakl klar 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 rs z ortak s fat yla girmesi durumunda; söz konusu i lemler, genel kurulda konuya
ili kin ayr nt  bilgi verilmek üzere ayr  bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine al 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 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 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 ;  SPK, T.T.K.  hükümleri do rultusunda yasal süreler içerisinde

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

http://www.bomontielektrik.com.tr/
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irketimizin 2013 y  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, haz rlanan konsolide olmayan
bilançomuzda net dönem zarar 1.618.561 TL olarak gerçekle mi ti. V.U.K. hükümlerine göre
düzenlenmi  yasal kay tlar zda ise 1.348.664 TL net dönem zarar  mevcuttu.21.04.2015 tarihli
2014 y  faaliyet sonuçlar na göre Genel Kurulda Kar da  yap lmamas  hususunda, Genel
Kurul'da, kat lanlar n oy birli i ile karar verilmi ti.

6362 Say  Sermaye Piyasas  Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddelere istinaden Sermaye
Piyasas  Kurulu taraf ndan yay mlanm  bulunan 23.01.2014 tarih II-19.1 say  Kar Pay  Tebli i,
Kar pay  Rehberi ve irket Esas Sözle mesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yenilenen, Bomonti
Elektrik Mühendislik Mü avirlik aat Turizm ve Ticaret A. .’nin 2013 ve izleyen y llara ili kin
kar da m politikas  2013 y  Ola an Genel Kurul toplant nda ortaklar n onay na sunulmu tu.

2015 y  hesap dönemi sonunda konsolide olmayan net dönem zarar 3.745.469 TL olarak
gerçekle mi tir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmi  yasal kay tlar zda ise 3.048.341,42 TL
net dönem zarar  mevcuttur.

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

olup, hamiline yaz  olan paylar n devri için hiçbir k 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 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
mtiyazl  Paylar hakk nda Detayl  Bilgi

De ikliklerin Yay nland  Ticaret Sicil Gazeteleri tarih ve say  ile birlikte
Esas Sözle menin Son Hali
Özel Durum Aç klamalar
Finansal Raporlar
Faaliyet Raporlar , zahnameler

http://www.bomontielektrik.com.tr/
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Halka Arz Sirküleri
Genel Kurul Toplant lar n Gündemleri
Kat lanlar Cetveli ve Toplant  Tutanaklar
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Kar Da m Politikas
Bilgilendirme Politikas
li kili Taraflarla lemlere li kin Bilgiler

Etik Kurallar
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  sa layacak ayr nt da 28 A ustos 2012 Tarihli 28395 say  Resmi Gazete’de
yay mlanan “ irketlerin Y ll k Faaliyet Raporunun Asgari çeri inin Belirlenmesi Hakk nda
Yönetmeli i” ‘ne ve 13.06.2013 tarih ve 28676 say  Resmi Gazete’de yay mlanan II-14.1 say
“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 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 r. irket, i lem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve kar kl  sözle melerle
düzenlenen haklar  koruma alt na al r. Menfaat sahiplerinin haklar n mevzuat ve kar 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 r. Bunun için özel bir ortam olu turulmam ,
mevcut bilgilendirme kanallar  kullan lm r. irket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini
ilgilendiren konularda gerek kar 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 r.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat
Çal anlar n yönetime kat  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.

http://www.bomontielektrik.com.tr/
mailto:insankaynaklari:@bomontielektrik.com.tr
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Grubumuza ait ba  ortakl klar z, genelde bayiler ve bölge temsilcilikleri ile toplant lar yap p
serbest görü leri al nm , uygun görü ler ise uygulanm r.
Menfaat sahiplerinin yönetime daha etkin kat lmas n sa lanmas  için gerekli çal malar n
yap lmas  hususu ileriki dönemlerde dü ünülmektedir.
4.3. nsan Kaynaklar  Politikas

nsan Kaynaklar  Politikas n Ana Esaslar
nsan Kaynaklar  politikas 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
uygulayarak artt rmakt r. Çal anlar n etkin, verimli ve mutlu olmalar  sa layarak Bomonti
Elektrik  Mühendislik  Mü avirlik  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 labilmesi için aday temini, s nav ve
oryantasyon sistemleri geli tirmek ve uygulamak,
2-Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çal mas  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
bünyesinden yeti tirilmesi
6-Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
7-Personelin maddi ve manevi haklar  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  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 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  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

mailto:calisanlarimizidinliyoruz:@bomontielektirk.com.tr
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talep edilir.

Sosyal Sorumluluk
irket’in sosyal sorumlulu u yaz  olarak haz rlanm  ve çal anlar n bilgisine sunulmu  olup,

ayr ca etik kurallar ba n içinde sosyal sorumluluklarla ilgili yaz lar 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 ayr nt  bilinmesi ile Bomonti Elektrik, mü terileri için
katma de er yaratmaya odaklan r. Üretim ve sat n alma vas tas yla ara 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
ve h rslar na sayg  duyup bunlar  kullanarak olu turulur. Yeni fikirler ve ilhamlar, Bomonti
Elektrik’in çal anlar 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 , Bomonti Elektrik’in yüksek kalitede ürünler ve servisler
sunmas  gerektirir. Mü terilerin ihtiyaçlar n ayr nt  olarak bilinmesi sayesinde Bomonti
Elektrik, ürünlerin ve servislerinin kalitesini sürekli iyile tirir. Sapmalar, daha fazla ilerlemek için
de erli bir bilgi kayna  olarak kullan r ve iyi oturmu  süreçlerde ele al 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 z.

Çevre Bilinci
Do aya, kültüre ve ya ama sayg , 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.
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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
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  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 nda yap lan Genel Kurul’da 3 y l görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye seçimi
yap lm r. Yönetim Kurulu’na Ba ms z üye aday  olmak için ba vuruda bulunan adaylar n
ba ms zl k kriterlerini ta 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 daki tabloda yer almaktad r.

Bayram KINAY Yönetim Kurulu Ba kan  ve Genel Müdür ( crac  Üye)
Ali rfan K Yönetim Kurulu Ba kan Vekili
Emine KINAY ÇET N Yönetim Kurulu Üyesi
Oktay Tanju SEL Yönetim Kurulu Üyesi ve (Ba ms z Üye)
Mustafa Nami KORKMAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve (Ba ms z Üye)

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

YÖNET M KURULU ÜYELER N ÖZGEÇM LER

Bayram K nay - Yönetim Kurulu Ba kan
1959 Malatya Do umlu Bayram K nay, 1997 y nda stanbul’da Evita Tekstil San ve Tic. A. .’yi
kurmu , 1998 y nda Fransa’da Beggon SARL irketini kurmu , bunu takiben 2009 y nda
Rusya’da Qamazy Ltd.’ i kurarak i lerini uluslararas  platforma ta r. BGN markas n
kurucusu ve yarat  olarak, yapt  tüm çal malar nda markan n dünya          pazar nda, moda
devleri aras ndaki yerini almas  vizyon olarak benimsemi tir. leri görü ü ve güçlü vizyonu ile
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markan n h zl  ilerleyi ini sa lam r. Uygulad  esnek yönetim yap , 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 imkan bulabilmi tir.

Bayram K nay, 2005 y nda Enerji Sektöründe de faaliyet göstermeye ba lam r. Bugün
Ad yaman’ n Çelikhan lçesinde ifrin HES Projesini gerçekle tirmi  olan Bomonti Elektrik
Mühendislik Mü . . Turz. Ve Tic. A. .’ nin  ve 2015 de faaliyete geçirilmesi planlanan 55 MW

k zmir  Mersinli RES projesini gerçekle tirecek olan Yander Elektrik Mühendislik Mü avirlik
aat Turizm A. .’ nin kurucu orta  ve yönetim Kurulu Ba kan ’d r.

2009 y nda kurmu  oldu u Kamazi Enerji Elektrik Üretim ve Da m Ticaret Limited irketi
üzerinden Ad yaman’da maden çal malar  yürütmektedir.

2010 Y nda Mafe aat Turizm G da San ve Tic. Ltd. ti.’ ni kurarak aat sektöründe de
faaliyetlerine ba lam 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

itim Kurumlar /Bursa Upper Intermediate ngilizce dil seviyesinde dil e itimi gördü.

1996 y 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 . 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 ndan sonra
Evita Tekstil Sanayi Ve Ticaret A. .’de thalat hracat Müdürü görevinde bulundu. u anda FORAS
Tekstil Sanayi ve D  Tic.Ldt. irketinde Genel Müdürlük Yapmaktad r.

Uzmanl k alanlar , Kamu Yönetimi, thalat, ihracat, Gümrükleme, Transit Ticaret, Yurtd
Sat nalma, Yurtd  Pazarlama, HES ve RES Yat m Te vik Belgeleri, Dahilde lem zin
Belgeleri,   Devlet  Yard mlar ,   Yurtd  Sözle meler,   Kambiyo  lemleri,   Akreditif,  Finansman,
Muhasebe ve Personel Yönetimidir.

Emine K nay Çetin - Yönetim Kurulu Üyesi
1983 stanbul do umlu olan Emine K nay Çetin, 2007 y nda Haliç Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisli i bölümünden mezun olmu tur. 2009-2010 y llar nda Turquality kapsam nda Koç
Üniversitesinin Yönetici Geli tirme Program  tamamlam r.

Çal ma hayat na 2007 y nda Evita Tekstil San.ve Tic. A. .’ de Bilgi lem Müdürlü ü ile Sat  ve
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Pazarlama Müdürlü ü aras ndaki projelerin gerçekle tirilmesinde görev alm r. 2009 y  Mart
ay nda Perakende ve Toptan Sat  uzman  olarak irkette çal malar  sürdürmü  olup, 2012

ndan bu yana ise Sat  ve Pazarlama Müdür Yard mc  görevini yapmaktad r.

Oktay Tanju Sel – Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi
1958 Ankara do umlu Oktay Tanju SEL, 1979 y nda Elektronik Lisans  ile Deniz Harp
Okulundan mezun olmu tur. Elektronik devrelerde filtreleme ve yüksek kazanç elde etme
konular nda laboratuvar çal malar  gerçekle tirmi tir. Gemilerde 4,5 y l Elektrik Subayl  ve
Elektronik Subayl  görevleri esnas nda teknik bran larda monte, ar za onar m, planl           bak m
ve tutum görevleri icra etmi tir. Kendisinin devre k lar (Bus Tie) ve Acil Durum besleme
devreleri konular nda çal malar  olmu tur. Daha sonra s ras yla Deniz Harp Akademisini, Silahl
Kuvvetler Akademisini ve Milli Güvenlik Akademisini bitirerek yüksek lisans e itimini
tamamlam r. ngiltere’de 5.5 y l ingilizce e itimi alm  olup Cambridge Sertifikas
bulunmaktad r. Küçük ve büyük gemilerde bölüm amirli i, 2. Komutanl k ve sonras nda 3 y ldan
fazla Gemi Komutanl  yapm r. Genel Kurmay, Deniz Kuvvetleri Komutanl  ve Donanma
Komutanl ’ nda Daire Ba kanl , Plan ube Müdürlü ü ve Grup Ba kanl  görevlerini icra
etmi tir. Komodorluk görevini müteakip Deniz Kuvvetleri Komutanl ’ nda Sa k Dairesi
Ba kanl  yapm r. Sahil Güvenlik Komutanl ’ nda 4 y ll k Kurmay Ba kanl  görevini takiben
2010 y nda emekli olmu tur. Denizlerde fay hatlar  ve enerji kaynaklar , denizdeki platformlar ve
bunlar n i letilmesi, denizlerdeki petrol ve do al gaz kaynaklar n güvenli i, bunlar n uluslararas
hukuk boyutlar , denizlerin kullan nda sahildar ülkeler aras nda i birli i konular nda incelemeler
yapm , bu kapsamda Karadeniz’de Sahildar Ülkeler birli i Toplant lar  düzenlemi tir.

Ayr ca  Yönetim ve Organizasyon, Liderlik Yöneticilik, Yarat  Sorun Çözme ve Karar Verme
Teknikleri, Etkili leti im, nsan Kaynaklar  Yönetimi, Stratejik Yönetim-Risk Yönetimi
konular nda e itim alm r. Toplam Kalite Yönetimi konusunda da çe itli üst düzey yönetici

itimleri  alm r.  Üç  y ld r  Bolu  Çimento  A. .’  de  Yönetim  Kurulu  üyeli i  yapmaktad r.  Halen
lisans seviyesinde Hacettepe Üniversitesi Frans z Dili ve Edebiyat ’ bölümünde okumakta olup
Anadolu Üniversitesinde Elektrik Enerjisi Üretim, letim ve Da  ön lisans  da yapmaktad r.

Mustafa Nami Korkmaz – Yönetim Kurulu Ba ms z Üyesi
1944 Malatya do umlu Mustafa Nabi Korkmaz lisans ö renimini 1974 y nda stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ nde tamamlam r. Askerlik görevini Urfa ve Diyarbak r’da Yedek subay olarak
bitirmi tir.

 hayat na Beyo lu vergi dairesinde memur olarak ba lam , daha sonra Kurumlar ve tiraz
servislerinde ef olarak çal r. Çal ma hayat na Türkiye Emlak Kredi Bankas stanbul bölge
hukuk mü avirli inde avukat olarak devam etmi , sonras nda Kor Metal Sanayi ve Ticaret Anonim
irketinde yöneticilik ve çe itli özel i lerde hukuk mü avirli i yapm r.

Halen Pütürge E itim ve Yard mla ma Vakf ’n n Ba kanl  ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri
Birli i (MASTÖB)’ nin Disiplin Kurulu Ba kanl  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 . .

Tur. Tic. A. .

79,553 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

Bayram K nay Evita Tekstil Sanayi Ticaret A. 96,82 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

Bayram K nay BEGGON S.A.R.L. 70 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

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

Bayram K nay Yander Elektrik Mühendislik Mü avirlik

aat Turizm ve Ticaret A. .

99,77 Yön. Kur. B k. Devam ediyor

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

Ltd. ti.

100 Genel Müdür Devam ediyor

Bayram K nay Berfin Tekstil thalat- hracat ve

Pazarlama Ltd. ti.

100 Genel Müdür Devam ediyor

Emine K nay Çetin Bomonti Elektrik Mühendislik Mü . .

Tur. Tic. A. .

0,18 Yön. Kur. Üyesi Devam ediyor

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

- Yönetim Kurulu
Ba kan Vekili

Devam Ediyor

Ali rfan mik FORAS Tekstil Sanayi ve D
Tic.Ldt. ti.

100 Genel Müdür Devam ediyor

Oktay Tanju Sel Bomonti Elektrik Mühendislik Mü . .

Tur. Tic. A. .

- Yön. Kur. Ba .

Üyesi

Devam Ediyor

Mustafa Nami

Korkmaz

Bomonti Elektrik Mühendislik Mü . .

Tur. Tic. A. .

- Yön. Kur. Ba .

Üyesi

Devam Ediyor

Mustafa Nami

Korkmaz

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birli i    - Disiplin Kurulu

Üyesi

Devam Ediyor

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar
Yönetim Kurulu toplant  gündemi, irket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin

letme faaliyetlerine ili kin Yönetim Kurulu karar  gerektiren durumlarda toplant  talepleri yan
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 gündemini belirler.
Yönetim Kurulu'nun toplant  gündeminin olu turulmas , duyurulmas , ça n yap lmas , Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlar  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.
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Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 y nda, toplam 10 toplant  yapm r. Kararlardan 10’uda oybirli i
ile al nm r.

Yönetim Kurulu toplant lar nda 2015 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  sa lanmaktad r.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne a rl kl  oy ve/veya veto hakk  tan nmam 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 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 lmas nda öncü rol oynamakta ve bu amaca
yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yat 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 yla, komitelerde
görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin, tamam 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 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 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.
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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 : Mustafa Nami KORKMAZ Ba ms z Üye
Üye      : Oktay Tanju SEL 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  olarak bildirir.

irketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya aç klanmas 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
irket d ikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca ba lar.

Yasal düzenlemelere ve irket içi düzenlemelere uyumun sa lanmas  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  takip eder ve etkin çal mas  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  ara 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  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  ara r.
Finansal bilgiler ile ilgili olarak, kamuya yap lacak aç klamalar n ve analist sunumlar n,
yasa ve düzenlemeler ba ta olmak üzere, irketin "Bilgilendirme Politikas na” uygun olarak
yap p yap lmad  kontrol eder.

irketin mali tablolar n haz rlanmas  önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalar nda, iç
kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen de iklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar. irket
faaliyetlerinin mevzuata ve irket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmedi ini izler.
Denetim Komitesi 2015 y  içinde 5 kez toplanm r ve toplant  sonuçlar  tutana a ba lanarak
al nan kararlar yönetim kuruluna sunulmu tur.
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Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi
Ba kan : Oktay Tanju SEL Ba ms z Üye
Üye      : Ali rfan 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 mc li kileri Bölümü ile kamuyu ayd nlatma konular nda çal malar yapmak suretiyle
yönetim kuruluna destek vererek yard mc  olmak,

irket performans  art  yönetim uygulamalar 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 ,
uygulanm yor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolay yla meydana
gelen ç kar çat malar  tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamalar  iyile tirici önerilerde
bulunur.
Kurumsal Yönetim ilkelerinin öneminin ve faydalar n, irket bünyesinde olu turulmas
ve benimsenmesini sa lar. Komite, irket performans  artt rmay  amaçlayan yönetim
uygulamalar na yönelik altyap n sa 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 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 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  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  konusunda öneriler geli tirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2015 y  içinde 4 kez toplanm r ve toplant  sonuçlar  tutana a
ba lanarak al nan kararlar yönetim kuruluna sunulmu tur.
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Riskin Erken Saptanmas  ve Yönetimi Komitesi

Risk Yönetim Komitesi
Ba kan : Oktay Tanju SEL 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 iklik yapan Seri: IV, NO:63 Tebli
uyar nca 30.10.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplant 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 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 na entegre edilmesi ve
etkinli inin takip edilmesi,

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

irket genelinde risk yönetim politikalar n, anlay n ve standartlar n belirlenmesi ve
gözden geçirilmesi,
Belirlenen risklerle ilgili görülen her türlü aksiyon karar n al nmas  ve uygulanmas ,
konular nda çal malar yapmaktad r.

2015 y  içinde 6 kez toplanm r ve toplant  sonuçlar  tutana a ba lanarak al nan kararlar yönetim
kuruluna sunulmu tur.

Yürütme Komitesi

Yürütme Komitesi
Ba kan : Mustafa Nami KORKMAZ
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 iklik yapan Seri: IV, NO:63 Tebli
uyar nca 30.10.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplant 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 2015

 içinde 6 adet toplant  yapt . Risk Yönetim Komitesi, irketi etkileyebilecek stratejik, finansal,
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operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, de erlendirilmesi, etki ve olas klar 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  korumak, muhasebe
bilgilerinin do rulu unu, güvenilirli ini ara rmak, faaliyetlerin verimlili ini art rmak, önceden
saptanm  yönetim politikalar na ba  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. ç Denetim Birimi; sorumlusu Erol
ÖZTOKMAK’t r.
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  gözden geçirmek amac yla y ll k bir
de erlendirme yapar. Yönetim Kurulu irketin faaliyetlerini ve geçmi  performans  finansal
raporlar arac yla üçer ayl k dönemlerde ve faaliyetlerle ilgili bir karar al p yürürlü e konuldu
ise söz konusu i lem sürecinde gerekli kontroller yap larak sürecin geli imi gözlenmektedir. Karar

amas nda gerek dünya gerek Türkiye’nin içinde bulundu u ekonomik durum ve irketin mali
durumu ve menfaatleri ön planda tutulmaktad r.

5.6. Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar  yaz  hale getirilmi
olup, Genel Kurul toplant nda ayr  bir madde olarak ortaklar n bilgisine sunularak pay sahiplerine
bu konuda görü  bildirme imkân  tan nm 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 yla belirlenen hak ve menfaatler d nda herhangi bir ödeme
yap lmamaktad r.

Performansa dayal  ve irket performans  yans tacak bir ödeme ekli bulunmamaktad r.
irket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ‘ne ve üst düzey yöneticilere borç vermemekte
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ve kredi kulland rmamaktad r.
Üçüncü bir ah s arac yla ahsi kredi ad  alt nda kredi kulland 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
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.

2015 y  içinde Yönetim Kurulu Ba ms z üyelerine toplam olarak net 10.800 TL huzur hakk
ödemesi yap lm r.  Üst Düzey Yöneticilerden Yönetim Kurulu Ba kan Vekiline de Net 5.400 TL
huzur hakk  ödemesi yap lm r. Toplam 16.200 TL ödeme yap lm r. Üst düzey di er
Yöneticilere ise herhangi bir huzur hakk  ödemesi yap lmam r.


