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İZMİT SAAT KULESİ NİĞDE SAAT KULESİ

MUDURNU SAAT KULESİ

YOZGAT SAAT KULESİ

MALATYA SAAT KULESİ

GÖYNÜK SAAT KULESİ



Dünyanın birçok șehrinde, o 
șehrin simgesi haline gelmiș 
birçok yapı vardır. Bu yapıların 
en önemlilerinden biri de saat 
kuleleridir. İnsanların büyük ilgisini 
ve hayranlıklarını kazanan saat 
kuleleri, zaman içerisinde saati 
göstermenin çok ötesine geçer. 
Kimi zaman bulușma noktası olur, 
kimi zaman adres tarifi için kullanılır 
ve kimi zaman da önünde hatıra 
fotoğrafları çekilir.  

13. yüzyıldan itibaren İngiltere 
ve İtalya’da saat kulelerinin ilk 
örnekleri görülür. Saat kulesi 
yapma geleneği Avrupa’da 14. 
yüzyılda yaygınlașır. Osmanlı’da 
ise Kanuni döneminden hemen 
sonra 16. yüzyılın sonlarında 
bașladığı kabul edilir. Banyaluka 
Ferhat Pașa Camii Saat Kulesi 
bunun ilk örneğidir. Saat kulesi 
yapma geleneği, 18. ve 19. 
yüzyılda batıdan doğuya doğru 
giderek artar. Kulelerin, Anadolu 
içlerine ve Osmanlı İmparatorluğu 
coğrafyasına yayılması II. 
Abdülhamid döneminde 
gerçekleșir. 

Geçmișin sessiz tanıkları olan saat 
kuleleri, Osmanlı’nın modernleșme 
sürecinin önemli sembollerindendir. 
Batıda olduğu gibi Anadolu’da da 
saatin yaygınlık kazanması, 
yeni bir dönemin bașlangıcına 
ișaret eder…

GEÇMiŞiN 
SESSiZ 
TANIKLARI

SAFRANBOLU SAAT KULESİ

ÇANAKKALE
SAAT KULESİ

NİKSAR SAAT KULESİ

BAYBURT SAAT KULESİ

TOKAT SAAT KULESİ



İSTANBUL, DOLMABAHÇE SAAT KULESİ



 ‘‘Zamana ve enerjiye hakim olamayan milletler, 
gelișmeye hak kazanamazlar. En büyük enerji, 
gençlikte saklıdır. Gençlikte saklı enerji akarsu 
enerjisi gibidir; zamanında kullanılmazsa boșa 
akıp gider. Atalarımız, “bin ișçi, bir bașçı” demiș. 
Bu zamana kadar boșa gidenler gitti, bundan 
sonrası boșa gitmesin; beyin gücümüze sahip 
çıkalım…” 

İttifak Holding; bu düșünce ile hayat bulmuș, 
varlık gösterdiği sosyal ve iktisadi alanlarda, 
Anadolu’nun gelișim ve büyüme iradesinin en 
güçlü temsilcilerinden biri olmuștur.

Modern dünyanın en önemli kavramlarından 
biri olan “zaman” ve zamana hakim olmak, 
İttifak Holding’in varoluș sebeplerinden birisidir. 
Akıp giden zamanın beraberinde götürmüș 
olduğu; kimi zaman gençlik, kimi zaman acı tatlı 
anılar, kimi zaman değerlerimiz, kimi zaman da 
paradır… 

Kaybolan para, vakit içerisinde belki yeniden 
geri getirilebilir ancak zamanı hiç bir güç geri 
getiremez. Biz, her vakit aynı düsturla; zamanın 
ruhunu okuyarak, değișen ve gelișen dünya ile 
birlikte hedef ve stratejilerimizi yeniledik. Bununla 
birlikte; kültür ve değerlerimizi daima koruduk. 
Anadolu insanının birlikte neler bașarabileceğinin, 
birlikteliğin bereketinin, azim ve istikrarla 
çalıșmanın hangi sonuçları doğuracağının en 

güzel göstergelerinden birisi olduk. 
İttifak Holding, 2015 yılı ile birlikte 27. yılını 
geride bıraktı. 2015 yılında da her dönem 
olduğu gibi bir öncekinden daha iyi olmanın azmi 
ile çalıștı. Mevcut ișlerini geliștiren ve tamamlayan 
yatırımlar yapmaya devam etti. 2011-2015 
arası dönemi odaklanma olarak belirleyen İttifak, 
2016 itibari ile hedefe doğru okunu atacağı bir 
döneme giriyor. 

İttifak Holding için saatler yarını gösteriyor. 
Yaptığımızı en iyi yapmak, birikimlerimizi bilgi ve 
tecrübeyle harmanlamak, durmayan zamanda 
bir sonraki evreye hazır olmak için yönetim 
ilkelerimizi güncelleyerek yeni vizyonumuzu 
inșa ediyoruz. 

İttifak, her vakit güncel kalan, kendisini yenileyen, 
geçmișin değerlerini geleceğe tașıyan bir yapı. 
Doğan her yeni șafakta, Türkiye’nin en itibarlı 
ve güçlü șirketleri arasında yer almaya devam 
etmenin azmi ve gayreti içerisinde… 

Saatlerimizi geleceğe kurduk. Tıkır tıkır ișleyen 
saat misali, doğru strateji ve taktikler ve de 
kadim değerlerimizin rehberliğinde, geleceğe 
doğru emin adımlarla ilerliyoruz.   

SAATLERiMiZi 
GELECEĞE KURDUK



ERZURUM TEPSİ MİNARE SAAT KULESİ
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■ Restore Grup, unlu 
mamuller alanında 
faaliyetlerine bașladı. 

■ Seha Yapı, Türkiye’nin 
en yüksek yapılarından 
biri olan KulePlaza 

ve Kulesite Alıșveriș Merkezi’nin inșaatına 
bașladı.
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■ Kule Yönetim, 
alıșveriș ve iș merkezi 
yönetim danıșmanlığı 

alanında faaliyetine bașladı.
■ Kulesite Alıșveriș Merkezi açıldı. 

■ İnșaat sektörüne 
giriș. Seha Yapı 
faaliyetlerini İttifak 

çatısı altında sürdürmeye bașladı.
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198 ■ Selva, makarna 
üretimine bașladı.

■ Bilișim sektörüne 
giriș. Belya, bilișim 
teknolojileri alanındaki 

faaliyetlerine bașladı.
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■ Otomotiv sektörüne 
giriș. İrent Oto, Türkiye’nin 
en büyük Hyundai 

bayilerinden biri olarak faaliyetlerine bașladı.

2003
2
1

■ Sigorta sektörüne 
giriș. AES Sigorta, 
sigorta aracılık hizmetleri 

alanında faaliyetlerine bașladı.

■ İttifak, sermayesinin 
%100’ü halk ortak-
lığına açık bir “halk 

șirketi” olmak hedefiyle Sermaye Piyasası 
Kurulu’na kaydoldu.  

■ İttifak, holdinglești.
■ Tarım ve hayvancılık 
sektörüne giriș. Selet, tarım 

ve hayvancılık sektöründe faaliyetlerine bașladı. 
■ Adese, Konya merkezde ilk marketini 
hizmete açtı.
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■ Perakendeye 
giriș. Adese, Konya 
Seydișehir’de 

faaliyetine bașladı.
■ İmaș Makine șeritli testere üretimine 
bașladı.

■ Makine sektörüne 
giriș. İmaș Makine, 
değirmen makineleri 

sektöründe üretime bașladı. 

■ 20 idealist genç 
ișadamı bir araya 
gelerek İttifak Holding’in 

temellerini attı.
■ İttifak, 40 ton kapasiteli un ve irmik 
fabrikası ile faaliyetlerine bașladı (Selva Gıda).

■ Aksaray Kültür Park-
site Alıșveriș Merkezi 
hizmete girdi.

■ Selva markalı makarna ihracat birincisi 
oldu ve halen birinciliğini sürdürmektedir.
■ Selet, entegre et tesisi kurdu.  
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■ Konya Ereğli Parksite 
Alıșveriș Merkezi hizmete 
girdi. 

■ Selet, tarımsal faaliyetlerine ceviz 
yetiștiriciliğini ekledi.
■ İttifak, yaklașık 19 bin 600 ortağı ile BİST’e 
kote olarak borsada ișlem görmeye bașladı.
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■ Selva, Anadolu’nun 
geleneksel lezzetlerini 
mantı ve eriște ile 

sofralara tașıdı.
■ Selva, Türkiye’de bir ilk olan, 3 dakikada 
pișebilen Șipșak Makarna’yı üretti.

■ Selva Gıda üst üste 
ikinci kez 
“Üstün Lezzet Ödülü” aldı.  

■ Restore, üretim kapasitesini artıran 
5 bin m²’lik yeni tesisine geçti.
■ Kulesite’de yenilenme projesi bașladı.
■ İmaș Makine, yeni fabrikasının temelini attı.
■ İttifak, Uluslararası Değerlendirme Kurulușu 
Ernst & Young firmasından iç denetim 
uygulamaları alanında “Uluslararası Standartlara 
Uygundur” belgesi aldı.
■ İttifak Artı intranet projesi hayata geçti.
■ İttifak Holding çalıșanları Bireysel Emeklilik 
sistemine dahil oldu.
■ İmaș Makine, yem sektöründe faaliyet 
göstermek üzere olușturduğu Viteral’in 
markalașma sürecini tamamladı.  

■ Selva Gıda, 24 yeni 
ürünü piyasaya sürdü.

■ Seha Yapı, bölgesinin en büyük karma 
konut projesi için düğmeye bastı.
■ Adese, hizmet halkasına Ankara’da bir 
alıșveriș merkezi ekledi.
■ Selva Gıda, merkezi Brüksel’de bulunan 
Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü tarafından 
gerçekleștirilen yarıșmada “Üstün Lezzet 
Ödülü” aldı.
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■ Selva ve İmaș 
TUBİTAK destekli 
Türkiye’nin en kapsamlı 

Ar–Ge Un Değirmenini kurdu.
■ Selva Gıda, üretim kapasitesini %75 
oranında artıran yeni hattında üretime 
bașladı.
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■ Selva Gıda, fabrika-
sında kullandığı enerjiyi 
kendisi üretmeye bașladı. 

■ Selva, dünyada bir ilk olan Meyveli İrmik’i 
üretti.
■ 3 Kasım’da BİST seansı, Adese’nin çaldığı 
gongla açıldı. 
■ İmaș, ABD’de ofis açtı.

20
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■ Selva Gıda üst üste 
3 yıl ITQI tarafından üstün 
lezzet ödülüne layık 

görülerek Kristal Lezzet Ödülü‘nün sahibi oldu. 
■ Seha Yapı, Konya’da 320 bin m² arsa 
üzerinde,1.077 konutluk Zermeram projesinin 
startını verdi.
■ Selva Gıda Akıllı Makarna ürün serisini 
piyasaya sürdü.
■ Selva Gıda Sağlıklı Yașam Ürünlerinden 
Buğday Rușeymini tek kullanımlık paketlerde 
piyasaya sürdü.
■ Selet, yeni yumurta çiftliği yatırımına start 
verdi.

200
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İnsana Saygı
Bütün faaliyetlerimizde insanların ruhsal, 
sosyal ve biyolojik dengelerinin inșasına katkı 
üretmeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında 
görürüz. Dengenin inșasının, insanların 
yaratılıșıyla kazandıkları temel hak ve 
hürriyetlerin korunmasıyla mümkün olacağını 
insana saygı anlayıșımızın temeli kabul ederiz.

Ahlaki ve Manevi Değerlere Bağlılık, 
Farklılıklara Hoșgörü
İnsanların ortak ruhi șekillenmesinde ahlaki 
ve manevi değerleri belirleyici unsurlar olarak 
kabul ederiz. İnançlar arasındaki farklılıkları 
insani değerlerin, akıl ve irade sahibi olmanın 
doğal bir sonucu olarak görür, bu farklılıkları 
hoșgörüyle karșılarız.

İnsanların inançlarıyla birlikte gelenek 
ve kültürel farklılıklarına saygılı olmak da 
İttifak Holding’in temel değerlerindendir. 
Vizyonumuzu gerçeğe tașırken, faaliyet 
gösterdiğimiz ülkelerin ulusal ve kutsal 
değerlerini özenle gözetir, bu değerlerini 
küçümseyen veya yok sayan iș ve 
davranıșlardan ısrarla kaçınırız.

İș ve yönetișim süreçlerimizde ise; ahlaki ve 
manevi değerlerimize bağlılığı bireysel ve 
kurumsal reflekslerimizin referans noktası 

ViZYON

Değerlerimiz ve farklılıklarımızla itibarlı, güçlü 
ve seçkin bir dünya șirketi olmak.

MiSYON

Sermaye, teknoloji ve insan yeteneğini bir 
araya getirerek;
■ Verimli ve sürdürülebilir,
■ Yenilikçi ve gelișime açık,
■ Güven ve istikrarla değer üreten,
■ Uluslararası ölçekte ișletmeler kurarak;   
    tüm paydașlarımızın ve insanlığın, refah  
    ve mutluluğuna katkıda bulunmak.

olarak benimserken; çalıșanlarımızın, farklı 
görüșlere, inançlara ve kanaatlere sahip 
olmasını da kurumsal bir zenginlik olarak 
görürüz. Onların inanç ve geleneklerini 
rahatlıkla yașayabilmelerine, farklı düșünce 
ve önerilerini özgürce dile getirebilmelerine 
imkan sağlamayı katılımcı yönetim 
anlayıșımızın gereği kabul eder, evrensel iș 
etiği kurallarına uygunluğu iș süreçlerimizin 
temeline koyarız.

Doğaya Saygı
İttifak Holding çalıșanları olarak doğayı tüm 
güzellikleri ile gelecek nesiller için korumayı 
önemseriz. Ürün ve hizmetlerimizin üretimi 
ve tüketimi esnasında ekolojik dengenin 
korunmasına yönelik tedbirleri almayı 
önceliklerimiz arasında kabul ederiz.

Gelișim ve Yenilikçilik
Renk, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin 
tüm insanlığın refah ve mutluluk içinde 
yașamasına katkıda bulunacak teknolojik, 
bilimsel, sosyal ve kültürel gelișmeleri manevi 
veya maddi olarak desteklemeyi, kurumsal 
olarak inisiyatif sahibi olduğumuz alanlarda 
bunlara öncülük etmeyi veya inisiyatif sahibi 
olanlara fikri katkıda bulunmayı onurlu bir 
görev kabul ederiz.

MEHMET ALi KORKMAZ  
Yönetim Kurulu Bașkanı

TAHİR ATİLA 
Yönetim Kurulu Bașkan Vekili

MURAT KIVRAK 
Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETiM KURULU

ViZYON - MiSYON - DEĞERLER



Yüksek Kalite Anlayıșı
Ürün ve hizmetlerimizle müșterilerimizin, 
yönetim ve menfaat paylașım ilkelerimizle 
paydașlarımızın, ticari veya ticari olmayan 
tüm ilișkilerimizde muhataplarımızın, sosyal 
sorumluluklarımızla toplumun memnuniyetini 
azami düzeyde sağlamak kalite 
politikalarımıza yön veren temel değerimizdir.

Hukuka Saygı
Yașamın içerisinde var olduğumuz tüm 
alanlarda, kurumsal ve bireysel ilișkilerimizin 
tamamında tüm muhatap ve paydașlarımızın 
haklarını gözetmeye ve adil olmaya özen 
gösteririz.

Hukukun evrenselliğine inanır, iș ve yașam 
süreçlerimizde ahlaki, yasal ve yargı 
değerlerine saygıyı hukuka saygımızın 
vazgeçilmez unsuru olarak benimseriz.
Yönettiğimiz alanlarda adil olmak ilkemize 
bağlılığı, yönetime muhatap olduğumuz 
alanlarda ise adil muamele görmeyi en temel 
insani ve kurumsal görevimiz ve hakkımız 
olarak görürüz.

Dayanıșma ve Paylașım
Ticari, yönetsel, sosyal tüm faaliyetlerimizde 
çatıșmayı değil, dayanıșmayı esas alırız.
Elde etmiș olduğumuz kazanımları paylașarak 
gelișmeyi tüm faaliyetlerimizde vazgeçilmez 
bir değer olarak kabul ederiz. Faaliyet 
gösterdiğimiz tüm sektörlerde sadece 
kurumsal kazanımlarımızı değil, sektörel 
gelișmeleri de önemseriz. 
Rekabeti, meslektașlık olarak kabul eder, 
mesleki dayanıșma ve yarıșma koșullarının 
serbest piyasa ve genel ahlak kuralları 
içerisinde yürütülmesini rekabet stratejimizin 
esası kabul ederiz.

Değerlerlerimize Bağlılık
Bizi güçlü kılan ilke ve değerlerimiz tüm 
yönetsel ve ticari faaliyetlerimize yön verir ve 
rehberlik yapar.

Ticari menfaatlerimiz için temel değer 
ve ilkelerimizden asla ödün vermeyiz ve 
bizi geleceğe tașıyacak gücün, temel 
değerlerimize ve ilkelerimize bağlılığımız 
olduğunu kabul ederiz.

Șeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Ticari faaliyetlerimizin devamlılığı ve rekabet 
edebilirliği için yasal olarak gizlemeye 
hakkımız olan ticari sır ve bilgilerimiz dıșında 
hesap verebilirliğimizin göstergesi olan tüm 
bilgilere ilgililerin ulașabilmesini sağlamayı 
önemseriz.

Kayıt dıșı ve gayri yasal her türlü iș ve 
ișlemden özenle kaçınır, resmi kurumlar ve 
paydașlarımıza her koșulda hesap verebilen 
bir kurum olarak anılmayı bizi güçlü kılan 
değerlerimizden biri olarak kabul ederiz.

Yatırım, ișletmecilik ve yönetișim 
süreçlerimizin bütününde yasal, ahlaki ve 
kurumsal yükümlülüklerimizin önceden 
belirlenmiș değerlere uygunluğunun 
denetime açıklığını doğal zorunluluk olarak 
benimseriz.

Denetime açıklığı; temel değerlerimize, 
ilkelerimize, vizyon ve misyonumuza 
duyduğumuz sadakati, gelișim ve istikrarın 
vazgeçilmez unsurları olarak görürüz.

PROF. DR. ADEM ELGÜN 
Yönetim Kurulu Üyesi

ÜNSAL SÖZBİR 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

NEVZAT PALTA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



MERZİFON SAAT KULESİ



Mühendislik ve estetiğin tüm imkânları 
kullanılarak nakıș gibi ișlenen saat kuleleri, hem 
güçlü bir ihtișamın hem de ince bir zevkin tek 
yapıda vücut bulmuș halidir. 

İttifak Holding, sağlam temeller üzerine inșa 
edilmiș, en ince detaylar düșünülerek en kaliteli 
ve ișlevsel unsurlar ile tasarlanmıș güçlü bir 
kurumsal yapıya sahiptir.  Hızla değișen makro 
dinamiklere paralel olarak, tüm paydașlarımız 
için daha yüksek katma değer olușturmak 
amacı ile kendimizi yeniliyor, gücümüze güç 
katıyoruz. 

GÜÇLÜ 
YAPI
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TÜRKİYE’NİN 
YARINLARINA HAZIRIZ

Kıymetli Paydașlarımız,

Kurulduğumuz günden bu yana ülkemiz, 
milletimiz ve insanlık için değer üretmeye 
devam ediyoruz. Șirketimiz büyürken 
milletimizin ve medeniyetimizin gelișiminde 
pay sahibi olmak ve paydașlarımızın 
hayatında maddi manevi kazanca vesile 
olmak için çalıșıyoruz. İttifak Holding’in 27 
yıllık hikâyesinin bir parçası olmak, bu ülkenin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda 
bulunmak bizler için büyük bir mutluluktur. 
Bunda payı olan tüm paydașlarımıza 
verdikleri güç, destek ve emekleri için șahsım 
ve yönetim kurulum adına teșekkürlerimi 
sunuyorum.

2015 yılında, birlik ve beraberlik 
anlayıșına en fazla ihtiyaç duyduğumuz 
dönemlerden birini yașadık. Gerek siyasi, 
gerek sosyal, gerekse ekonomik anlamda 
iniș çıkıșların yașandığı bir yıl oldu 2015.
Yakın coğrafyamızdaki jeopolitik gelișmeler, 
bölge ekonomimize, finansmandaki süre ve 
oranlara olumsuz etki ederken, tırmanan terör 
olayları da maalesef hatırlamak istemediğimiz 
tatsız gelișmelere sebep oldu.  Ülkemizin 
bekası için ortak duygu ve değerler etrafında 
birbirimize kenetlenmemiz gerektiğini bir 
kez daha gördük. Tüm bunlara rağmen 
hepimiz biliyoruz ki; ülkemiz son dönemde 

çok önemli hamleler gerçekleștirdi. Hem 
ekonomik hem de sosyal anlamda çok 
büyük kazanımlarımız oldu. Millet olarak 
göstereceğimiz gayretlerle Türkiye’yi 
dünyanın önemli ekonomilerinden biri haline 
getireceğimize inancımız sonsuz. Bu inanç, 
bize güç veriyor, ülkemizin geleceğine dair 
sorumluluklarımızı ve daha iyisini yapmak için 
çalıșma azmimizi artırıyor.

İttifak olarak; hem Konya, hem Anadolu 
hem de ülkemizin daha fazla kalkınması 
için dünyanın içerisinde bulunduğu hızlı 
değișim ortamının sunduğu fırsatları 
değerlendirme çabası içerisindeyiz. 2015 
yılında, grubumuz için daha fazla katma 
değer olușturacak yatırımlarımızı hızlandırdık. 
Üretim tesislerimizin kapasitelerini artırıyoruz. 
Yatırımlarımızı planlarken, siz değerli 
yatırımcılarımızın hukukunu korumaya 
özen gösteriyoruz. Tüm paydașlarımız için 
katma değer olușturma gayreti ve verimliliği 
önceleyen bir bakıș açısı ile faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Bu gayretimizi gören, 
bizden güvenini, inancını esirgemeyen tüm 
paydașlarımıza bir kez daha teșekkürlerimizi 
sunmak isterim.

Ekonomik refah, inovasyona bağlı  
Dünya çok hızlı değișiyor. Büyüğün küçüğü 
yendiği dünya, hızlının yavașı yendiği bir 
dünyaya dönüștü. İstisnasız tüm șirketler, 
globalleșen dünyanın sunduğu fırsatlarla 
karșı karșıya. Yeni imkanlar, bizim olduğu 
kadar rakiplerimiz için de var. Dolayısı ile 
bulunduğumuz yerde kalabilmek ve daha 
ileriye gidebilmek için koșmak zorunda 
olduğumuz bir dünyada yașıyoruz.

Bir ülkenin refahının yükselmesi, rekabet 
gücüne bağlıdır. Rekabet gücü de 
üretkenliğin artmasına. Üretkenliği artıran en 
önemli araçlardan birisi ise inovasyondur. 
Yani günümüzde ekonomik refah, inovasyona 
bağlıdır diyebiliriz. İnovasyon, hem ülkeler, 
hem de șirketler için ekonomik büyümenin, 
istihdamın, yașam kalitesinin, refahın 
anahtarıdır. Kurulduğumuz günden bu yana, 
yașam eğrimizde inovasyonun hayati önemde 
olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz. Çünkü 
inovasyon olmadan, kaynaklarımızın değere 
dönüșebilmesini sağlamamız neredeyse 
imkansız.

YÖNETiM KURULU BAŞKANI’NDAN MESAJ



TÜRKİYE’NİN 
YARINLARINA HAZIRIZ

Türkiye’nin en itibarlı ve güçlü șirketleri arasında yer almaya devam etmek için kadim 
değerlerimizin rehberliğinde, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Faaliyetlerimizi inovatif bir yaklașımla 
geliștirmeye odaklandık. Bunun için mevcut 
iș alanlarımızda daha verimli iș sonuçları 
çıkarmaya ve sürdürülebilir rekabet avantajları 
olușturmaya gayret ediyoruz. Özellikle 
son dönemde artan verimlilik oranlarımız 
ve farklı pazarlara sunmuș olduğumuz 
yenilikçi ürünlerimiz bunun en somut 
göstergesi. Tüketici eğilimleri ve değișken 
rekabet ortamlarına ilișkin yaptığımız 
öngörülerin ıșığında; mevcut süreçlerimizdeki 
verimliliğimizi artırırken,  gerekli Ar-Ge ve 
sistem yatırımlarını yaparak, kârı yüksek 
ișler ortaya koyuyoruz. Mevcut sektörlerimiz 
içerisindeki rekabeti düșük alanları 
keșfediyor ve buralara yoğunlașıyoruz. 
Önümüzdeki süreçte de kısaca özetlemeye 
çalıștığım verimlilik, sürdürülebilirlik, katma 
değerli ürün ve hizmetler tüm yatırım ve 
büyüme planlarımızın anahtar kavramları 
olmayı sürdürecek. İnovasyon kültürünü, 
kaynaklarımızı değere dönüștürmek 
için șirketlerimize hakim kılmaya devam 
edeceğiz.  

Saygıdeğer ortaklarımız,
1988’de 20 kiși ile yola çıkan İttifak 
bugün, yaklașık 4 bin kișiye istihdam kapısı 
olmuș dev bir organizasyona dönüșmüștür. 
Bundan on yıl önce 20 milyon TL ihracat 
yapan grubumuzda bugün bu rakam 120 
milyonlara çıkmıș vaziyette. Yine on yıl kadar 
önce 300 milyon TL seviyelerinde olan 
konsolide ciromuz bugüne gelindiğinde 
1 milyar TL sınırına dayanmıș durumda. 
Bunu bașarmıș bir grup olarak, önümüzdeki 
döneme ilișkin belirlediğimiz 2023 hedefine 
ulașabilme noktasında hiçbir șüphemizin 
olmadığını belirtmek istiyorum. 2023 yılının, 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olmasının 
yanında, grubumuzun da 35’inci yılına 
tekabül etmesi dolayısı ile bizim için ayrıca 
bir önemi var. Bahsettiğim İttifak ruhunu 
asla kaybetmeden, özel sektörün en ilkeli 
kurumlarından biri olarak yolculuğumuzu 
sürdüreceğiz. 

Anadolu insanının girișimci ruhunun bir 
tezahürü; cesaretin, alın terinin, helal 
kazancın, güvenin, istikrarın, bereketin 
sembolü olarak, Türkiye’nin yarınlarına hazırız. 
Türkiye’nin en itibarlı ve güçlü șirketleri 
arasında yer almaya devam etmek için kadim 
değerlerimizin rehberliğinde, geleceğe doğru 
emin adımlarla ilerliyoruz.

Geleceğe dair belirlediğimiz hedeflere 
ulașma noktasında elinden gelenin en iyisini 
yapacağına gönülden inandığım çalıșanlarımız 
bașta olmak üzere, bașarılarımızın 
sürdürülebilir olmasında bize destek veren 
tüm paydașlarımıza șimdiden teșekkürü bir 
borç biliyorum. 

Saygı ve sevgilerimle,

Mehmet Ali Korkmaz
Yönetim Kurulu Bașkanı
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İttifak Holding’in değerli yatırımcıları 
ve pay sahipleri, kıymetli iș 
ortaklarımız ve çalıșanlarımız,

İttifak Holding olarak, 2015 yılında da 
ülkemize, toplumumuza, siz değerli 
paydașlarımıza değer yaratmak gayretiyle 
çalıștık. Yola çıktığımız günden bu yana, 
bașarılarımızın en önemli kaynağı olan iș 
ortaklarımıza, çalıșanlarımıza, desteğini 
hiç esirgemeyen tüm dostlarımıza 
teșekkürlerimizi sunuyorum.
    
Geride bıraktığımız 2015 yılı, toplumsal 
huzur ve barıșın diğer tüm etkenlerden 
daha önemli olduğunu bir kez daha bizlere 
gösterdi. Maalesef geçtiğimiz yıla, ülkemizde 
ve bölgemizde yașanan mülteci sorunu, 
toplumsal olaylar ve terör saldırıları damga 
vurdu. Bölgemizdeki jeopolitik risklerin 
bölge ülkelerimizle olan ticaretimizi de 
etkilediğini, bu durumun gelișmekte olan 
ülkeler arasındaki Türkiye’nin pozisyonuna 
kısa süreli de olsa yansıdığını görüyoruz. 
Ancak Türkiye’nin, bu zorlu koșullarda elde 
etmiș olduğu siyasi ve ekonomik istikrar ile 
girișimci ruhunun ön açıcı, inșa edici özelliği 
bu etkileri çok kısa sürede yeni pazarlarla 
telafi edeceğini gösteriyor.  

2015 yılının; yașadığımız iki genel seçim, 
ihracat pazarlarımızda politik ve ekonomik 
sorunlardan kaynaklanan daralmalar, Avro 
bölgesindeki yavaș büyümeye rağmen 
ülkemiz için olumlu bir yıl olduğunu 
söyleyebiliriz. Özellikle AB ilișkilerimizdeki 
olumlu gidișatın ve 2015 yılındaki G-20 
dönem bașkanlığımızın, gelecek adına 
ülkemize olumlu katkılar sunacağına 
inanıyoruz. Bununla birlikte, ülkemizin 2015 
yılında yakaladığı büyüme rakamlarının, 2016 
yılına da ıșık tuttuğunu ifade etmek gerekir. 
Orta Vadeli Program’a göre 2016 yılında 
yüzde 4,5 büyüme hedefleniyor.

Grubumuza baktığımızda ise, 2015 yılı, tüm 
paydașlarımızla birlikte ittifak etmeye devam 
ettiğimiz ve bașarılarımızı sürdürdüğümüz 
bir yıl oldu. Yürüttüğümüz verimlilik eksenli 
çalıșmalarımızı ve odaklanma sürecimizi 
2015 yılında büyük ölçüde tamamladık. 
Önümüzdeki süreçte grubumuz için 
öngördüğümüz sıçramayı hep birlikte 
yașamayı diliyorum. 

2015 yılsonu itibari ile grubumuzun 
konsolide net satıș tutarı bir önceki döneme 
kıyasla %0.51 artıș göstererek 972 milyon 
TL’ye ulaștı. İhracatımızın %39 artarak 120 
Milyon TL olduğu bu dönemde 46,5 Milyon 
TL yatırım, yaklașık 1 Milyon TL de Ar-Ge 
harcaması gerçekleștirdik. 

Brüt karımız %15.93 artıșla 220 milyon 
TL olurken, ana ortaklık net karımız da beș 
kat artarak 57,6 Milyon TL’ye yükseldi. 
Holding’in toplam aktif büyüklüğü ise bir 
önceki yıla göre %16,9 artıș göstererek 1.3 
milyar TL seviyesinde gerçeklești. 

Grubumuzun konsolide EBITDA karlılığı 
2015 sonu itibarıyla 2014 yılına kıyasla %49 
artıș göstererek 65.1 milyon TL’ye yükseldi. 
EBİTDA marjı performansımız da 2012 
yılından bu yana düzenli olarak artıyor.  

iCRA KURULU BAŞKANI’NIN DEĞERLENDiRMESi



TÜM PAYDAŞLARIMIZ İÇİN DAHA YÜKSEK 
KATMA DEĞER OLUŞTURMAK AMACI İLE 

KENDİMİZİ YENİLİYORUZ!
Bulunduğumuz sektörlerde faaliyet gösteren her bir markamızın daha rekabetçi 
olması için gayret ediyor, hızla değișen makro dinamiklere paralel olarak, tüm 
paydașlarımız için daha yüksek katma değer olușturmak amacı ile yenileniyoruz. 

Kıymetli paydașlarımız, 
Bulunduğumuz sektörlerde faaliyet gösteren 
her markamızın daha rekabetçi olması 
için gayret ediyor, hızla değișen makro 
dinamiklere paralel olarak, tüm paydașlarımız 
için daha yüksek katma değer olușturmak 
amacı ile kendimizi yeniliyoruz. 

Odağımızda perakende, gıda, inșaat, makine 
ve tarım hayvancılıktan olușan beș sektör 
var. Amacımız; bu sektörlerde büyümek, 
en büyükler arasındaki varlığımızı daha iyi 
pozisyonlara gelerek sürdürülebilir kılmak. 
Bunun için öncelikle grubumuz genelinde 
bir konsolidasyona giderek küçük ölçekli 
ișlerimizden sıyrıldık ve verimlilik oranlarımızı 
artırdık. Grubumuzu, en çok ihtiyacı olan 
sağlıklı bir büyüme rotasına oturttuğumuzu 
düșünüyoruz. Șuan için öncelikli gündemimiz, 
üretim odaklı sektörlerimizde bașlattığımız 
kapasite artırımlarını ardı ardına tamamlamak. 
Uzmanlığımızı ve derinliğimizi artıran 
çalıșmalarımızın çıktılarını süratle grubumuza 
entegre etmek de önceliklerimiz arasında.  
Bulunduğumuz sektörlerde yenilikleri 
takip etmekle birlikte yeniliklerin üreticisi, 
fikir babası olmayı oldukça önemsiyoruz. 
Markalarımızın sektörlerine yön veren ölçeğe 
ulașması için tüm yönetici ve çalıșanlarımızla 
birlikte sürdürülebilir rekabetçi üstünlüklerimizi 
artırma gayreti içerisindeyiz. Çok șükür 
geldiğimiz noktada, her markamızın 
sektörlerinde kendilerine has özgün içerikler 
ürettiklerini görmenin verdiği mutluluğu 
yașıyoruz. 

Güçlü bir geleceğe köprü kurmak amacıyla 
bașlattığımız değișim projemizle birlikte, 
global markalar olușturma vizyonumuzu 
güçlendiren yeni bir istikamet planı hazırladık. 
Önceki dönemlerde de ifade ettiğimiz üzere; 
Cumhuriyetimizin 100’üncü, holdingimizin 
35’inci yașını kutlayacağı 2023 yılında 
5 milyar TL konsolide ciroya ulașmayı 
hedefliyoruz. Makro planımız doğrultusunda 
uluslararası boyutta yatırımlarda bulunmayı ve 
yaklașık 10 bin kișiyi istihdam eden bir yapı 
olmayı arzuluyoruz. Bu süreçte uluslararası 
pazarlarda ortak girișim, satın alma ya da 
birleșme gibi ölçek ekonomisi olușturacak 
yöntemlere her zaman açık olacağız. Ülke 
gerçeklerimiz ile dünya ekonomisine dair 
öngörülerimiz bizi ve piyasayı yanıltmazsa 
makro plan ve hedeflerimize sadık kalarak 
çalıșmalarımızı sürdüreceğiz.

Perakendede hedef ilk üç
Çok dinamik olan perakende sektöründe 
25 yıldır varlık gösteren markamız Adese’ye 
dair ciddi hedeflerimiz var. Șuan gıda 
perakendesinde ilk 10’da olan markamızı 
önce ilk 5, sonra da ilk 3’e yükseltmeyi 
hedefliyoruz. Bunun için organik büyümemizi 
sürdürürken inorganik fırsatları da kolluyor 
olacağız. 

Etki alanını her geçen gün biraz daha 
Anadolu’ya doğru genișleten sektörün 
Anadolu merkezli markası olarak, öncelikle 
Orta Anadolu’da gücümüzü artırma 
konusunda kararlıyız. Sektörden yaptığımız 
önemli yönetici transferleriyle daha seri 
hareket eden, daha dinamik bir kurumsal 
yapı olușturuyoruz. Bu minvalde daha hızlı 
büyümenin yollarını arıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde yeni ritmimize paralel bir seyirle 
daha fazla karlılık üretmeyi hedefliyoruz. 
2015 yılında 11 yeni Adese șubesi açarak 
yılı 150 mağaza ile kapattık. Bir taraftan da 
mevcut mağazalarımızda modernizasyon 
çalıșmalarımızı sürdürdük.  

2015 yılı içerisindeki en önemli yeni mağaza 
operasyonlarımızdan birisi, Konya’da yer 
alan Kipa markasına ait marketi devralmamız 
oldu. Buna göre Konya’daki en büyük ikinci 
mağazamızı da açarak bölgemizdeki lider 
konumumuzu pekiștirmiș olduk. 
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Perakende sektöründeki faaliyetlerimizin 
alıșveriș merkezi ayağındaki projelerimizden 
olan Kulesite’nin kiralanabilir alanını %20 
oranında artıran yatırımı 2015 yılı itibari ile 
tamamladık. Yeni kiralanabilir alanlarımızın 
kiralama süreçlerini de pazarın beklenti ve 
taleplerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. 
Yap-ișlet-devret modeliyle inșa ettiğimiz ve 
ișletmekte olduğumuz Aksaray Kültür Parksite 
Alıșveriș Merkezi’nin devrini, sözleșme 
bitiș tarihi olan 31.12.2015 tarihi itibari 
ile gerçekleștirdik. Bu alıșveriș merkezinin 
market bölümünü ise yine Adese ile biz 
ișleteceğiz. 
 
Perakendedeki farklılașma alanlarımızdan 
olan unlu mamuller markamız Restore’yi 
5 bin metrekarelik yeni üretim tesisimize 
tașıdık. Yeni ürün geliștirme ve farklılașma 
çalıșmalarımızı burada hızla sürdürüyoruz.  
Geçtiğimiz yıl içerisinde online alıșveriș 
hizmetimizin altyapı hazırlıklarını 
tamamlayarak Konya’da müșterilerimize 
sunmaya bașladık. Bu hizmetimizin kapsama 
alanını inșallah ilerleyen dönemlerde artırmayı 
planlıyoruz. 
 
Selva’nın makarnası, 
lezzeti tescillenmiș dünyanın 
ilk makarnası oldu
Gıda sektöründeki markamız Selva’nın ürün 
çeșitliliğini artırmaya dönük çalıșmalar 2015 
yılında da meyvelerini verdi.  Bugün itibari 
ile 10 kategoride 170’in üzerinde ürüne 
ulaștık. Özellikle Sağlıklı Yașam Ürünleri’mize 
ilișkin aldığımız olumlu geri dönüșler, bu alana 
odaklanmamızı hızlandırdı. 

Merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası 
Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından, 
mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve 
içeceklere verilen ‘Üstün Lezzet Ödülü’ne 
2015 yılında 3. kez layık görüldük. Böylelikle 
șirketimizin makarnası, üst üste üç kez Üstün 
Lezzet Ödülü’nün sahibi olarak, Türkiye’de ve 
dünyada ‘kalite ve lezzette istikrarlı’ anlamına 
gelen ‘Kristal Lezzet Ödülü’nü almaya hak 
kazanan ilk ve tek makarna oldu. 
 
Odaklandığımız sektörlerde sürdürülebilir 
rekabetçi üstünlükler kazanma ilkemiz 
çerçevesinde; bizi rakiplerimizden belirgin 
bir șekilde ayırt eden, farklılaștıran, üstünlük 
alanları kurmamızı sağlayan rekabet 
unsurlarına her zaman önem veriyoruz. Selva 
için ortaya koyduğumuz en önemli farklılașma 
noktasını “sağlıklı nesillerin yetiștirilmesi için, 
insan sağlığı ile özdeșleșen gıdalar üretmek” 
olarak özetleyebiliriz. Besleyici, insana 
faydalı, hiçbir yan etkisi ve zararı olmayan, 
aynı zamanda lezzetli, çevreye, doğaya 
zarar vermeden üretimi yapılan “Gerçek 
Gıda” ürünleri ile farklılașmamızı sürdürme 
kararlılığındayız.
   
2015 yılında insan sağlığı ile özdeșleșen 
“Sağlıklı Yașam Ürünleri” kategorimizi, “Akıllı 
Makarna” olarak adlandırdığımız ürünlerimizle 
büyüttük. Sağlıklı yașam ve fonksiyonel 
ürünlerimizin tüm satıșlarımız içerisindeki 
payını hedeflediğimiz gibi artırmayı bașardık. 
Müșterilerimize yașam kalitesini yükselten 
yenilikçi ürünler sunarak, pazarımızı ve 
hububat orijinli gıda markası konumumuzu 
güçlendirmeyi hedefliyoruz.

5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yapan 
markamızın, 2007 yılından bu yana sahip 
olduğu Türkiye’nin markalı makarna ihracat 
liderliği ünvanını 2015 yılında da koruduk. 
İhracattaki büyüme planlarımız doğrultusunda 
iç pazarda olduğu gibi Güney Amerika 
ve Uzak Doğu ülkeleri gibi pazarlara özel 
ürün araștırma-geliștirme çalıșmaları da 
yürütüyoruz.

İnșaat sektöründeki beklentilerimiz 
yükseliyor
İnșaat sektöründe faaliyet gösterdiğimiz 
șehirlerin ihtiyaç ve dinamiklerine uygun, 
modern, ama bir o kadar da “bizden” yașam 
alanları kazandırma gayreti ile çalıșmalarımızı 
sürdürüyoruz.
  
2015 yılında, Ankara, Kırșehir ve Konya’da 
yürüttüğümüz projelerde toplam 1,432 adet 
daireyi müșterilerimize teslim ettik. 2015 
yılı içerisinde ayrıca, Konya’nın en prestijli 
noktalarından birinde Reyhan Konutları’nı 
ve Ankara Etimesgut’ta bulunan Simgeșehir 
Konutları’nın ikinci etap son bloklarını inșa 
etmeye bașladık. İnșallah bu iki projeyi de 
2016 yılında tamamlayacağız.
 
İnșaat sektöründeki beklentilerimizi yükselten 
projelerimizin bașında Zermeram geliyor. 
Konya’nın son dönemde kaydettiği yükselișe 
eșlik edecek 1.077 konutluk projemizin 
hazırlıklarını da 2015 yılında tamamladık ve 
2016’nın bașında bu projemizin lansmanını 
gerçekleștirdik. Yatırım değeri 800 Milyon 
TL olan ve Konya’nın en büyük su temalı 
karma konut projesi olma özelliğini tașıyan 
Zermeram’daki konutları 2+1’den 6,5+1’e 
kadar farklı ihtiyaç ve beklentilere göre 
geliștirdik. İçerisinde villa ve yalıların da 
olduğu 353 konutluk ilk etabı 2019’da 
tamamlamayı hedefliyoruz. 

 

iCRA KURULU BAŞKANI’NIN DEĞERLENDiRMESi



Markalarımızın sektörlerine yön veren ölçeğe ulașması için tüm yönetici ve
çalıșanlarımızla birlikte sürdürülebilir, rekabetçi üstünlüklerimizi artırma gayreti
içerisindeyiz. Çok șükür geldiğimiz noktada, her markamızın sektörlerinde 
kendilerine özgü içerikler ürettiklerini görmenin verdiği mutluluğu yașıyoruz.

İnșaat sektöründeki önemli projelerimizden 
birini de İstanbul Bașakșehir’de hayata 
geçireceğiz. 2015 yılında Bașakșehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleyi; 
Fuzul Grup ve Alzamil Gayrimenkul ile birlikte 
kurduğumuz ortak girișimimiz kazandı. 1 
milyar 42 milyon TL ciro bedeli ile kazanılan 
ve 2016 yılında inșaat çalıșmalarına 
bașlamayı planladığımız karma projeyi de 
2018 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Tüm 
süreçleri ortak girișimimizin kurduğu Asaf iș 
ortaklığınca yürütülecek projemiz, yaklașık 
1.100 adet konut ve 200 ticari alandan 
olușacak. Bașakșehir’e değer katacak 
en prestijli ve en büyük karma konut 
projelerinden biri olacağını düșünüyoruz. 

İnșaat sektöründeki taahhüt ve benzeri 
projelerin gelirlerimiz içerisindeki payını 
sonlandırma kararı aldık. Geliștireceğimiz 
projelerde daha yüksek katma değer 
olușturma gayretinde olacağız. Karlılığı 
yüksek olan gelir paylașımlı ihaleleri yakından 
takip ediyoruz. 

Makine sektöründe hedefi yukarı 
doğru revize ediyoruz.
Makine sektöründeki faaliyetlerimizi yürüten 
İmaș, 2015 yılında da bașarılı bir performans 
gösterdi. 25 milyon TL yatırım tutarı ile hayata 
geçirmekte olduğumuz yeni fabrikamızın 
büyük bir kısmını 2015 yılında tamamladık. 
Makine șirketimize, yeni fabrikamızın katkısı 
ile birlikte ciroyu orta vadede üç kat artırma 
hedefi koymuștuk. Henüz yeni fabrika 
faaliyete geçmeden gösterdiği performans, 
bu hedefi yukarıya doğru revize etmemizi 
gerekli kıldı.

2015 yılında toplamda 15 adet anahtar 
teslim tesis kurduk. Bunun dıșında yapılan 
makine ve ekipman satıșlarımızla birlikte 
39 ülkede günlük 5,200 ton öğütme 
kapasitesine ulaștık. Geçtiğimiz yıl adım 
attığımız yem değirmeni makineleri ve 

tesisleri sektöründe ise 2 adet anahtar 
teslim tesise bașladık. Makine ve ekipman 
ihracatında ise beklentilerimizin paralelinde bir 
performans sergiledik. Toplam gelirlerimizdeki 
yem makineleri gelirimizi önümüzdeki 5 
yıl içerisinde %35 dolaylarına çıkarmayı 
hedefliyoruz.
  
Geçtiğimiz yılın önemli ișlerinden biri de 
dünyanın tanınmıș makine üreticilerinden 
Maxtex Engineering Corporation ile 
yaptığımız iș birliği oldu. Maxtex’in optik 
renk sınıflandırıcılarının Türkiye bayiliğini 
üstlenirken, Maxtex de Milleral markamızın 
ürettiği değirmen makineleri ve anahtar 
teslimi projelerin Uzakdoğu Asya’daki 
bayiliğini üstlendi. Faaliyet gösterdiğimiz 
öğütme sektörüne yakın sektörlerle bu ve 
benzeri iș birliklerini sürdürmeyi düșünüyoruz. 
Uzakdoğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler ile 
olan ticaretimizi artırma yönünde çalıșmalar 
yürüteceğiz. Özellikle hedef pazar olarak 
belirlediğimiz Afrika kıtasında ve faaliyet 
gösterdiğimiz diğer bölgelerde bayi ağımızı 
genișletmeye yoğunlașacağız.  
  

Ülkemizin en modern yumurta 
çiftliğini kuruyoruz
Tamamlandığında Türkiye’nin en modern 
yumurta çiftliği ünvanına sahip olacak 
tesisimizin temelini 2015 yılı içerisinde 
attık. Yaklașık 50 Milyon TL yatırım değeri 
olan çiftlik yatırımımız kapsamında Konya 
Pamukçu’da yer alan yumurta tavukçuluğuna 
ilișkin tüm tesislerimizi baștan așağı 
yeniliyoruz. Bu yatırımımız, tarım hayvancılık 
alanındaki büyüme planımızın ilk etabı 
niteliğinde. Yumurta çiftliği yatırımında olduğu 
gibi planlı bir șekilde; büyükbaș ve küçükbaș 
hayvancılık, gübre ve zirai ürünler alanındaki 
faaliyetlerimizi de büyüten ve geliștiren 
yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.    

Değerli paydașlarımız,
İttifak Holding için saatler yarını gösteriyor. 
Yaptığımızı en iyi yapmak, durmayan 
zamanda bir sonraki evreye hazır olmak 
için canla bașla çalıșıyoruz. Her vakit 
güncel kalan, kendisini yenileyen, geçmișin 
değerlerini geleceğe tașıyan bir kurum olarak;  
Türkiye’nin en itibarlı ve güçlü șirketleri 
arasında yer almaya devam etmenin azmi 
ve gayreti içerisinde olacağımızı bilmenizi 
isterim. İttifak olarak saatlerimizi geleceğe 
kurduk. Tıkır tıkır ișleyen saat misali, doğru 
strateji ve taktikler ve de kadim değerlerimizin 
rehberliğinde, geleceğe doğru emin adımlarla 
ilerlemeye devam edeceğiz.

Beraber yürüdüğümüz tüm paydașlarımıza, 
iș ortaklarımıza, çalıșma arkadașlarımıza ve 
müșterilerimize İttifak’la olan birlikteliklerinden 
dolayı teșekkür ederken, 2016 yılının da 
huzur ve bereketle tamamlanmasını Allah’tan 
diliyorum. 

Saygılarımla,

Tahir Atila
Yönetim Kurulu Bașkan Vekili
İcra Kurulu Bașkanı



AMASYA SAAT KULESİ



Sağlam yapısı ve estetik görünümünün altında 
kusursuz ișleyen bir mekanizma barındırır saat 
kuleleri. Çarklılar, dișliler, kayıșlar, kablolar ve 
zincirlerin uyum içinde durmaksızın çalıșması 
büyüleyicidir. Her bir parçanın kendine has bir 
becerisi, kendine has bir ișlevi vardır. Her bir 
parçanın kendine ait bir aklı vardır ancak bağlı 
olduğu ortak aklın emrine amadedir. Her bir 
parça bilir ki görevini yerine getirmezse tıkır tıkır 
ișleyen bu dev mekanizma duracak. Bilir ki bu 
dev mekanizmanın en küçük parçası dahi olsa 
önemi büyük...

İștirakçi, tedarikçi, çalıșan ve yatırımcılarımızla 
tıpkı saat gibi kesintisiz çalıșıyoruz. Türkiye için 
yeni yatırımlar yapıyor, memleketimiz insanı için 
istihdam kapısı oluyoruz. 27 yıldır, en küçük 
parçamızın dahi önemli olduğu bilinci ile birlik 
olmanın gücünü kanıtlıyoruz.  

KUSURSUZ 
iŞLEYEN  
MEKANiZMA
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iTTiFAK HOLDiNG’E GENEL BAKIŞ

Portföyünü yüksek seviyede büyüme potansiyeli olan 
sektörlere konumlandıran İttifak Holding, “sürdürülebilir 
büyüme”, “verimlilik” ve “istikrar”ı faaliyetlerine ve iș geliștirme 
stratejilerine yön veren temel kavramlar olarak benimsemiștir.



BiRLiKTE 
YAPABiLiRiZ
İttifak Holding’in temelleri 1988 yılında 
atılmıștır. Farklı sektörlerdeki büyümesini 
takiben 1993 yılında holdingleșen ve 
1994 yılında Sermaye Piyasası Kurulu`na 
kaydolan İttifak Holding, kurumsal yapısı 
ile Anadolu’daki ekonomik kalkınma 
hamlesine büyük katkılar sağlamıștır. İttifak 
Holding, 2009 yılına gelindiğinde 19 bine 
yakın yatırımcısı ile Borsa İstanbul’a kote 
olmuș, 2010 yılında da hisse senetleri 
Borsa İstanbul’un ilk 100 endeksinde ișlem 
görmeye bașlamıștır.

İttifak Holding’in ana faaliyet alanlarını 
perakende, gıda, inșaat, makine, tarım ve 
hayvancılık olușturmaktadır. Portföyünü 
yüksek seviyede büyüme potansiyeli olan 
sektörlere konumlandıran İttifak Holding, 
“sürdürülebilir büyüme”, “verimlilik” ve 
“istikrar”ı faaliyetlerine ve iș geliștirme 
stratejilerine yön veren temel kavramlar 
olarak benimsemiștir.

Büyüyen Türkiye’nin yüzde 100 yerli 
sermayeye dayalı gücü olarak faaliyetlerini 
sürdüren İttifak Holding ve șirketleri, bugüne 
kadar dünyanın 120 ülkesine ihracat 
gerçekleștirmiș, milyonlarca müșteriye 
ulașmıștır. 

İttifak; özgüveni, güçlü öz sermayesi, ileri 
teknolojiden faydalanmadaki yetkinliği, 
uluslararası ölçülerde deneyimi, entelektüel 
birikimi ve evrensel standartlarda ahlaki 

değerleri benimseyerek elde ettiği 
bașarılarıyla, “güç birliği” misyonunda, 
Türkiye’nin öncü kurulușlarından biri olarak 
faaliyetlerini yürütmektedir. 

Rekabet Avantajları:

■  Çok ortaklı șirketleșme modeliyle tabana 
yayılmıș sermaye yapısının olușturduğu 
sinerji.
■  “Güven”, “Sürdürülebilir Büyüme”, 
“Verimlilik” ve “İstikrar”ı temel felsefe olarak 
benimseyen yönetim anlayıșının iștiraklere 
sağladığı motivasyon ve aktardığı güç.
■  Yüksek seviyede büyüme ve 
gelișim potansiyeli bulunan sektörlere 
konumlandırılan portföy.
■  Bilgi, tecrübe ve teknolojik kabiliyetleriyle, 
sektörlerinde öncü ve yenilikçi markalar.  
■  Ulusal ve uluslararası ölçekte sahip olunan 
güçlü pazar payları ve istikrarlı büyüme.
■  Gelișen piyasaların ihtiyaçlarını sezme, 
algılama ve çözüm üretme kabiliyetindeki hız 
ve tutarlılık.
■  İnsan odaklı, doğa dostu iș ve yașam 
felsefesi.
■  İnsanlığın ruhsal, biyolojik ve sosyal 
dengesini korumayı ticari kazanımların 
önünde tutan, kalitesiz ürün ve hizmet arzını 
insan hakları ihlali olarak gören yönetim 
anlayıșı.
• Yenilikçi, gelișime açık ve motivasyonu 
güçlü insan kaynakları.
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2015 yılsonu itibari ile İttifak Holding’in konsolide net satıș 
tutarı bir önceki döneme kıyasla %0.51 artıș göstererek 972 
milyon TL’ye ulașmıștır.

01.01.2015 -31.12.2015 tarihi itibariyle İttifak 
Holding’in brüt karı %15.93 artıșla 220 milyon TL olarak 
gerçekleșmiștir.

Holding’in toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre 
yaklașık %17 artıș göstererek 1.3 milyar TL seviyesinde 
gerçekleșmiștir.

BAŞLICA FiNANSAL GÖSTERGELER



Konsolide Ciro Dağılımı (TL)

Adese (Perakende)
630 Milyon TL
%64,85

Selva (Gıda) 
114 Milyon TL
%11,76

Seha Yapı (İnşaat) 
88 Milyon TL
%9,10

İmaş (Makine) 
79 Milyon TL
%8,20

Diğer (Hizmet) 
51 Milyon TL
%5,24

Selet (Tarım Hayvancılık) 
8 Milyon TL
%0,84

Ebitda (Milyon TL) Ebitda Marjı (%)
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İttifak Holding’in konsolide EBITDA rakamı 2015 sonu itibarıyla 2014 yılına kıyasla %49 artıș 
göstererek 65.1 milyon TL’ye yükselmiștir. EBİTDA marjı performansının da 2012 yılından bu 
yana düzenli olarak artıș gösterdiği görülmektedir.

* Elemine edilmiș rakamlardır.
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KAPIMIZ HER ZAMAN, 
HERKESE AÇIK
İttifak Holding Yatırımcı İlișkileri yönetimi, pay 
sahipleri ile yakın ve șeffaf bir iletișim içindedir. 
Birimin ana amacı, mevcut hissedarlarla 
diyaloğu sağlamak, bunun yanında potansiyel 
yatırımcıların da ilgisini çekebilmektir. Holding 
yönetimi, bu amaçla uyguladığı stratejik planları 
ve bunların sonuçlarını konuya ilgi duyan 
herkesle zamanında ve șeffaf bir biçimde 
paylașmayı ilke olarak benimsemiștir. 
Yatırımcılara günlük bilgi akıșı yatırımcı ilișkileri 

tarafından sağlanmaktadır. Telefon ve e-posta 
yoluyla pek çok yatırımcı ve hisse senedi 
analistinin soruları cevaplandırılmıș, finansal 
raporlama dönemlerinde ve yeni gelișmeler 
ıșığında kendileriyle temasa geçilmiștir. 

Yatırımcı İlișkileri Birimi, 2016 yılında 
da yatırımcılara gündem ve uygulama 
planlarını iletmeye devam ederek, mevcut 
ve potansiyel hissedarlarla yakın ilișkisini 
sürdürmeyi hedeflemektedir. 

Yatırımcı İlișkileri İletișim Bilgileri 

Ali Murat Șahin 
Yatırımcı İlișkileri Bölüm Yöneticisi
murat.sahin@ittifak.com.tr
Tel: 0 332 221 39 99

Tolga Ceran
Yatırımcı İlișkileri Uzmanı 
tolga.ceran@ittifak.com.tr
Tel: 0 332 221 39 99

Adese Alıșveriș Merk. Tic. A.Ș. 

Seha İnșaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ș. 

Selva Gıda San. A.Ș. 

Big Planlama ve Yön. Müș. A.Ș. 

İmaș Makine San. A.Ș. 

Adese Petrol Ür. Taș. San. Tic. A.Ș. 

Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dıș Ticaret San. A.Ș 

Belya Turizm İnș. Enerji Blș. San. Tic. A.Ș

Selva İç ve Dıș Tic. A. Ș. 

Konestaș Konya Gıda Petrol Hayv. Eğit. San. Tic. A.Ș. 

Kule Yön.ve Org.ve Danıșmanlık A.Ș. 

Selet Entegre Et ve Süt Ür. San. Tic. A.Ș. 

Seleks İç ve Dıș Tic. A.Ș. 

İrent Oto Kiralama Tic. A.Ș. 

Aes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ș. 

Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ș. 

Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ș. 

86,60 

99,97 

100,00 

100,00 

92,67 

98,77 

61,98 

99,98 

89,68 

99,97 

99,60 

99,90 

99,14 

100,00 

12,50 

100,00 

100,00

Ticaret Unvanı Şirketin Sermayedeki Payı

GRUP ŞiRKETLERiMiZ ve SERMAYELERiNE iŞTiRAK ORANLARIMIZ

YATIRIMCI iLiŞKiLERi VE PAY SAHiPLERi



PERFORMANS TABLOSU

SERMAYEMiZiN 
DAĞILIMI

2015 YILI PAY SENEDi BiLGiLERi
ISIN Kodu : TREITFK00018
BIST Kodu : ITTFH
Bloomberg Kodu : ITTFH.TI
Fiili Dolașım Oranı : %62,15*
Piyasa Değeri : 128,4 Milyon TL*

* 31.12.2015 tarihi itibariyle

* 31.12.2015 tarihi itibariyle

Diğer Ortaklar      %78,89

Selva Gıda      %15,28

Adese Perakende   %5,83

Sembol

ITTFH

BIST100

TL

2.28

85458.88 36443.04 30266.96 71726.88 24606.17 22513.12 -16.07 -32.48 -25.62

USD

02.01.2015 31.12.2015 Değișim

0.97

EUR

0.81

TL

2.14

USD

0.73

EUR

0.67

TL%

-6.14

USD%

-24.49

EUR%

-16.82

Hisse Performansı
İttifak Holding pay senedi fiyatı 2015 yılsonu 
itibariyle 2,14 TL/Pay senedi seviyesindedir. 
2015 yılsonu kapanıș değerlerine göre hisse 
senedimiz TL bazında %(-) 6,14 lük bir 
düșüș göstermiștir. Aynı dönemde BIST-100 
endeksi ise TL bazda %(-) 16,07 değer 
kaybetmiștir.

Kâr Dağıtım Politikası
İttifak Holding Anonim Șirketi, Sermaye 
Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve 
miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret 
Kanunu ve Esas Sözleșmesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde Genel Kurul’da 
alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar 
payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler 
içerisinde dağıtılması esasını benimsemiștir. 
Șirketimiz kar dağıtımında; uzun dönem 
stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, 
karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin 
ekonomik ve politik gelișmeleri, içinde yer 
aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay 
sahipleri menfaati ile șirketimiz menfaati 
arasında tutarlı, adil ve sürdürülebilir bir politika 
benimsenmeye çalıșılmaktadır.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak 
dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya 
tamamı bedelsiz hisse seklinde olabileceği 
gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz 
hisse seklinde de belirlenebilir. Yönetim 
Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul 
tarafından kararlaștırılan yıllık karın pay 
sahiplerine dağıtımının Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler 
içinde en kısa sürede yapılmasına azami 
gayret gösterilir. Kar payının dağıtılmasında; 
șirketimiz esas sözleșmesinin 22.nci maddesi 
çerçevesinde; faaliyet dönemi sonunda 
tespit edilen gelirlerden, genel giderler ile 
muhtelif amortisman gibi ödenmesi veya 
ayrılması zorunlu olan miktarlar ile șirketimiz 
tüzel kișiliği tarafından ödenmesi zorunlu 
vergiler düșüldükten sonra geriye kalan ve 
yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa 
geçmiș yıl zararlarının düșülmesinden sonra 
kalan tutarın %5 kanuni yedek akçe olarak 
ayrılır. Kalandan varsa yıl içinde yapılan 
bağıș tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 
üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci 
temettü ayrılır, kar payı mevcut payların 
tümüne eșit olarak dağıtılır. Șirketimiz kâr payı 
avansı dağıtımı yapmamakta ve bu konuda 
esas sözleșmemizde ayrı bir hüküm yer 
almamaktadır.

SERMAYENiN MÜFREDATI

Grubu

A

B

Nama/
Hamiline

Toplam 
Nominal 
Değer (TL)

Sermaye 
Oranı (%)

İmtiyaz 
Türü

Nama

Hamiline 1.00 90.00 imtiyazsız

1.00 10.00 imtiyazlı



BALIKESİR SAAT KULESİ



Birçoğu yüzyıllar önce yapılmalarına rağmen 

zamana meydan okurcasına hala ayakta kalmayı 

bașaran yapılardır saat kuleleri. İnșa edildikleri 

dönemin izlerini, geleceğe tașır, akıp giden 

zamana șahitlik ederler. Ancak hiçbir zaman 

eskimez, daima șimdiye ve bulunduğumuz âna 

tanıklık ederler. Dün ve bugün yaptıkları gibi 

yarın da bunu yapacaklar; geleceğimize șahitlik 

edecekler. 

Geleceğe doğru yürürken geçmișin birikimini, 

medeniyetimizin değerlerini göz ardı etmiyoruz. 

Bu bağı korumanın, geleceğe yürüdüğümüz 

yolda daha sağlıklı bir bakıș, daha rasyonel 

bir vizyon sağlayacağına inanıyoruz. Köklü 

geçmișimizden aldığımız kadim değerlerimizin 

rehberliğinde, geleceğe doğru emin adımlarla 

ilerliyoruz.  

GEÇMiŞTEN 
BUGÜNE
BUGÜNDEN 
GELECEĞE 
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EN ÖNEMLi SERMAYEMiZ 
NiTELiKLi iNSAN GÜCÜMÜZ
İttifak Holding ve șirketlerinin 
çalıșan politikası, insan kaynağının 
‘kıymet’ olduğu bilinci ve yașam 
boyu eğitime olan inancı ile 
șekillendirilmiștir. Șirket, alanında en 
bașarılı profesyonellerinin çalıștığı, 
tüm paydașlarının faaliyetlerinin bir 
parçası olmaktan onur duyduğu, 
faaliyet gösterdiği sektörlerde en çok 
beğenilen ve tercih edilen kurumlar 
olușturmayı hedeflemektedir. 

İttifak Holding insan kaynakları 
stratejisi, faaliyet gösterilen 
sektörlerde dünya standartlarını 
gözeten bir yönetim anlayıșının 
sergilendiği, çalıșan memnuniyetinin 
üst düzeyde olduğu ve herkesin 
çalıșmak istediği örnek bir kuruluș 
olmaktır.

■ İnsan kaynağını doğru bir șekilde 
seçmek,

■ Nitelikli insan kaynağının 
bulunmasında yașanılan sorunları iș 
bașı programlarıyla çözmek,

■ Ulașılabilir hedefler vererek 
çalıșanların gelișimine katkı 
sağlayacak eğitim imkânları sunmak,

■ Performans sistemin çıktılarıyla 
birlikte yüksek performansı 
ödüllendirmek,

■ Çalıșanın mesleki yașamını 
geliștirmenin yanı sıra özel 
yașamında da mutlu olmasını 
sağlayacak özendirici faaliyetlerde 
bulunmak İttifak Holding’in insan 
kaynakları alanındaki öncelikli 
hedeflerindendir. 

2015 yılı sonu itibariyle toplam 
3.645 kișiyi istihdam eden İttifak 
Holding ve grup șirketlerinde 100 
öğrenciye de staj yapma imkânı 
sunulmuștur.  

Șirket, 2015 yılında üniversitelerin 
organize ettiği birçok kariyer günü 
etkinliğine katılmıș olup, öğrencileri 
bilgilendirme görüșmeleri yapmıș ve 
destekleyici anlamda da yer almıștır.     



İșe Alım, Seçme ve Yerleștirme 
İttifak Holding grup șirketlerinin 
insan kaynağı ihtiyacı, bulunduğu 
farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek bir yapıda 
yönetilerek karșılanmaktadır. Grup 
șirketlerinin internet sayfaları ve 
kariyer portallarının yanında aktif 
olarak Türkiye İș Kurumu ve İstihdam 
Merkezleri’nden gelen bașvurular da 
değerlendirilmektedir. 

Ayrıca Türkiye İș Kurumu ile birlikte 
ortaklașa düzenlenen ‘Uzmanlașmıș 
Meslek Edindirme Merkezleri 
(UMEM) Beceri 10’ projesi ve İșbașı 
Eğitim projesi kapsamında 200 
kișiye ișbașı eğitimi verilerek 92 
kursiyer istihdam edilmiștir. 

Eğitim
Bireysel ve mesleki gelișimini sürekli 
kılacak eğitimlere 2015 yılında 
da devam eden İttifak Holding, 
bilginin sürekli olarak yenilendiği 
günümüzde, çalıșanlarının yeniliğe 
ve değișime hızlı uyum sağlamasını 
öncelikleri arasında görmektedir. 
Hem iç, hem de dıș kaynaklı 
eğitimlerine devam eden İttifak 
Holding, 2015 yılında İntranet 
üzerinden verdiği eğitimlerle 
çalıșanlarına, internetin olduğu her 
ortamda kișisel ve mesleki gelișim 
fırsatı sunmuștur. 

İș Sağlığı ve Güvenliği
İttifak Holding, bütün iș süreçlerinde 
çalıșanlarının sosyal, psikolojik 
ve fiziki dengelerinin korunmasını 
birinci önceliklerinden biri 
olarak belirlemiștir. Çalıșanların 
bilinçlendirilmesi amacıyla șirket her 
yıl olduğu gibi 2015 yılı içerisinde 
de İș Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini 
vermeye devam etmiștir.  
2015 yılı içerisinde; İș Sağlığı ve 
Güvenliği, Hijyen, Temel İlkyardım ve 
Yangın konularında 1.494 çalıșana 
toplam 9.360 saat eğitim verilmiștir. 

Değișim Yönetimi
İttifak Holding’de 2015 yılı itibari 
ile hız verilen yeniden yapılanma 
çalıșmaları kapsamında grup 
genelinde “Değișim Yönetimi” projesi 
bașlatılmıștır. Bu proje ile günümüze 
ve geleceğe daha fazla entegre 
olmuș bir İttifak Holding inșa etmek 
amaçlanmaktadır.

Rekabetin, iletișim ve teknolojik 
hızın, inovatif düșüncenin güçlü ve 
hızlı olduğu günümüzde yașanılan 
değișimlere kolay adapte olabilen 
dinamik bir yapı, değișime öncülük 
edecek entelektüel birikime sahip 
bir ekip ve değișimi gelișime 
dönüștürerek sürdürülebilir kılacak 
güçlü bir yönetim iradesinin 
gerekliliğinden hareketle bașlatılan 
“Değișim Yönetimi” projesi 
kapsamında; iș süreçlerine dair 
özellikle performans odaklı 
revizyonlar yapılmıș, iç iletișim 
ve grubun sosyal değerlerindeki 
gelișimine yönelik projeler 
yürütülmüștür.  
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İttifak Artı
İttifak’lı olmanın artısını daha yoğun 
hissettirmek amacı ile hayata 
geçirilen İttifak Artı, İttifak’lı olan 
herkese açık ve șeffaf bir iletișim 
platformu olarak hizmet vermektedir. 

“İttifak Artı” iletișim platformunda; 
çalıșanların yapılan tüm iç iletișim 
uygulamalarına katılabileceği, 
șirketlerdeki gelișmeler hakkında 
bilgi alabileceği, herhangi bir 
konuda geri bildirim aracı olarak 
kullanabileceği, bilgi paylașımını 
doğru, eksiksiz ve dedikoduya 
mahal vermeden geniș bir 
alan dâhilinde sağlayabileceği 
ve en önemlisi, yeteneklerini 
gösterebileceği bir yapı 
olușturulmuștur.

2015 yılında “İttifak Artı” iletișim 
platformunda 4 adet online eğitim 
(Oryantasyon, Davranıș Doğruları, 
Kasiyerlik ve Etkili Satıș Teknikleri) 
programı hayata geçirilmiștir.

Kurumsal Anlașmalar
İttifak Holding’e bağlı kurumlarda, 
faaliyet alanına göre değișen ürün, 
hizmet alımlarında çalıșanlar ve 
birinci derece aile yakınlarına özel 
indirimler yapılmaktadır. Kuruma 
bağlılığın arttırılmasının yanı sıra 
kaliteli ürün ve hizmetlerin, dıș 
müșteriler gibi çalıșanlar tarafından 
da değerlendirilmesi imkânını 
sağlayan bu indirimler, diğer taraftan 
çalıștığı kurum dıșında diğer grup 
içi markaların da çalıșanlarca 
tanınmasına imkân tanımaktadır.

Kurumuna bağlı, mutlu 
ve motive çalıșanlar her 
zaman daha verimli ve 
daha üretkendir. 



Sadece İttifak Holding çalıșanlarının 
yararlanabildiği indirimler, Holding’e 
bağlı kurumlarla sınırlı kalmayıp 
fotoğrafçıdan oto yıkamaya, 
giyimden hastaneye, eğitim 
kurumlarından eğlenceye kadar 
hizmet veren farklı sektörlerden 
birçok kurumu da kapsamıștır. 
2015 yılı içerisinde çalıșanlarının 
çocukları için anlașmalı bir 
hastane ile sünnet organizasyonu 
gerçekleștiren șirket, çalıșanların 
sosyal hayatını ve ev ekonomisini 
olumlu yönde etkileyen anlașmalar 
yapmaya önümüzdeki dönemde de 
devam etmeyi planlamaktadır. 

Bireysel Emeklilik
İttifak Holding, çalıșanlarına daha 
güvenilir bir gelecek sunabilmek 
ve tasarruflarını yatırıma 
yönlendirebilmek amacıyla, 2014 
yılında MetLife ile bireysel emeklilik 
anlașması yapmıș ve 3 binin 
üzerinde İttifak çalıșanı bireysel 
emeklilik sistemine dâhil edilmiștir. 
2015 yılında ise bireysel emeklilik 
sisteminden 1.287 yeni çalıșan 
daha yararlanmaya bașlamıștır. 

Yapılan anlașma çerçevesinde İttifak 
Holding tarafından her ay belirlenen 
katkı payı tutarı çalıșanların bireysel 
emeklilik hesaplarına yatırılmaktadır. 
Esnek ödeme imkânlarının 
sağlandığı ișveren katkılı grup 
emeklilik planı kapsamında İttifak 
Holding ve çalıșanlarının yatırdıkları 
primler, MetLife bünyesinde 
olușturulan helal fonlarda 
değerlendirilmektedir.

Motivasyon
İttifak Holding, çalıșanlarının 
motivasyonlarını artırmak amacı 
ile çeșitli iç iletișim ve motivasyon 
etkinlikleri düzenlemeye 2015 
yılında da devam etmiștir. Grup 
genelinde; çalıșanların çocuklarına 
kitap armağan edilmiș, özel günlerde 
SMS ve mail aracılığı ile çalıșanlara 
tebrik mesajları iletilmiș, yaz 
aylarında piknik ve Ramazan ayında 
iftar organizasyonları yapılmıș, 2.700 
adet fidan dikimi gerçekleștirilmiș 
ve futbol turnuvalarına katılımlar 
sağlanmıștır. 



ANTALYA SAAT KULESİ



Zaman akar, insan akar, hayat değișir. 
Beklentiler, ihtiyaçlar, șartlar değișir. Oysa zaman 
geceyle gündüz arasında döner durur. Siz ona 
bir anlam yüklemediğinizde o size sadece anı 
söyler. Zaman, ruhunu farkedenler içinse hayatın 
yönünü gösteren bir pusula gibi çalıșır ve yol 
gösterir. 

Zamanın ruhunu doğru okuyan, bunu ilke 
ve prensipleriyle birleștiren İttifak Holding, 
yürüttüğü her süreçte, zamanın hediye ettiği 
yenilikleri kendine yoldaș ediniyor. İttifak Holding 
verimliliğin, idealleri olanların vakitle kurdukları 
büyük ittifakla deveran ettiğini bilerek, kendine 
yeni yollar açıyor. 
 

ZAMAN, 
iÇiNDEKi 
HERŞEYi,
iÇiNDE 
YAŞAYANLARA 
EMANET EDER
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FAALiYET ALANLARI
■ Organize Gıda Perakendeciliği ve Alıșveriș 
Merkezleri

STRATEJi
■ Etki alanını her geçen gün biraz daha 
Anadolu’ya doğru genișleten perakende 
sektöründe Anadolu merkezli bir firma olarak, 
öncelikle Anadolu’da gücünü artırmak.

■ Türkiye perakende sektöründeki ilk 10’da 
olan pozisyonunu önce ilk 5, ardından 
da ilk 3’e çıkarma hedefini realize etmek 
için organik büyümenin yanı sıra inorganik 
fırsatları da değerlendirmek.

■ Daha hızlı ve kârlı büyümeye odaklanmak. 

■ Ürün seçiminde akıllıca kategorizasyon 
yapmak ve raflarda optimum çeșitlilik 
sunmak.

■ Sadece üründe değil, alıșverișin her 
așamasında kaliteyi tercih etmek. 

■ Kaliteli markalardan doğru ürünleri, 
olabilecek en taze șekilde sunmak, alıșverișe 
lezzet katmak.

■ Kalite, fiyat avantajı, kampanyalar ve Adese 
güvencesiyle müșterilere kuruș kârı değil, 
akıl kârı sunmak. Yenilikçi yaklașımla rakipler 
arasında farklılașmak. 

■ Müșterilerinin istek ve ihtiyaçlarını 
karșılayan, hatta așan bir hizmet sunmak.

ADRES

TELEFON

GENEL FAKS

E-POSTA

KURULUȘ TARiHi
ÇALIȘAN SAYISI

CiRO
630 Milyon TL

KONSOLiDE CiRO iÇiNDEKi PAYI
%64.85

Musalla Bağları Mahallesi
Gökler Sokak No:4 42010 
Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE

+90 332 221 40 00

+90 332 221 42 35

musteri@adese.com.tr

1991
2743 

FAALiYET GÖSTERiLEN 
COĞRAFYA
Konya, Ankara, Karaman, Bolu, Aksaray, 
Afyonkarahisar, Isparta, Kırıkkale, Mersin 
 
GÜÇLÜ YÖNLERi
■ 25 yıllık sektör tecrübesi ile güvenilir bir 
marka imajına sahiptir.

■ Orta Anadolu merkezli bir firma olması 
sebebiyle gelișim potansiyeli olan bölgelere 
yakındır. 

■ Lojistik altyapı bakımından üst düzeydedir.

■ Hiper, Süper, Midi, Mini ve E-Ticaret 
konseptleri altında farklı müșteri 
segmentlerine hizmet sunmaktadır.

■ Deneyimli ve uzman kadrosu sayesinde 
müșterilerinin taleplerini en ince ayrıntısına 
kadar karșılamaktadır. 

■ Müșterilerine sunduğu uygun fiyat 
avantajının yanı sıra gerçekleștirdiği satıș 
aktiviteleriyle de alıșveriși kazanca dönüștüren 
bir perakende markası olmaktadır.

■ Private label (Mercek markalı) ürünleri 
ile müșterilerine uygun fiyatlarda güvenilir 
alıșveriș imkânı sağlamaktadır.

■ Et ürünlerini kendi entegre et tesislerinde 
ișlemektedir ve bu tesisler Helal belgesine ve 
ISO 22000 sertifikasına sahiptir.

adese
adesetr
adesetr

WWW.ADESE.COM.TR



■ Unlu mamuller alanındaki ihtiyaçlarının 
tamamına yakınını kendi tesislerinden 
karșılamaktadır ve bu tesisler Helal belgesine, 
ISO 9001 ve ISO 22000 sertifikasına 
sahiptir. 

■ Meyve ve sebzelerin neredeyse tamamını 
doğrudan üreticiden temin etmektedir. 
Böylelikle müșterilerine hem fiyat avantajı 
sağlamakta hem de ürünlerin tazeliğini ve 
besin değerlerini koruyarak en kısa sürede 
șubelerine ulaștırmaktadır. 

■ Online mağazası ile e-ticaret alanında da 
hizmet vermektedir.  

■ Toptan satıș kanalında geniș bir müșteri 
portföyü bulunmaktadır. 

■ Toplam 1.705.968 adet Adese Kart sahibi 
müșterisi bulunmaktadır. 

■ Sektörde kendi yazılımını kullanan ilk 
markadır. 

■ E-learning sistemi sayesinde internetin 
olduğu her ortamda bilgiyi çalıșanlarının 
hizmetine sunmakta, personelinin gelișimini 
sürekli kılmaktadır. 

■ Müșteri memnuniyetini daima ön planda 
tutan iș yapma modeline sahiptir. 

PAZAR PAYI ve POZiSYONU
■ Gıda perakende sektöründe Türkiye’nin ilk 
10 markasından biridir.

■ 150 marketi ve 2.800’e yakın çalıșanı 
bulunmaktadır.

■ Sektördeki faaliyetlerini, geniș bir 
coğrafyaya yayılan 82.625 m² ticari satıș 
alanında sürdürmektedir.

■ Yılda 35 milyonun üzerinde müșteriye 
hizmet vermektedir.

■ Capital Dergisi’nin 2015 yılında yayınladığı 
Capital 500 listesinde 337. sırada yer 
almıștır.

■ Ekonomist Dergisi’nin 2015 yılında 
yayınladığı Anadolu Kaplanları 500 listesinde 
70. sırada yer almıștır.

■ Fortune Türkiye’nin 2015 yılında yayınladığı 
Fortune 500 listesinde 249. sırada yer 
almıștır.
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İttifak Holding’in ulusal perakende markası 

Adese, Türkiye’nin en önemli perakende 

markalarından biri olarak hizmet vermektedir. 

Kurulduğu 1991 yılından bugüne istikrarlı 

büyümesini sürdüren Adese, sektördeki 

bașarısını ve kurumsal hedeflerini daha da ileri 

tașımak amacıyla 2011 yılında Borsa İstanbul’a 

girmiștir. 



iŞiMiZ PERAKENDE
GÜCÜMÜZ HiZMET
İttifak Holding’in ulusal perakende markası 
Adese, Türkiye’nin en önemli perakende 
markalarından biri olarak hizmet vermektedir. 
Kurulduğu 1991 yılından bugüne istikrarlı 
büyümesini sürdüren Adese, sektördeki 
bașarısını ve kurumsal hedeflerini daha da 
ileri tașımak amacıyla 2011 yılında Borsa 
İstanbul’a girmiștir. 

2015 yılı itibari ile Afyonkarahisar, Aksaray, 
Ankara, Bolu, Isparta, Karaman, Kırıkkale, 
Konya ve Mersin olmak üzere dokuz 
șehirdeki 150 marketi ve 2 bin 743 
çalıșanıyla 35 milyonun üzerinde müșteriye 
hizmet vermiștir. Organize perakende 
sektöründe istikrarlı bir büyümenin simgesi 
haline gelen Adese, 2015 yılında sadece 
sektördeki konumunu değil, müșterilerinin 
alıșveriș tercihleri arasındaki konumunu da 
sağlamlaștırmıștır.

Șirket, 400 m² üzerinde satıș alanına sahip 
șubelerinde Adese markasıyla, 
400 m² altındaki satıș alanına sahip 
lokallerde ise Adesem markasıyla hizmet 
vermektedir. Adese’nin Konya’da 2 (Kulesite, 
Ereğli Parksite) ve Ankara’da da 1 (Keçiören 
Parksite) olmak üzere toplam 3 alıșveriș 
merkezi bulunmaktadır. (Geçmiș dönemlerde 
șirket portföyünde olan Aksaray Kültür 
Parksite Alıșveriș Merkezi yap-ișlet-devret 
modeliyle inșa edilmesi nedeniyle sözleșme 
bitiș tarihi olan 31.12.2015 itibariyle 

Alıșveriș Merkezi Yönetimi Eryay Gazetecilik’e 
devredilmiștir. AVM içerisinde yer alan Adese 
mağazası ise faaliyetine devam etmektedir.) 

Perakende sektöründeki faaliyetlerini, 
2015 yılı sonu itibari ile 82.625 m² ticari 
satıș alanında sürdüren Adese’nin, 63.364 
m² alıșveriș merkezi kiralanabilir alanı da 
bulunmaktadır. Adese’nin 2015 sonu itibari 
ile bir kısmı market olarak kullanılan 488 
Milyon TL değerinde gayrimenkulü de 
mevcuttur. 

Mağaza Açılıșları
Adese, sürdürülebilir büyüme stratejisi 
çerçevesinde mağaza açılıșlarına 2015 
yılında da devam etmiș, Kırıkkale merkezde 
açtığı mağaza ile hizmet kalitesini yeni bir 
ile daha tașımıștır. Adese; Ankara, Bolu, 
Kırıkkale ve Konya’da açtığı 11 șube ile 
yılsonunda toplam 150 șubeye ulașmıștır. 
Adese’nin ayrıca, Ankara Kazan’da kiraladığı 
ve 2016’da faaliyete geçireceği 4.500 
metrekarelik depo alanı da 2015’in 
önemli kazanımlarından biri olarak dikkat 
çekmektedir. 
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Teknolojiye Yatırım
Adese,  2015 yılında “Hızlı Terazi” ismini 
verdiği yeni teknolojisiyle manav reyonundan 
alıșveriș yapan müșterilerinin meyve ve 
sebzeleri kendilerinin tartmasına olanak 
sağlamaya bașlamıștır. Adese, mağaza içi 
anons ve müzik yayınlarına farklı bir boyut 
kazandırarak kurumsal radyo yayınına da 
bașlamıștır. Șirket, 2015 yılında “online 
alıșveriș” sitesinin alt yapı çalıșmalarını büyük 
ölçüde tamamlamıș ve 2016’nın ilk aylarında 
Konya’da müșterilerine hizmet vermeye 
bașlamıștır. 

Modernizasyon Çalıșmaları 
Perakende sektöründeki kalıcılığıyla olduğu 
kadar, kendisini yenileme yeteneğiyle 
de bilinen Adese, Konya’nın en değerli 
lokasyonunda bulunan Kulesite Alıșveriș 
Merkezi’nde 2014 yılı içerisinde bașlayan 
modernizasyon ve büyüme projesini 2015 
yılında da devam ettirmiștir. Yenileme 
çalıșmalarıyla kiralanabilir alanı büyüyen 
alıșveriș merkezi, mimari olarak da yeni 
bir yüze kavușmuștur. Adese ayrıca, 2015 
yılı içerisinde 2 șubesini baștan așağı 
yenilemiș, 2 Adesem șubesini Adese’ye 
dönüștürmüștür.

Adese, mağaza segmentasyonu konusunda 
2015 yılında altyapı çalıșmalarını tamamlamıș 
ve 2016 yılı için hazır hale getirmiștir. Șirket, 
kendisine özgü “Spacemen” uygulaması ile 
raflardaki ürünlerin daha akıllıca tasnif ve 
lojistik anlamda kayda değer bir verimlilik 
sağlamayı bașarmıștır. 

Taze Ürün Guruplarına Yatırım
Adese, 2015 yılında faaliyete bașlayan 
Meyve Sebze İșleme Tesisi ile, meyve ve 
sebze ürünlerinde hem nihai tüketicinin 
alıșveriș kalitesini hem de kurum verimliliğini 
artıran bir teknolojiye sahip olmuștur. 4500 
m²’lik alana sahip Meyve Sebze İșleme Tesisi, 
meyve ve sebzelerin tamamını boylama, ayrı 
ayrı paketleme ve kasalama teknolojisiyle 
manav ürünlerinin Adese mağazalarına en 
hızlı bir șekilde sevk edilmesini sağlamaktadır. 
Böylece, tazelik ve kalite artmakta, imha 
oranları azalmakta, verimlilik ve müșteri 
memnuniyeti yükselmektedir.
Ayrıca Adese, Helal Et Sertifikasına sahip 
Kırmızı Et İșleme Tesislerinde yapılan 
iyileștirme çalıșmaları ve yeni kurulan MAP 
ambalaj tesisi sayesinde müșterilerin gönül 
rahatlığıyla tüketebileceği ürünleri “Mercek” 
özgün markası ile sunmaya bașlamıștır.

Unlu mamuller alanındaki ihtiyaçlarının 
tamamına yakınını kendi markası Restore 
ile karșılayan Adese, 2015 yılı itibari ile 
5 bin metrekarelik yeni tesisinde üretime 
bașlayarak ürün çeșitliliği ve kapasite artırımı 
gerçekleștirmiștir.



Yenilikleri takip ederek müșterilerimize, beklentilerini așan 
çözüm ve yaklașımlar ortaya koyuyoruz.

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları, Adese’nin yirmi dört yıldır 
sadece personel alımı ile ilgilenen bir birimi 
değil, entelektüel sermayesinin șekillendiği 
bir birim olarak faaliyet göstermiștir. 2 bin 
743 çalıșana sahip olan șirket, 2015 yılında 
online eğitim projelerini hayata geçirmiș, 
çalıșanların kariyer planlamalarında bir 
danıșmanlık merkezi hüviyetine bürünmüș, 
personelin sadece motivasyonlarını değil 
yașam kalitelerini artıracak faaliyetlerde 
bulunmuștur. 

En Çok İstihdam Sağlayan 
Fİrma
İȘKUR’la birlikte gerçekleștirdiği proje 
kapsamında 200 kișiye perakende satıș 
elemanı eğitimi vererek bașarılı olan 
92 kursiyere iș imkânı sağlayan Adese, 
İȘ-KUR tarafından düzenlenen II. Konya 
İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda “En 
Çok İstihdam Sağlayan Firma” ödülüne 
layık görülmüștür. Adese İnsan Kaynakları, 
çalıșanların eğitim ve kariyer planlamasını 
en ince detayları göz önünde bulundurarak 
yürütmüș,  adaptasyon sürecinin hızlı bir 
șekilde atlatılması için online eğitimler 
vermiștir.  İnsan Kaynakları, 2015 yılında 

yönetici yetiștirme konusuna da önem 
vermiștir. 360° performans yönetimi ile ilgili 
de çalıșma yürüten İnsan Kaynakları, bu 
çalıșmayla çalıșanlarının bireysel bașarısını 
kurumsal bașarıya çevirmeyi amaçlamıștır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Adese, Procter&Gamble ișbirliği ile hayata 
geçirdiği “Okula Destek” kampanyasıyla 200 
okula 12 bin 200 adet spor malzemesi 
yardımında bulunmuștur. Selçuk Üniversitesi 
tarafından 2015’te on beșincisi düzenlenen 
“Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri 
Festivali”nin yine ana sponsorlarından 
olan Adese, üniversitelerdeki öğrenci 
topluluklarının etkinliklerine desteklerini 
sürdürmüștür. 

Gelecek Projeksiyonu
Adese, İttifak Holding’in perakende 
sektöründeki temsilcisi olarak, önümüzdeki 
dönemde, “iș süreçlerinde basitlik”, 
“sadelik”, “konsantrasyon”, “tutarlılık”, 
“detaylara hâkimiyet” kavramlarının etrafında 
katma değer üreteceği bir yıl geçirmeyi 
amaçlıyor. Orta Anadolu merkezli bir büyüme 
projeksiyonu belirleyen șirket, 2016 yılında 
metrekare bazında büyümeyi sürdürmeyi 
hedeflemektedir. 

Konya’nın merkezde olduğu dairesel bir 
büyüme planı çerçevesinde yatırımlarını 
sürdürmeyi planlayan Adese, organik 
büyümenin yanı sıra ölçeği büyütmeyi 
ve inorganik büyüme fırsatlarını da 
değerlendirmeyi planlamaktadır. 
Adese diğer taraftan, verimlilik ve 
sürdürülebilirlik eksenindeki stratejisini 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2016’da da 
geliștirerek sürdürmeyi hedeflemektedir. 
Șirketin gelecek döneme ilișkin önemli 
iș bașlıklarından biri de online alıșveriștir. 
Adese bu bağlamda Konya’da bașlattığı 
online alıșveriș hizmetinin lojistik alt yapısını 
güçlendirerek farklı șehirlerde de hizmet 
vermeyi amaçlamaktadır.
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      selvamakarna
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FAALiYET ALANLARI 
■ Makarna, Șipșak Makarna, Akıllı Makarna

■ Șehriye

■ Buğday Unu, Özel Amaçlı Karıșım Unlar

■ İrmik, Meyveli İrmik

■ Anadolu Lezzetleri 
(Mantı, Köy Eriștesi, Așurelik Buğday)

■ Bulgur

■ Mutfak Yardımcıları 
(Mısır Unu, Galeta Unu, Baharatlı Galeta Unu)

■ Premium Ürünler 
(Lazanya-Tagliatelle) 
 
■ Sağlıklı Yașam Ürünleri 
(Akıllı Makarnalar, Buğday Rușeymi, Buğday 
Kepeği, Yulaf Kepeği)

■ Tatlı Yardımcıları 
(Buğday Nișastası, Mısır Nișastası, Pirinç Unu)

STRATEJi
■ Müșterilerine yenilikçi, yașam kalitesini 
yükselten ürünler sunarak, hububat orijinli bir 
gıda șirketi olarak konumlanmak. 
 
■ Besleyici, insana faydalı, hiçbir yan 
etkisi ve zararı olmayan, aynı zamanda 
lezzetli, çevreye, doğaya zarar vermeden 
üretimi yapılan “Gerçek Gıda” ürünleri ile 
farklılașmasını sürdürmek.

■ Güney Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri gibi 
pazarlara özel ürün geliștirmek.  

■ İç pazarda penetrasyonu artırmak, ev dıșı 
tüketim kanalında daha etkin olmak. 



FAALiYET GÖSTERiLEN 
COĞRAFYA
Orta Doğu’dan Orta Asya ülkelerine, Afrika 
kıtasından Uzak Doğu’ya kadar 5 kıtada, 
80’den fazla ülkede faaliyetlerine devam 
etmektedir.

GÜÇLÜ YÖNLERi
■ Makarnası, dünyanın ilk ve tek kristal 
ödülüne sahiptir. 

■ Türkiye’nin en fazla makarna çeșidine sahip 
markasıdır. 

■ Hayata geçirdiği ilkler ile Türkiye’nin en 
yenilikçi markalarından biridir. 

■ Selva’nın ürünleri, dünyanın dört bir tarafına 
aynı lezzet ve kalitede ulașmaktadır.

■ TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk AR-GE 
değirmenini kurmuștur.

■ Bünyesinde bulunan kojenerasyon tesisi 
sayesinden fabrikasında kullandığı elektrik 
enerjisini kendisi üretmekte ve enerji 
giderlerinden tasarruf sağlamaktadır.  

■ Etkin satıș-pazarlama ve lojistik 
organizasyonu ile iç ve uluslararası pazarlarda 
sürdürülebilir iș ilișkileri kurma yeteneğine 
sahiptir.

■ Entelektüel birikimi olan yönetim takımına 
ve alanlarında uzman, eğitimli çalıșanlara 
sahiptir.

■ TSE 4500, TSE 1620, ISO 9000, ISO 
2200, Helal Gıda ve Koșer sertifikalarına 
sahiptir. 

PAZAR PAYI ve POZiSYONU
■ 21 üreticinin bulunduğu makarna 
sektöründe üçüncü büyük markadır. 

■ Yüzlerce ulusal ve yerel üreticinin olduğu 
paket un sektöründe 4 büyük markadan 
biridir. 

■ 2007 yılından bu yana Türkiye markalı 
makarna ihracat lideridir. 

■ Rekabetin ve denetimin yoğun olduğu Uzak 
Doğu pazarına en fazla ihracat gerçekleștiren 
Türk markası olarak güçlü bir pazar payına 
sahiptir.
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“2007 yılından bu yana Türkiye’nin markalı makarna 

ihracat lideri Selva Gıda, İttifak Holding’in ilk kurulușudur. 

Faaliyetlerine un üretimi ile bașlayan șirket, zamanla 

makarna ve irmiğin yanında birçok yeni ürünü tüketicisi 

ile tanıștırmıștır. Selva, 21 üreticinin bulunduğu makarna 

sektöründe ve yüzlerce üreticinin yer aldığı paket un 

sektöründeki en büyük markalardan biridir.”



LEZZETi ONAYLI 
MAKARNA
Türkiye’nin markalı makarna ihracat lideri 
Selva Gıda, İttifak Holding’in ilk kurulușudur. 
Faaliyetlerine un üretimi ile bașlayan șirket, 
zamanla makarna ve irmiğin yanında birçok 
yeni ürünü tüketicisi ile tanıștırmıștır. Selva, 
21 üreticinin bulunduğu makarna sektöründe 
ve yüzlerce üreticinin yer aldığı paket un 
sektöründeki en büyük markalardan biridir.

“GERÇEK GIDA”
Hububat orijinli “gerçek gıda” üreten Selva, 
sürdürülebilir rekabetçi üstünlükler üzerinde 
çalıșmaktadır. Kendisini rakiplerinden ayırt 
eden, farklılaștıran, üstünlük alanlarını 
geliștiren, daima marka değeri yaratmaya 
özen gösteren șirket, sağlıklı nesillerin 
yetiștirilmesi için insan sağlığı ile özdeșleșen 
gıdalar üretmektedir. 

Șirket, besleyici, insana faydalı, hiçbir yan 
etkisi ve zararı olmayan, aynı zamanda 
lezzetli, çevreye, doğaya zarar vermeden 
üretimi yapılan “Gerçek Gıda” ürünleri ile 
farklılașmasını sürdürmektedir.  

Yenilikçi markadan, “AKILLI MAKARNA”
Geçtiğimiz dönemde ürün gamına yulaf 
kepeği, buğday kepeği, buğday rüșeymi gibi 
yeni ve ayrıcalıklı ürünler dahil eden Selva, 
2015 yılı içerisinde, TÜBİTAK desteği ile 
Akıllı Makarna’lar serisini geliștirmiștir. Sağlıklı 
Yașam Ürünleri kategorisini tam buğdaylı, 
rușeymli ve yulaflı makarnaların ilavesiyle 
büyütmüștür. 

Sağlıklı yașam ürünleri ile sağlıklı ve 
sürdürülebilir yașama yardımcı olmayı 
hedefleyen șirket, tüketicilere sağlık ve 
besleyiciliği bir arada sunarken lezzeti 
geri planda bırakmamaktadır. Toplumdaki 
yaygın algıya göre; sağlıklı ürünler lezzetsiz 
olarak bilinir. Ancak Selva, geliștirdiği Akıllı 
Makarna’lar ile hem sağlıklı hem de lezzetli 
bir ürün ailesi ortaya koymuștur. Selva’nın 
Akıllı Makarna’ları, lezzetten ödün vermeden 
fonksiyonel gıda tüketimini mümkün 
kılarken, doygunluk hissini daha az tüketerek 
sağlaması yönüyle de daha zinde kalınmasına 
yardımcı olmaktadır. 

Sağlıklı yașam ve fonksiyonel ürünlerin tüm 
satıșları içerisindeki payını 2015 yılında 
hedeflediği gibi  %5’e çıkaran șirket, 
önümüzdeki dönemlerde bu payı artırmayı 
hedeflemektedir.  
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Selva’nın makarnası, lezzeti 
tescillenmiș dünyanın ilk 
makarnası oldu
Selva’nın makarnası, merkezi Brüksel’de 
bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü 
(ITQI) tarafından, mükemmel tat ve kalitedeki 
yiyecek ve içeceklere verilen ‘Üstün 
Lezzet Ödülü’ne 2015 yılında 3. kez layık 
görülmüștür. Böylelikle șirketin bu ürünü, 
üst üste üç kez Üstün Lezzet Ödülü’nün 
sahibi olarak, Türkiye’de ve dünyada ‘kalite 
ve lezzette istikrarlı’ anlamına gelen  ‘Kristal 
Lezzet Ödülü’nü almaya hak kazanan ilk ve 
tek makarna olmuștur. 

Kurulduğu günden bu yana sektöründe 
ilklere imza atan ve insanlara sağlık ve 
besleyiciliği bir arada sunan Selva, 2013 ve 
2014 yıllarında olduğu gibi 2015 yılında da 
120 kișilik șef ve tadım uzmanları tarafından 
yapılan kör test incelemelerinden bașarı ile 
geçmiștir. Marka ismi gizlenerek yapılan 
testlerde; ilk izlenim, renk, koku kontrolü, 
ağızda bıraktığı tat ve ürün dokusuna göre 
derecelendirilen Selva’nın makarnası, 
dünyaca ünlü șeflerden üç yıldız almıștır.



Dünya’nın, ‘Kristal Lezzet Ödülü’ne
sahip ilk ve tek makarnası

Markalı makarna ihracat liderliği 
2015 yılında da sürdü 
Makarna, irmik ve un olmak üzere 3 ana 
ürün grubuyla bugün itibariyle 5 kıtada 
80’den fazla ülkeye ihracat yapan Selva, 
2007 yılından bu yana Türkiye’nin markalı 
makarna ihracat lideridir. Gelirlerinin 
yarısından fazlası ihracattan kaynaklanan, 
ana strateji olarak, Selva markasıyla makarna 
ihraç etmeyi benimseyen șirket, markalı 
makarna ihracat liderliğini 2015 yılında da 
sürdürmüștür.

Selva lezzetleri, Japonya bașta olmak üzere 
Nijer’den Endonezya’ya, Madagaskar’dan 
Tayvan’a kadar dünyanın dört bir yanına aynı 
lezzet ve ambalajla ulașmaktadır. 

Selva, uluslararası pazarlarda, “lezzetin 
büyüsü” yani “magic of taste” olarak 
tanınmaktadır. Dubai Gulfood, Japonya 
Foodex, Food and Hotel Singapur, Çin 
Sial, Hong Kong Hofex, Köln Anuga gibi 
gıda sektöründeki dev markaların bir araya 
geldiği önemli uluslararası fuarlara katılarak 
yeni iș birlikleri geliștiren Selva, ayrıca, 
ülkemizde gerçekleștirilen geniș katılımlı 
birçok organizasyonda tüketicisiyle bulușarak 
lezzetini tattırmaya devam etmiștir.

Gelecek projeksiyonu
Son üç yılda ürün yelpazesini genișleten 
ve bugün itibariyle 10 kategoride 170’in 
üzerinde ürüne ulașan Selva, müșterilerine 
yașam kalitesini yükselten yenilikçi ürünler 
sunarak, pazarını ve hububat orijinli 
gıda markası konumunu güçlendirmeyi 
hedeflemektedir.  

Selva, müșterilerine sağlıklı, doğal, güvenilir 
gerçek gıdalar sunmaya devam etmek 
için Tübitak destekli pilot tesisinde Ar-Ge 
çalıșmalarını sürdürmektedir. 
Tüm bunlarla birlikte Selva, ihracattaki 
büyüme planları doğrultusunda iç pazarda 
olduğu gibi Güney Amerika ve Uzak Doğu 
ülkeleri gibi pazarlara özel ürün araștırma-
geliștirme çalıșmaları da yürütmektedir.  
İç pazardaki gücünü artırmak amacı ile satıș 
ve pazarlama faaliyetlerini yoğunlaștıran 
șirket, önümüzdeki dönemde penetrasyonu 
daha da artırmayı ve özellikle EDT kanalında 
daha etkin olmayı hedeflemektedir.  
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FAALiYET ALANLARI
■ Altyapı, üstyapı, konut, ticari, endüstriyel 
tesis projeleri gibi inșaat sektörünün 
her alanında gayrimenkul geliștirme ve 
müteahhitlik hizmetleri.

STRATEJi
■ Arazi geliștirme, daha yüksek katma değer 
olușturacak projeler ve gelir paylașımlı ișlere 
odaklanmak.

■ Enerji tasarrufuna yönelik çalıșmalar bașta 
olmak üzere kendisini farklılaștıracak, daha 
çok bina yerine, daha çok yașam alanı vaat 
eden inovatif projeler geliștirmek. 

■ Çelik konstrüksiyon üretimini daha da 
güçlendirmek, yol ve köprü inșaatı gibi 
endüstriyel üretimlerini artırmak. 

■ İstanbul bașta olmak üzere büyükșehirlerde 
büyük ve cazip karma konut projeleri 
geliștirmek.  

■ Yenilikçi yaklașımla rakipler arasında 
farklılașmak.

FAALiYET GÖSTERiLEN 
COĞRAFYA
Konya, Ankara, İstanbul, Kırșehir, 
Kahramanmaraș, Aksaray, Van, Düzce, 
Mersin, Kuzey Irak (Erbil) 



GÜÇLÜ YÖNLERi
■ 37 yıllık tecrübesi ile güvenilir bir markadır.

■ Özellikle Konya’da trendleri belirleyen, proje 
geliștirdiği bölgelere rakiplerini de çeken, 
lider pozisyondadır.  

■ Tüm projelerine yenilikçi unsurlar ekleme 
kaidesi ile hareket eden, sürdürülebilir bir 
inovasyon kültürüne sahiptir. 

■ Güveni en önemli sermayesi olarak gören 
șirket, tüm iș süreçlerinde müșteri odaklı bir 
yaklașım sergilemektedir. 

■ Alıșveriș merkezi, fabrika inșaatı gibi büyük 
ticari ve endüstriyel yapıları hayata geçirme 
konusunda oldukça deneyimlidir. 

■ Türkiye’nin en yüksek gökdelenlerinden 
biri olan KulePlaza Seha Yapı tarafından inșa 
edilmiștir. 

■ Anadolu’nun en büyük fuar alanı olan Tüyap 
Konya Fuar Alanı Seha Yapı tarafından 7 ay 
gibi kısa bir sürede inșa edilmiștir. 

■ Konya’da konutta kojenerasyon sistemini ilk 
kullanan markadır. 

■ Bölgesinde, alıșveriș merkezi inșa eden ilk 
yapı markasıdır. 

■ 70’e yakın ülkede çelik konstrüksiyon 
fabrika inșaatları gerçekleștirmiș olan Seha 
Yapı, uluslararası pazarlarda da sürdürülebilir 
iș ilișkileri kurma yeteneğine sahiptir. 

■ Gayrimenkul inșaatı geliștirilmesi ve 
pazarlamasında uzmandır.

■ İttifak Holding grup șirketleri ile olușturduğu 
sinerji ile farklı sektörlerin inșaat ihtiyaçlarına 
çözüm üretme konusunda deneyimli bir 
markadır. 

■ İttifak Holding’in faaliyette olduğu pazarlar 
göz önüne alındığında ulusal ve uluslararası 
pazarlarda büyüme potansiyeli yüksektir.

■ İttifak grubunun faaliyet gösterdiği birçok iș 
alanında, yeni projeler alabilecek bir ayrıcalığa 
ve altyapıya sahiptir.

■ Fayda ve tasarrufu önceleyen, karlı yatırım 
stratejisine sahip bir yönetim anlayıșına 
sahiptir.

PAZAR PAYI ve POZiSYONU
■ Hayata geçirdiği inovatif konut projeleri ile 
bölgesinde lider pozisyondadır.

■ Bugüne kadar 3 milyon metrekarenin 
üzerinde inșaat gerçekleștirmiștir.

■ Yaklașık 13 bin konut inșa etmiștir.

■ Yılda 2000 konut ve 160 bin metrekare 
inșaat üretim kapasitesine sahiptir.  

■ Ekonomist Dergisi “Anadolu’nun En Büyük 
Șirketleri” listesinde yer almaktadır.  

■ Bölgesinde yurtdıșı yatırımları olan ilk inșaat 
șirketidir.

■ Konya’yı güvenlikli site kavramı ile tanıștıran 
markadır.  



50
iTTiFAK HOLDiNG / FAALiYET RAPORU-2015

50
İNŞAAT

Detaya önem veriyoruz.
1978 yılında kurulan İttifak Holding’in 
inșaat sektöründeki markası Seha Yapı, 
konut, sanayi ve sağlık yapıları, alıșveriș 
merkezleri, sanat yapıları, yol ve köprü 
inșaatları, çelik konstrüksiyon yapıları gibi 
birçok alanda nitelikli projeler üretmektedir. 
Tüketici beklentilerini ölçümlediği önemli bir 
araștırma-geliștirme sistemine sahip olan 
Seha Yapı, standartların üzerinde ișler ortaya 
koymaktadır.

Seha Yapı bugüne kadar 13.000’den fazla 
aileye “mutluluğun anahtarını” sunarak 
bașarısını kanıtlamıș, sektörde ve bölgesinde 
önemli ilklere imza atmıștır. Toplamda 
3 milyon metrekarenin üzerinde inșaat 
gerçekleștiren șirket, yurt içinde ve yurt 
dıșında hayata geçirdiği projelerle Türkiye 
ekonomisine önemli katkılar sağlamaya 
devam etmektedir.

Fark yaratan ayrıntılara önem vererek, konfor 
standartlarını üst seviyede tutan, küçük 
ölçekli projelerinde bile yüksek kalite yönetimi 
uygulamalarını izleyerek müșterilerinin 
memnuniyeti için çalıșan Seha Yapı’nın 
projeleri, daha satıșa çıkmadan büyük ilgi 
görmektedir.

En kaliteli, en düșünceli 
yașam projeleri
Seha Yapı, faaliyet gösterdiği șehirlerin 
ihtiyaç ve dinamiklerine uygun yașam alanları 
inșa etmektedir. Yılların verdiği birikimle 
yepyeni, modern, ama bir o kadar da 
“bizden” projeleri kazandırmanın heyecanı ile 
çalıșmalarını sürdürmektedir.  

Seha Yapı, kendisine çizdiği istikamette 
ilerlemeye devam ettiği 2015 yılında, 
Konya’da kojenerasyon sistemini kullanarak 
kendi enerjisini üreten ilk konutlar olan 
“Panorama Evlerini” sahiplerine teslim etmiștir.  
Ankara Simgeșehir Konutları’nda da toplam 
96 aileyi, satın aldıkları daireleri teslim ederek 
ev sahibi yapmıștır. Ayrıca 672 dairelik Konya 
Yazır Toki ve 760 dairelik Kırșehir Toki’yi de 
zamanında tamamlayarak toplamda 1,432 
anahtarları teslim etmiștir. 

2015 yılı içerisinde kalite ve lükse düșkünler 
için Konya’nın en prestijli noktalarının birinde 
ahșap ve taș dokunun bütünleștiği Reyhan 
Konutları’nı inșa etmeye bașlayan Seha 
Yapı, aynı yıl içerisinde Ankara Etimesgut’ta 
bulunan Simgeșehir Konutları’nın 2. Etap 
son iki bloğunun da yapımına bașlamıș, her 
iki projeyi de 2016 yılı teslim programına 
almıștır. 



YAŞAM 
ALANLARINDA 
MUTLULUĞUN 
ANAHTARI
Konya’nın Altın Çağı
Seha Yapı, Konya’nın son dönemde 
kaydettiği yükselișe eșlik edecek, șehre ve 
insanına artı değer katacak, kadim bașkente 
yakıșır, baș tacı bir eser inșa etmektedir. 
Konya’nın en değerli ve en büyük imarlı 
arazisi üzerinde hayata geçirdiği 1,077 
konutluk Zermeram projesinin hazırlıklarını 
2015 yılında tamamlayan Seha Yapı 
2016 yılı bașında projenin lansmanını 
gerçekleștirmiștir. 

Konya’nın en büyük su temalı karma konut 
projesi olan Zermeram’da konutlar 2+1’den 
6,5+1’e kadar farklı ihtiyaç ve beklentilere 
göre geliștirilmiștir. İçerisinde villa ve yalıların 
da olduğu 353 konutluk ilk etabın 2019’da 
tamamlanması planlanmaktadır. 
Yatırım değeri 800 Milyon TL olan ve toplam 
320 bin metrekare alana inșa edilecek 
projenin 17 bin 500 metrekaresi biyolojik 
gölet, 240 bin metrekaresi gri ve yeșil 
peyzaj, 2.750 metrekaresi sağlıklı yașam 
merkezi ve 9.222 metrekaresi de alıșveriș 
merkezi olarak tasarlanmıștır.  

Tertemiz hava, yemyeșil doğa, su 
gibi yașam…
Bölgeye özel her mevsim esen Gedavet 
Rüzgârı ile yaylalardan gelen temiz hava, 
Zermeram projesine ayrı bir özellik 
katmaktadır. Șehir merkezi ile arasındaki 
yaklașık 100 metrenin üzerindeki kot 
farkından dolayı tertemiz bir hava sunan 
Zermeram ayrıca; seyir terası, vadileri, koyları, 
yürüyüș parkurları, çocuk oyun alanları, 
göletleri, amfi tiyatroları ve alıșveriș merkezi 
gibi üniteleri ile tamamlandığında Konya’nın 
en ayrıcalıklı projesi haline gelecektir. 

Doğa dostu çözümler
Enerji verimliliği sağlayan çözümlerle 
doğayla barıșık bir yașam alanı haline 
gelen Zermeram’da kojenerasyon tesisi ve 
güneș panelleri ile üretilen elektrik enerjisi 
sayesinde konut ve ortak alanlarda enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır. Öte yandan gri su 
arıtma tesisi ve yağmur suyu depolaması gibi 
projeler sayesinde de enerji kaynaklarımız 
daha verimli kullanılmıș olacaktır.  
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İstanbul Bașakșehir Projesinde 
İmzalar Atıldı
İstanbul Bașakșehir’de 115 bin metrekare 
alan üzerinde bulunan 1401 Ada 20 Parsel, 
1408 Ada 3 Parsel, 1409 Ada 1 ve 4 
Parsel sayılı tașınmazların arsa satıșı karșılığı 
hasılat paylașımı yöntemi ile satılması ișine ait 
Bașakșehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
ihalede; Seha Yapı, Fuzul Grup, Alzamil 
Gayrimenkul ve Adese tarafından olușturulan 
ortak girișimin sunduğu teklif kazanmıș ve 
ihalenin imzaları atılmıștır. 

1 milyar 42 milyon TL ciro bedeli ile 
kazanılan ve 2016 yılının ilk yarısında 
inșaat çalıșmalarına bașlanması planlanan 
karma projenin, 2018 yılında bitirilmesi 
hedeflenmektedir. 

1,100 konut ve 200 mağazalı 
alıșveriș merkezi 
Bașakșehir’in en büyük yașam alanlarından 
biri olacak projenin yaklașık 1100 adet 
konut ve 200 ticari alandan olușması 
planlanmaktadır. Tüm süreçleri ortak girișim 
tarafından kurulan Asaf iș ortaklığınca 
yürütülecek projenin, Botanik Park, Kent 
Meydanı, Sağlık Kent gibi devasa yașam 
alanları ile son dönemin yükselen yıldızı olan 
Bașakșehir’e değer katacak en prestijli ve en 
büyük karma konut projelerinden biri olması 
beklenmektedir.



Enerji tasarrufuna yönelik çalıșmalar bașta olmak üzere 
Seha Yapı’yı farklılaștıracak, daha çok bina yerine, daha çok 
yașam alanı vaat eden inovatif projeler geliștirmeye odaklandık.

Çelik atölyesi
Seha Yapı toplam 15,000 m²’lik çelik 
konstrüksiyon üretim atölyesine sahiptir. Çelik 
konstrüksiyon alanında, İttifak Holding grup 
șirketlerine verdiği hizmeti genișleterek bugün 
uluslararası düzeyde projelere imza atan, 
anahtar teslim ișler gerçekleștiren bir yapıya 
kavușmuștur.

Șirket, endüstriyel yapılar, showroom ve 
mağaza gibi ticari yapılar, hangar ve depo 
sistemleri, spor tesisleri, atölyeler ve çelik 
çatılar gibi geniș bir çelik konstrüksiyon 
faaliyet alanına sahiptir. Seha Yapı, çelik 
konstrüksiyon üretiminde ve çeliği kullandığı 
projelerde müșterilerine sağlam, ekonomik, 
çevreci ve kaliteli yapılar sunarken, teslim 
aldığı projeleri oldukça hızlı tamamlamaktadır.
Seha Yapı Çelik Atölyesi, 2015 yılında 
üretimine hız kesmeden devam etmiș, aynı 
yıl içerisinde; Kulesite AVM tadilatı ve teras 

katı, Kelebekler Vadisi Turkuaz Oyun Parkı, 
İmaș Makine Fabrika Deposu ile birlikte 
Cezayir’de 1 adet un fabrikası, 1 adet plastik 
ambalaj üretim fabrikası, öğrenci yurdu ve iș 
merkezini tamamlayarak sahiplerine teslim 
etmiștir. Seha Yapı Çelik Atölyesi, 2015 
yılı içerisinde Moritanya, Cezayir ve Kongo 
Cumhuriyeti gibi ülkelerde endüstriyel yapı 
ișleri için alt yapı çalıșmalarını tamamlamıș, 
yurt dıșı hedeflerini büyütmüștür.

Gelecek projeksiyonu
Taahhüt ve benzeri projelerin gelirleri 
içerisindeki payını sonlandırma kararı alan 
șirket, arazi geliștirme ve kendi geliștireceği 
projelerle daha yüksek katma değer 
yaratacak ișlere odaklanmıștır. Seha Yapı bu 
bağlamda, karlılığı daha yüksek olan gelir 
paylașımlı ihaleleri yakından takip etmektedir.

Katma değeri yüksek konsept projeler 
dıșında küçük konut projelerine mesafeli 
durma stratejisi ile hareket eden șirketin 
odaklandığı alanlardan biri de enerji 
tasarrufuna yönelik çalıșmalar bașta olmak 
üzere kendisini farklılaștıracak, daha çok 
bina yerine, daha çok yașam alanı vaat eden 
inovatif projeler geliștirmektir. 
Șirket gelecek dönemlerde, çelik 
konstrüksiyon üretimini daha da 
güçlendirmeyi, yol ve köprü inșaatı 
gibi endüstriyel üretimlerini artırmayı 
hedeflemektedir.



TARSUS SAAT KULESİ



Her bir saat kulesi birer semboldür aynı 
zamanda. Anıt niteliğindeki bu yapılar, zaman 
içerisinde vakti göstermenin çok ötesinde bir 
kimliğe kavușmuștur. Bulundukları mekânla 
özdeșleșir, mekânı tanımlar, mekâna anlam 
katarlar. Bulundukları mekânın ruhu adeta saat 
kuleleriyle vücut bulur. 

İttifak Holding 27 yıl önce küçük birikimlerin bir 
araya gelerek büyük bir sermayeye dönüșmesi 
düșüncesiyle ortaya çıkmıș, binlerce ortağı ve 
tamamı halka açık sermaye yapısı ile ismine 
yarașır bir “İttifak” kapısı olmuștur. Anadolu 
insanının girișimci ruhunun bir tezahürü olan 
İttifak Holding; cesaretin, alın terinin, helal 
kazancın, güvenin, istikrarın, bereketin sembolü 
olarak, Türkiye’nin yarınlarına hazır. 
 

MODERN 
ZAMANIN 
SEMBOLLERi
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79 Milyon TL 
  KONSOLiDE CiRO iÇiNDEKi PAYI 
% 8,20

FAALiYET ALANLARI
■ Tahıl öğütme sistemleri, anahtar teslim 
değirmen ve yem  fabrikası kurulumu,  
șeritli testere tezgahları üretimi. 

STRATEJi
■ Güven. En yüksek kalite/fiyat oranını 
sunmak.

■ Değirmen sektöründe Türk firmaları 
içerisindeki pazar liderliğini, dünyada ilk üçe 
girerek pekiștirmek.

■ Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye metal 
kesme sektöründe en büyük ikinci marka 
olmak.

■ Toplam gelirler içerisindeki yem değirmeni 
satıșlarının payını önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
en az %35’e çıkarmak.   

■ Prosupport olarak tanımlanan, müșteri 
odaklı yedek parça ve satıș sonrası hizmetleri 
ile sektörde farklılașmak.

■ Afrika kıtası, Uzakdoğu Asya ülkeleri 
ve Türki Cumhuriyetlerle olan ticareti 
güçlendirmek.

FAALiYET GÖSTERiLEN 
COĞRAFYA
Orta Asya’dan Amerika’ya, Afrika ülkelerinden 
Türki Cumhuriyetlere kadar dünyanın birçok 
bölgesinde, 70’e yakın ülkede faaliyet 
göstermektedir.



GÜÇLÜ YÖNLERi
■ 26 yıllık sektör tecrübesine sahiptir.

■ Faaliyet gösterdiği alanda, sadece makine 
değil; teknoloji, kalite, güven ve müșterileri 
için konfor üretme felsefesi ile ișlerini 
yürütmektedir. 

■ İnșaatından makine kurulumuna kadar 
anahtar teslim un, irmik ve mısır unu 
fabrikaları, değirmen fabrikaları, yem 
fabrikaları kurmaktadır.  

■ Deneyimli profesyonel kadrosu, uluslararası 
normlardaki iș alıșkanlıkları ve güçlü sermaye 
yapısıyla üretim, pazarlama ve satıș sonrası 
hizmetler sürecini bașarıyla yönetmektedir.

■ Sahip olduğu bilgi, birikim, deneyim ve 
sorumluluk bilinciyle, küresel piyasaların 
gereksinim duyduğu yeni teknolojileri kendi 
patenti ile geliștirebilmektedir. 

■ Üretim hızı ve standardizasyonu, üretim 
maliyetlerinin minimize edilmesi, enerji 
verimliliği en üst düzeyde olan etkin 
sistemlerin kurulması ve anında destek 
ihtiyaçları için pratik çözümler sunması ile 
sektörde tanınmıș bir markadır.

■ Hem enerji tasarrufu hem de sistem 
maliyetlerinin ucuzlatılmasını sağlamak için 
çaba sarf eden İmaș, müșterilerine, sistem 
mühendisliğinin yanında “sistem etkinliği” 

prensibiyle de hizmet veren, sektöründe 
bu alanda öncü olan ve fark yaratan bir 
markadır. 

■ Global ölçekte üretim ve pazarlama 
faaliyetleri yürütebilen,  takımdașlık ruhu ile 
hareket eden nitelikli çalıșanlara, güçlü bir 
teknik ekibe sahiptir.

■ Koșulsuz müșteri tatmini ve kaliteye 
odaklanmıștır.

■ İttifak Holding markasının finansal ve 
kurumsal gücü, müșterileri üzerinde olumlu 
algı olușturmaktadır.

■ Kurumsal bir șirkettir. Aile șirketleri gibi 
șahıslara bağlı bir kurum olmamanın verdiği 
güvene sahiptir. 

PAZAR PAYI ve POZiSYONU
■ Değirmen makineleri sektöründe (Milleral) 
Türk firmaları içerisinde lider pozisyondadır. 

■ Metal kesme sektöründe (Curetal) 
Türkiye’deki en büyük üç markadan birisidir.

■ 70 ülkeye ihracat gerçekleștirmektedir.

■ Yenilikçi kimliği ile tanınmaktadır.

■ Sektöründe kendi patenti olan nadir 
markalardan biridir.  

■ Değirmen makinelerinin yaklașık %83’ünü, 
testere tezgahlarının da yaklașık %20’sini 
ihraç etmektedir.

■ Öğütme sektöründe 2015 yılında 
39 ülkede günlük 5,200 ton öğütme 
kapasitesine ulașmıștır.
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İttifak Holding’i anahtar teslim değirmen 
ve yem tesisleri ve șeritli testere tezgahları 
sektörlerinde 26 yıldır temsil eden İmaș, 
grubun makine sektöründeki markasıdır. 
Global ölçekte yürüttüğü üretim ve pazarlama 
faaliyetlerini bașarı ile sürdüren șirket, 2015 
yılında da dünyanın farklı pazarlarındaki 
değișken müșteri taleplerini tespit ederek 
kalite ve verimlilik ekseninde çözümler 
geliștirmeye devam etmiștir. Șirket, küresel 
piyasaların gereksinim duyduğu yeni 
teknolojileri kendi patenti ile geliștirebilme 
yeteneğine sahiptir.  

Değirmen Makineleri
Dünyanın birçok ülkesinde Milleral markasıyla 
anahtar teslimi değirmen sistemleri kuran 
İmaș’ın, yurtdıșında 26 bayisi bulunmaktadır. 
Șirket, günümüzde değișen beslenme 
alıșkanlıkları ile birlikte ihtiyaç haline gelen 
arpa irmiği, arpa unu, çavdar, yulaf, nohut ve 
tam buğday unu gibi tesisler için de özgün 
çözümler geliștirmektedir. Kurulan değirmen 
fabrikalarının zamanında teslim edilmesi, 
üretim performansı ve standardizasyonu ve 
Pro-Support markası adı altında sunulan satıș 
sonrası hızlı teknik servis gibi tüm așamalarda 
sahip olduğu sorumluluk bilinci İmaș’ın 
Milleral markasını sektöründe farklılaștıran 
bașlıca unsurlardır. 

Yem Makineleri
Değirmen makineleri ve testere 
tezgâhlarından olușan makine sektörüne 
ilișkin faaliyetlerini çeșitlendiren İmaș, yem 
makineleri ve tesisleri sektörüne ilișkin 
Viteral markalı ürünlerinin üretimine 2015 
yılında bașlamıștır. Șirket, 2015 yılı içerisinde 
Türkiye’de bașlattığı 500 ton kapasiteli 2 
adet anahtar teslim tesiste montaj așamasına 
gelmiș, makine ve ekipman ihracatında ise 
bașarılı bir performans sergilemiștir. 

Șeritli Testere Tezgahları
İmaș’ın özel tasarım ve tekniklerle geliștirdiği 
Cuteral markası ile üretilen șeritli testere 
tezgahları, sektöründe ulusal ve uluslararası 
ölçekte önemli bir marka haline gelmiștir. 
Cuteral’in yurtiçinde 9, yurtdıșında da 8 bayisi 
bulunmaktadır. Șirket, 1200 mm’ye kadar 
metal kesimi yapabilen yarı ve tam otomatik 
șeritli testere tezgahlarının yanı sıra açılı kesim 
yapabilen tezgahlar da üretmektedir. PLC 
kontrollü akıllı testere tezgahları ise İmaș’ın 
yenilikçi vizyonunun bir göstergesidir.



PATENTLi ÜRÜNLERLE SAĞLANAN 

REKABET 
ÜSTÜNLÜĞÜ
Yeni fabrika yatırımı
2014 yılı içerisinde İmaș’ın, kapasitesini iki 
buçuk kat artıracak yeni fabrikasının temeli 
atılmıștır. 56 bin metrekare alan üzerinde; 
25 milyon TL yatırım tutarı ile hayata 
geçirilen yeni fabrika inșaatının büyük bir 
kısmı 2015 yılında tamamlanmıștır. Yeni 
fabrikanın katkısı ile cirosunu orta vadede 3 
kat artırmayı hedefleyen șirketin, henüz yeni 
fabrika faaliyete geçmeden gösterdiği 2015 
yılı performansı, bu hedefin yukarıya doğru 
revize edilmesini gerekli kılmıștır. 

Mevcut durumda 10 bin 300 metrekare 
olan İmaș’ın fabrikası, yaklașık iki buçuk 
kat büyüyerek 25 bin 623 metrekareye 
yükselmektedir. İhtiyaç duyacağı elektrik 
enerjisini de üretebilir altyapı ile çelik 
konstrüksiyon olarak inșa edilen yeni 
fabrikanın yapımını, İttifak Holding’in grup 
șirketlerinden Seha Yapı üstlenmiștir.  
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39 ülkede günlük 5,200 ton 
öğütme kapasitesi
İmaș, 2015 yılında yaptığı projelerinde 
müșterilerine sürdürülebilir rekabet 
avantajı sağlamaya devam etmiș, üretimini 
gerçekleștirdiği sistemlerini geniș bir coğrafi 
yelpazede çok sayıda ülkeye tașımayı 
bașarmıștır.

Șirket, 2015 yılında toplamda 15 adet 
anahtar teslim tesis ve bunun dıșında yapılan 
makine ve ekipman satıșlarıyla 39 ülkede 
günlük 5,200 ton öğütme kapasitesine 
ulașmıștır.

Bugüne kadar 70’e yakın ülkeye ihracat 
yapmıș olan İmaș Makine, Orta Asya’dan 
Orta Doğu’ya, Afrika ülkelerinden Türk 
Cumhuriyetleri’ne kadar teknolojisini 
tașımaktadır. 2015 yılı içerisinde Türkiye, 
Rusya, Cezayir, Irak, Mısır, Kenya, Moritanya, 
Kazakistan, Özbekistan ve Sudan’da anahtar 

teslim değirmen tesisi projeleri yürütmüștür. 
Değirmen makinelerinin yaklașık %83’ünü, 
testere tezgahlarının da yaklașık %20
’sini ihraç eden șirket, 2016 yılı için ortaya 
koyduğu büyüme hedefiyle, global pazardaki 
payını artırmayı amaçlamaktadır.

2015’te Türkiye’nin ihracattaki küçülmesine 
paralel olarak sektörde değirmen makineleri 
ihracatı da azalmıș ancak İmaș Makine buna 
rağmen ihracatını artırmayı bașarmıștır. Șirket, 
sanayi tipi testere tezgâhları sektöründe 
ise 2015 yılında sektöre paralel bir seyirde 
büyüme sağlayarak pazar payını korumuștur.

Öğütme 

sektöründe 

2015 yılında

39 ülkede günlük 

5,200 ton öğütme

kapasitesine 

ulaștık. 



Makine sektörüne kazandırılan yenilikçi çözümler

İmaș Makine ve Maxtex 
Engineering Corporation’dan İș 
Birliği
İmaș Makine 2015 yılı içerisinde Taylandlı 
makine üreticisi Maxtex Engineering 
Corporation ile iș birliğine imza atmıștır. 
Yapılan anlașma çerçevesinde İmaș 
Makine, Maxtex’in ürünleri olan Maxsort 
optik renk sınıflandırıcılarının (color sorter) 
Türkiye bayiliğini üstlenirken, Maxtex de 
İmaș’ın Milleral markasıyla ürettiği değirmen 
makineleri ve anahtar teslimi projelerin 
Uzakdoğu Asya’daki bayiliğini üstlenmiștir.  
Tayland’da yerleșik ve renkli sınıflandırma 
makineleri konusunda uzun bir geçmișe ve 
tecrübeye sahip Maxtex șirketi ile 5 yıllık 
anlașma imzalayan İmaș Makine, bu firmanın 
ürünlerini, portföyüne dahil ederek mevcut 
ve potansiyel müșterilerine yeni bir kulvarda 
daha hizmet vermeye bașlamıștır. 

Gelecek projeksiyonu
Faaliyet gösterdiği öğütme sektörüne 
yakın sektörlerle iș birlikleri geliștirerek 
müșterilerinin her türlü hububat temizleme 
ve öğütme ișinde çözüm ortağı olmayı 
hedefleyen İmaș, uluslararası alanda özellikle 
satıș ve satıș sonrasındaki hizmetlerde yeni 
iș birlikleri geliștirme yönünde çalıșmalarını 
sürdürmektedir.  Bununla birlikte; uluslararası 
pazarlarda ortak girișim, satın alma ya da 
birleșme gibi ölçek ekonomisi olușturacak 
seçenekleri değerlendirmesine alan 
șirket, kahve değirmenleri, tahin öğütme 
değirmenleri ve tahıl depolama siloları gibi 
yan sektörleri içeren çözüm ortaklığı hizmetini 
de sunmaktadır.
Afrika kıtasını hedef pazar olarak belirleyen 
İmaș, ayrıca Uzakdoğu ülkeleri ve Türki 
Cumhuriyetler ile olan ticaretini artırma 
yönünde çalıșmalar yürütmektedir. Șirket, 
yurtdıșı bayi ağını genișletme çalıșmalarına 
da yoğunlașarak, büyümesini sürdürmeyi 
hedeflemektedir.
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FAALiYET ALANLARI
■ Yumurta üreticiliği 

■Yarka yetiștiriciliği 

■Büyükbaș ve küçükbaș besiciliği 

■Doğal besi yemi üretimi 

■Organik gübre üretimi

■Tarla ziraatı 
(mısır, arpa, buğday, yulaf, yonca, ceviz)

STRATEJi 
■ Türkiye’nin alanında en büyük 
markalarından biri haline gelmek için planlı 
bir șekilde; yumurta, büyükbaș ve küçükbaș 
hayvancılık, gübre ve zirai ürünler alanındaki 
faaliyetlerini büyüten ve geliștiren yatırımlarını 
sürdürmek.   

■ Ulaștığı tüm coğrafyalardaki insanlara, 
“gerçek gıda” ürünleri sunmak. Sağlıklı, 
lezzetli, katkısız “gerçek gıda” konusunda 
üstlendiği misyonu ve sorumluluklarını 
rekabetçi bir yaklașımla ele alarak sektörü 
domino edecek bir büyüklüğe, ilk tercih 
edilen marka konumuna ulașmak.  

FAALiYET GÖSTERiLEN 
COĞRAFYA
Türkiye, Orta Doğu (Irak)



GÜÇLÜ YÖNLERi
■ Anadolu’nun en büyük ve deneyimli tarım 
hayvancılık markalarından biri konumunda 
bulunan Selet, güvenilir bir marka imajına 
sahiptir.

■ En önemli değerleri; “kalite ve 
güvenirlilik”tir.

■ ISO 9000, ISO 22000 sertifikalarına 
sahiptir.  

■ Kendisine ait 2 milyon metrekare tarım 
arazisi bulunmaktadır.

■ Ürünleri, ağırlıklı olarak grup iștiraki 
Adese’de satıșa sunulduğu için hazır bir 
pazarı bulunmaktadır. 

■ Grubun faaliyet gösterdiği perakende pazarı 
göz önüne alındığında, yüksek büyüme 
potansiyeline sahiptir. 

■ Yurtdıșında, büyüme potansiyeli olan 
pazarları hedeflemekte ve pazar ağını buna 
göre düzenlemektedir.  

■ Ülkemiz yumurta sektörünün en modern 
yumurta çiftliği yatırımını yapan șirket, bu 
sektördeki tüm teknoloji ve alt yapısını 
yenilemektedir.  

■ Üretim kapasiteleri ve pazarı dikkate 
alındığında ulusal bir oyuncu niteliğindedir. 

■ Ete parlatıcı renk veren, taze görünmesini 
sağlayan karmin maddesini kesinlikle 
kullanmayan, “gerçek gıda” felsefesi ile 
faaliyetlerini sürdüren bir șirkettir. 

■ Kendine has kalite kültürü olan bir 
markadır. Piyasadan et tedarik etme 
ihtiyacı gördüğünde;  kendi veterinerlerince 
kontrolünü yapmadığı, kesimini görmediği bir 
hayvanın etini tedarik etmez.

■ Büyükbaș ve küçükbaș hayvanlarının 
kesimini, islami usullere uygun olarak 
yapmaktadır. 

■ Besi hayvanlarını, kendi tarım arazilerinde 
yetiștirdiği doğal yem bitkileri ile beslemekte, 
kimyasal yem kullanmamaktadır.  

■ Tarım, soğuk zincir ve üretimin her 
așamasında yapılan gıda kontrolleri ile 
müșterilerine güvenilir ürünler sunmaktadır.

■ Gelișme evresini tamamlamıș 10,860 
ağaçlık Chandler cinsi ceviz ağacı 
bulunmaktadır. 

■ Güçlü bir lojistik organizasyonuna sahiptir.  

■ Sektör tecrübesi yüksek, alanında 
deneyimli ve kalifiye personele sahiptir.  

PAZAR PAYI ve POZiSYONU
■  Anadolu’nun en büyük tarım hayvancılık 
markalarından biridir.  

■  Orta Anadolu’da 9 șehirde yılda 35 
milyonun üzerinde müșteriye hizmet veren 
Adese AVM’nin Private Label ürünlerinden 
yumurta ve kırmızı etin tek tedarikçisi 
konumundadır. 

■  Adese’de en büyük raf payına sahip 
yumurta markasıdır. 



64
iTTiFAK HOLDiNG / FAALiYET RAPORU-2015

64
TARIM-HAYVANCILIK

Besi hayvanlarımızı, tarım arazilerimizde yetiștirdiğimiz 
doğal yem bitkilerimizle besliyoruz.



SAĞLIKLI ve DOĞAL 

ŞARTLARDA BESiCiLiK
Selet, İttifak Holding’in tarım hayvancılık 
alanında faaliyet gösteren, güvenilir ve sağlıklı 
ürünleri ile tanınan markasıdır. Konya ve 
çevresindeki tesislerinde yumurta üreticiliği, 
yarka yetiștiriciliği, büyükbaș ve küçükbaș 
besiciliği, yem üretimi, organik gübre üretimi 
ve tarla ziraatı alanlarındaki çalıșmalarını 
2015 yılında da bașarı ile sürdürmüștür.

Selet, 2015 yılında 98,053 adet yumurta 
tavuğu yetiștirmiș, 49,084,470 adet de 
yumurta üretmiștir. 2015 yılı içerisinde 
ayrıca, 1,594 küçükbaș ve 1,233 
büyükbaș hayvan, kesimi yapıldıktan sonra 
Adese entegre tesislerinde ișlenip satıșa 
sunulmuștur.

Zirai Faaliyetler 
Selet, zirai faaliyetleri kapsamında olușan 
ihtiyaca göre mısır, arpa, buğday, yulaf, yonca 
ve ayçiçeği üretimi gerçekleștirmektedir. 
Hasattan elde edilen ürünler, hayvanların 
beslenmesi için yem ve saman olarak 
kullanmaktadır.

Konya - Ankara yolu üzerinde bulunan 
Tömek Zirai Alanları’nda, tamamı yağmurlama 
sistemi ile sulanabilen 2 milyon metrekare 
arazi üzerinde yem bitkileri yetiștirilmektedir. 
Yetiștirilen yem bitkileri, Selet’in modern 
tesislerinde ișlenerek yem haline 
getirilmektedir.

İttifak Holding, ülkemizin ceviz ithalatını 
azaltmak ve öncü olmak amacıyla 2009 
yılında Selet’in tarım alanındaki faaliyetlerine 
ceviz üretimini de eklemiștir. Bu çerçevede 
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde bulunan 
735.195 metrekarelik arazi üzerine ceviz 
bahçesi kuran șirket, gerekli kontrol ve 
analizleri yapıldıktan sonra aplikasyon 
çalıșmaları yapılan ceviz bahçesine 10.860 
adet așılı Chandler çeșidi ceviz fidanı 
dikmiștir. Bu bahçeden elde edilen mahsül, 
Adese’lerde müșterilere sunulmaktadır. 
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Hayvancılık Faaliyetleri
Üretimlerinin tümünü kendi tesislerinde yapan 
Selet, besi çiftliklerinde yetiștirdiği hayvanları, 
gelișimlerine uygun sağlıklı șartlarda, en 
doğal șekilde ve veteriner kontrolünde 
beslenmektedir. Konya-Ankara yolu 
üzerindeki Tömek Küçükbaș Tesisi ve Konya-
Ereğli yolu üzerindeki Tatlıcak Büyükbaș Besi 
Çiftliği’nde yetiștirdiği hayvanlar, Selet’in kendi 
ürettiği yemler ile beslenmektedir.

Gelișimleri ve sağlık durumları her gün 
veteriner kontrolünde izlenilen hayvanların 
kesimleri, İslami usullerle hijyenik ortamlarda 
gerçekleștirilerek tüketicilere sunulmaktadır. 

Yumurtacılık Faaliyetleri
Selet’in, 16.155 metrekaresi kapalı olmak 
üzere toplam 194.450 metrekare alana 
sahip Konya-Akören Yolu üzerindeki 
Pamukçu mevkisinde Yumurta Tesisi 
bulunmaktadır. Tesiste; tavuk kümesleri, yem 
fabrikası, gübre fermantasyon ve peletleme 
ünitesi, soğuk hava depoları, yarka yetiștirme 
kümesleri, yumurta paketleme ve tasnifleme 
tesisi, lojmanlar ve sosyal tesisler yer 
almaktadır.

Yumurta tavuğunda 350.000, civcivde 
ise 160.000 adet kapasiteye sahip olan 
Pamukçu Tesisi’nde, doğal șartlarda yumurta 
üretimi gerçekleștirilmektedir. Üretilen 
yumurtalar gramaja göre yumurta tasnifi 
yapabilen makineler sayesinde kalibre edilip 
paketlenmektedir.

Selet, yumurta tavukçuluğuna ilave katma 
değer üretmek amacı ile toz ve paket halinde 
tavuk gübresi satıșı da yapmaktadır.

Büyükbaș ve küçükbaș 
hayvanlarımızın
kesimini, İslami usullere 
uygun olarak
yapıyoruz. 



Müșterilerimize güvenilir ve sağlıklı ürünler sunuyoruz.

Yumurta Sektörüne 
50 Milyon TL Yatırım
Selet, tamamlandığında Türkiye’nin en 
modern çiftliği ünvanına sahip olacak 
yumurta çiftliğinin temelini 2015 yılı içerisinde 
atmıștır. 50 Milyon TL yatırım değeri olan 
çiftlik, yumurtada markalașmayı hedefleyen 
Selet’in tarım-hayvancılık alanındaki büyüme 
planının ilk etabı niteliğindedir. 

Yumurta çiftliği tesis yatırımı için dünyanın 
en büyük ekipman üreticilerinden Facco 
ve Sanova ile kafes, tasnif ve paketleme 
ekipmanları için anlașan șirket, yeni yatırım 
kapsamında Konya’nın Pamukçu mevkiindeki 
tüm tesislerini baștan așağı yenileyecektir. 
Selet, yumurta çiftliği tesisi tamamlandığında 
Türkiye’de bir çatı altında en büyük yumurta 
tavuğu kapasitesine sahip olacaktır.
1 milyon adet/tavuk kapasiteli çiftliğin 
içerisinde; yumurta tasnif ve paketleme tesisi, 
gübre ișleme, fermantasyon ve peletleme 
tesisi, yumurta likit ve pastörize tesisi, yem 
fabrikası ile idari ofisler yer almaktadır.

Gelecek Projeksiyonu
Selet, önümüzdeki dönemlerde yumurta 
çiftliği yatırımında olduğu gibi planlı bir 
șekilde; büyükbaș ve küçükbaș hayvancılık, 
gübre ve zirai ürünler alanındaki faaliyetlerini 
de büyüten ve geliștiren yatırımlarını 
sürdürmeyi hedeflemektedir.

Șirket, yumurta ihracatını da büyütmeyi 
hedeflemektedir.
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Belya, İttifak Holding grup șirketleri için 
bilgi teknolojileri alanında hizmet vermek 
amacı ile 1995 yılında kurulmuștur. ERP, 
MRP, MRP2, web teknolojileri, el terminali 
uygulamaları, mobil uygulamalar, CRM, 
e-devlet, e-fatura ve e-defter çözümleri 
üreten Belya, müșteri ilișkileri yönetiminden 
tedarik zincirine, planlamadan satın 
almaya, malzeme yönetiminden üretime, 
muhasebeden finans yönetimine, akıllı 
depo yönetiminden evrak takip sistemine, 
güvenlik portal uygulamalarından insan 
kaynaklarına kadar geniș bir yelpazeye 
yayılan bütünleșik projeler sunmaktadır. 

Kule Yönetim Organizasyon ve 
Danıșmanlık A.Ș, 2004 yılında Adese’nin 
yatırımı olarak hizmete giren Kulesite 
Alıșveriș ve Eğlence Merkezi projesine 
paralel olarak faaliyete bașlamıștır. Kule 
Yönetim, Ereğli Parksite Alıșveriș Merkezi 
ve Konya’daki 42 katlı gökdelen Kule 
Plaza İș Merkezi’nin yönetimini de 
üstlenerek hizmet halkasını genișletmiștir.

İttifak Holding bünyesinde 1997 yılında 
faaliyete bașlayan İrent, 40 araç giriș 
kapasiteli 3000 metrekarelik servis alanı, 
600 metrekarelik showroom ve 6900 
metrekarelik araç park alanı ile toplam 
10.500 metrekarelik alanda hizmet 
vermektedir. İrent’in satıș sonrası servisi; 
mekanik bakım, kaporta ve boyahane 
hizmetleri olarak üç bölümden olușmaktadır.

Türkiye’nin en büyük ve İç Anadolu 
bölgesinin en çok araç satıșı yapan 
bayilerinden biri olan İrent, ISO 9001 
kalite belgesine ve Hyundai Dünya Merkezi 
tarafından en iyi, en yetenekli ve en bașarılı 
bayilerine verilen ‘Hyundai Elite Dealer’ 
sertifikasına sahiptir. 

Müșteri odaklı yaklașımı, sigortacılık 
sektöründe yılların getirdiği uzmanlık 
ve mevzuat bilgisi ile Ak Sigorta, Allianz 
Sigorta, Axa, Güneș ve Ergo Sigorta’nın 
yetkili acentesi olarak hizmet veren AES, 
Konya’nın en çok tercih edilen sigorta 
acentelerinden biri olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Faaliyet konusu e-ticaret ve toptan satıștır.

ADEN



Seleks, İttifak Holding bünyesinde yer 
alan bütün kurulușların yurtiçi, yurtdıșı 
tedarik ve pazarlama faaliyetlerine 
destek vermektedir. Avrupa, Uzakdoğu 
ve Latin Amerika ülkeleri dahil olmak 
üzere dünyanın dört bir yanına ulașan 
yaygın bir ticaret ağına ve ayrıntılı bir 
veri tabanına sahiptir.

SELEKS

BİG PLANLAMA 
İttifak Holding ve iștirakleri için hazırladığı 
kapsamlı fizibilite raporları aracılığı ile 
yönetim ve yatırım alanlarında danıșmanlık 
hizmeti vermektedir.

İttifak’ın restoran ve unlu mamuller 
alanında faaliyet gösteren markası Restore 
tüketicilere lezzetli ve güvenilir gıda ürünleri 
sunmaktadır. 100’den fazla personel ile 
ekmek ve mayalı grup çeșitleri, gevrek, yaș 
pasta ve tatlı grubu gibi unlu mamul üretimi 
gerçekleștirilerek Adese müșterilerine 
sunulmaktadır.

Konya’nın en yüksek ve gelișmiș binası 
olan Kule Plaza’nın 42. katındaki restoran 
ve bir alt katında yer alan cafe ile de 
Kulesini markasıyla hizmet veren Restore 
bu mekânları; prestijli konumu, etkileyici 
manzarası ve sürpriz lezzetleriyle kısa 
sürede Konya’nın en önemli lezzet mekânı 
haline getirmiștir. 

Petrol satıș ve tașımacılığı alanlarında 
hizmet veren Adese Petrol, 1995 yılında 
kurulmuștur. Konya’da petrol istasyonu 
ișletmeciliği yapmaktadır.  

adesepetrol
PETROL ÜRÜNLER‹ TAfiIMACILIK SAN. VE T‹C. A.fi.

Faaliyet konusu gıda, petrol, hayvancılık ve 
eğitimdir.

KONESTAȘ



BURSA SAAT KULESİ



İnsanlık tarihi içerisinde; her saatin, her 
dakikanın bir değere çevrilebilir hale gelmesinin 
en önemli mihenk tașlarından birisidir 
saat kuleleri. Modern toplumun en büyük 
değerlerinden biri olan zaman kavramının 
önemine ișaret eden saat kuleleri, tarihin sessiz 
tanıklarıdır.  

İttifak’ın büyümesinde, sermaye ve emeğin ne 
kadar etkisi olmușsa, vakti verimli kullanmanın 
da o kadar etkisi olmuștur. Hem zamanı, hem 
de kaynaklarımızı en verimli șekilde kullanarak 
paydașlarımız için katma değer sağlayacak 
yatırımlar yapmayı önemsiyoruz. Sürdürülebilir 
rekabetçi üstünlükler üzerinde çalıșıyor, mevcut 
ișlerimizi geliștiren ve büyüten yatırımlarla 
sürdürülebilir katma değer yaratmaya devam 
ediyoruz.  

ZAMAN 
GEÇTiKÇE 
YAŞAYAN 
NE VARSA, 
SÜRDÜRÜLEBiLiR 
OLAN ODUR





KURUMSAL 
YÖNETiM iLKELERi
UYUM RAPORU



74
iTTiFAK HOLDiNG / FAALiYET RAPORU-2015

ȘİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE ve ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİȘKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ 
DEĞİȘİKLİKLER, İMTİYAZLI PAYLARA ve PAYLARIN OY HAKLARINA İLİȘKİN AÇIKLAMALAR

ORTAKLIK YAPISI

Șirketin çıkarılmıș sermayesi 60.000.000 (Altmıș milyon) Türk Lirasıdır.Șirketimizin sermayesinin %5 ‘inden fazlasına sahip ortakları %15,28 payıyla 
Selva Gıda Sanayi A.Ș. ve %5,83 payıyla Adese Alıșveriș Merkezleri Tic.A.Ș.dir. Sermayenin müfredatı așağıdaki gibidir.

Grubu Nama/Hamiline
Toplam Nominal 

Değer (TL)
Sermayeye Oranı 

(%)
İmtiyaz Türü

A Nama 1,00 10,00 İmtiyazlı

B Hamiline 1,00 90,00 İmtiyazsız

Hisse senetlerinin kaydileștirme sürecine ilișkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunun Geçici 6.maddesi uyarınca 
hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileștirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.İttifak Holding A.Ș. hisseleri 
03.05.2010 tarihinden itibaren BİST Ulusal Pazarda ișlem görmektedir.

A) GENEL BİLGİLER:

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ : 01.01.2015 - 31.12.2015

ȘİRKETİN TİCARET UNVANI  : İttifak Holding A.Ș.

TİCARET SİCİLİ NUMARASI  : 19645

MERKEZ İLETİȘİM BİLGİLERİ  : Musalla Bağları Mah. Kule Caddesi Kule Plaza Kat: 36 No:2/62 Selçuklu/KONYA    

İNTERNET SİTESİNİN ADRESİ  : www.ittifak.com.tr

YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ve PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER:
DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAȘKAN ve ÜYELERİN;

AD-SOYADLARI            ÜNVANLARI        GÖREV SÜRELERİ

Mehmet Ali Korkmaz Bașkan  27.05.2014 - 3 yıl
Tahir Atila  Bașkan Vekili 27.05.2014 - 3 yıl
Murat Kıvrak  Üye  27.05.2014 - 3 yıl
Adem Elgün  Üye  27.05.2014 - 3 yıl
Ünsal Sözbir  Bağımsız Üye 27.05.2014 - 3 yıl
Nevzat Palta  Bağımsız Üye 27.05.2014 - 3 yıl

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER:

Tahir Atila  İcra Kurulu Bașkanı
Durmuș Ali Topak  İcra Kurulu Üyesi
Hasan Özülkü  İcra Kurulu Üyesi
Cemil Coșgun  İcra Kurulu Üyesi
Muhammet Seyda Ertuğ İcra Kurulu Üyesi
Hakan Bahadır   Finans Direktörü
Murat Çakırkaya  İç Denetim Direktörü
Ecevit Öksüz  Kurumsal İletișim Direktörü

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle İttifak Holding bünyesinde çalıșan personel sayısı 3.645’tir.



ȘİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ȘİRKETLE KENDİSİ VEYA 
BAȘKASI ADINA YAPTIĞI İȘLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eș ve ikinci dereceye kadar kan 
ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396.ncı maddeleri kapsamında izin verilmiș olup, bu kapsamda yapılan her hangi bir faaliyetleri 
bulunmamaktadır.

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Șirket’in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.Dönem içinde hiçbir yönetim 
kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiș, doğrudan veya üçüncü bir kiși aracılığıyla șahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamıș veya lehine kefalet 
gibi teminatlar verilmemiștir.

C) ȘİRKETİN ARAȘTIRMA ve GELİȘTİRME ÇALIȘMALARI:

Holding grup șirketlerinden imalat-üretim alanında faaliyet gösteren șirketlerimizin çalıșmalarında Ar-Ge faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. 

D) ȘİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİȘKİN ÖNEMLİ GELİȘMELER:

Șirket yönetimi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilișkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve 
faaliyetleri perakende faaliyetleri, imalat faaliyetleri, inșaat faaliyetleri, ticaret-hizmet-organizasyon faaliyetleri ile enerji faaliyetleri olarak incelemektedir. 
Her bir iș koluna mensup șirketler, Șirket’in uymakla yükümlü olduğu muhasebe politikalarına uygun finansal tablo hazırlamaktadırlar. Șirket’in ana iș 
kollarının faaliyet konuları așağıdaki șekilde özetlenebilir.

Perakende Faaliyetleri:

Șirket bağlı ortaklıklarından Adese Alıșveriș Merkezleri Tic.A.Ș. 9 ilde 89 adet Adese, 61 adet Adesem ve 10 adet diğer mağazalar (unlu mamuller 
satıșı ve benzeri mağazalar) olmak üzere toplam 160 mağazada faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Adese ve Adesem 
mağazalarının toplam alanı 128.117 metrekare ve diğer mağazaları toplam alanı 16.530 metrekare olmak üzere toplam 144.647 metrekaredir.(31 
Aralık 2014, Adese ve Adesem mağazalarının toplam alanı 137.135 metrekare ve diğer mağazaların toplam alanı 16.530 metrekare olmak üzere 
toplam 153.665 metrekaredir.)

İmalat Faaliyetleri:

Șirket bağlı ortaklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ș.,İmaș Makine Sanayi A.Ș. ve SeletEnt. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ș. aracılığıyla üretim 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Selva Gıda Sanayi A.Ș makarna ve irmik üretimi, Selet Ent. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ș. et ve süt ürünleri 
üretiminde, İmaș Makine Sanayi A.Ș. her türlü değirmen makineleri, zirai makineler ve diğer makinelerin üretiminde bulunmaktadır.

İnșaat Faaliyetleri:

Șirket bağlı ortaklıklarından Seha İnșaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ș. konut, alıșveriș merkezleri, toplu konut projeleri, köprü v.b. projelerin 
yapımını üstlenmektedir.

Enerji Faaliyetleri:

Șirket bağlı ortaklıklarından Afen Enerji Üretim San. Tic. A.Ș. ve Erpa Enerji Üretim San. Tic. A.Ș. enerji üretim faaliyetinde bulunmak amacıyla 
kurulmușlardır.

Ticaret-Hizmet-Organizasyon Faaliyetleri: 

Yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten șirketlerin dıșında kalan șirketleri bu grupta faaliyet göstermektedir. Bu grupta petrol ve petrol ürünleri satıșı, 
sigorta aracılık hizmetleri, otomobil satıș faaliyetleri, dıș ticaret faaliyetleri ile yönetim organizasyon ve danıșmanlık hizmetleri verilmektedir.
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ȘİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIȘ OLDUĞU YATIRIMLARA İLİȘKİN BİLGİLER:

Șirketimiz, 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde toplam 46.531.371.-TL tutarında yatırım yapmıștır.

ȘİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ ve İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE 
YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜȘÜ:

Șirketin İç Denetim faaliyetleri de denetimden sorumlu komite tarafından koordine edilmektedir. Bu kapsamda söz konusu komite ve İç Denetim 
Direktörlüğü; șirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve șirketin iç kontrol ve iç denetim siste-
minin ișleyișinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kurulușunun seçimi, bağımsız denetim sözleșmelerinin hazırlanarak bağımsız 
denetim sürecinin bașlatılması ve bağımsız denetim kurulușunun her așamadaki çalıșmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçek-
leștirilir. Șirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kurulușu ile bu kurulușlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirle-
nir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Șirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak șirkete ulașan șikayetlerin 
incelenmesi, sonuca bağlanması, șirket çalıșanlarının, șirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçe-
vesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu 
komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların șirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna 
ilișkin değerlendirmelerini, șirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüșlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim 
kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları 
tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık 
faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde 
bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilișkin 
değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 

Denetim Komitesiyle ilgili bilgiler așağıdadır:

Adı Soyadı  Ünvanı   
Nevzat PALTA  Bağımsız yönetim kurulu üyesi Bașkan 
Ünsal SÖZBİR  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye

ȘİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İȘTİRAKLERİ ve PAY ORANLARINA İLİȘKİN BİLGİLER:

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu
Şirketin 

Sermayedeki 
Payı (%)

Şirket İle Olan İlişkinin 
Niteliği

Adese Alıșveriș Merk.Tic.A.Ș. 
Perakende mağazacılık ve ișyeri 
kiralama 

86,60 Bağlı Ortaklık 

Seha İnșaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ș. İnșaat 99,97 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Selva Gıda San.A.Ș. Makarna.un ve irmik üretimi 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Big Planlama ve Yön.Müș.A.Ș. Yatırım organizasyon 100,00 Bağlı Ortaklık 

İmaş Makine San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 97,5 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Adese Petrol Ür.Taș.San.Tic.A.Ș. Petrol ve Petrol Ürünleri Satıșı 98,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dıș Tica-
ret San. A.Ș 

Gayrimenkul Alıș.Satıș. Kiralama.İç 
ve Dıș Ticaret 

61,98 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Belya Turizm İnș.EnerjiBlș.San.Tic.A.Ș Bilișim ve yazılım hizmetleri 99,98 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Selva İç ve Dıș Tic. A. Ș. 
Gıda ve Tarım Ürünleri İthaatı ve 
İhracatı Yapmak 

94,84 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Konestaș Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.
Tic.A.Ș. 

Unlu mamüller imalatı 99,97 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Kule Yön.ve Org.ve Danıșmanlık A.Ș. Yönetim ve organizasyon 99,60 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ș. Tarım ve Hayvancılık 99,90 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Seleks İç ve Dıș Tic.A.Ș. 
Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve 
ithalatını yapmak 

99,14 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satıșı 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Aes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ș. Sigorta aracılık hizmetleri 12,50 Dolaylı Bağlı Ortaklık 

Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ș. Elektrik Enerjisi Üretimi 100,00 Bağlı Ortaklık 

Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ș. Elektrik Enerjisi Üretimi 100,00 Bağlı Ortaklık 



ȘİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİȘKİN BİLGİLER:

Șirketin iktisap ettiği 5.558 nominal bedelli mahkeme kararıyla aldığı kendi payı bulunmaktadır. Dönem içerisinde șirketin iktisap ettiği pay bulunmamaktadır.

HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME ve KAMU DENETİMİNE İLİȘKİN AÇIKLAMALAR:

Hesap dönemi içinde, herhangi bir özel ve kamu denetimi gerçekleșmemiștir.

ȘİRKET ALEYHİNE AÇILAN ve ȘİRKETİN MALİ DURUMUNU ve FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK 
NİTELİKTEKİ DAVALAR ve OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER:

Grup, maruz kaldığı aleyhte açılan davalara ilișkin karșılık ayırmaktadır. Aleyhte açılan davalar genellikle alacak ve tazminat davalarıdır.Bu davalara ilișkin 
olası sonuçların, șirketin mali durumunu ve faaliyetlerini olumsuz șekilde etkilemesi beklenmemektedir.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ȘİRKET ve YÖNETİM ORGANI 
ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİȘKİN AÇIKLAMALAR:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle șirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunma-
maktadır.

DÖNEM İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIȘSA, TOPLANTININ TARİHİ, 
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR ve BUNA İLİȘKİN YAPILAN İȘLEMLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİȘKİN BİLGİLER:

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıștır.

E) FİNANSAL DURUM

01.01.2015 - 31.12.2015 yılı finansal sonuçlarına göre İttifak Holding’in toplam konsolide satış gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine göre %0,51 
artıșla 972.694.078.-TL’ye; faaliyet karı ise % 78,38 artıșla 49.230.655.-TL olmuștur. 01.01.2015 -31.12.2015 tarihi itibariyle İttifak Holding’in dönem 
karı 64.965.772.-TL, ana ortaklık net karı 57.696.046.-TL olmuștur.Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihi itibariyle konsolide özet finansal bilgileri 
așağıdaki gibidir:

Temel Göstergeler (TL)
01.01.2015 01.01.2014 Değișim   

%31.12.2015 31.12.2014
Toplam Gelirler 972,694,078 967,755,725 0.51%

Brüt Kar 220,210,141 189,958,545 15.93%

Faaliyet Karı /Zararı 49,230,655 27,598,668 78.38%

Vergi Öncesi Karı/Zararı 75,303,494 18,772,153 301.14%

Dönem Karı/Zararı 64,965,772 12,370,317 425.17%

Azınlık Payları 7,269,726 2,480,391 193.09%

Ana Ortaklık Payları 57,696,046 9,889,926 483.38%

 
01.01.2015 01.01.2014

31.12.2015 31.12.2014

Toplam Varlıklar 1,308,071,591 1,118,838,909 16.91%

Toplam Özkaynaklar 429,881,424 362,200,107 18.69%

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 369,694,841 308,725,162 19.75%

Değișim
%
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ȘİRKETİN SERMAYESİNİN KARȘILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA 
İLİȘKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ:

Șirketin sermayesinin karșılıksız kaldığına veya borca batık olduğuna ilișkin bir durum yoktur.

KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİȘKİN BİLGİLER VE KÂR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE 
DAĞITILMAYAN KÂRIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİȘKİN ÖNERİ:

İttifak Holding Anonim Șirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleșme-
sinde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul›da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde 
dağıtılması esasını benimsemiștir. Șirketimiz kar dağıtımında; uzun dönem stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke 
ekonomisinin ekonomik ve politik gelișmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile șirketimiz menfaati arasında 
tutarlı, adil ve sürdürülebilir bir politika benimsenmeye çalıșılmaktadır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya 
tamamı bedelsiz hisse șeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse șeklinde de belirlenebilir. 

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaștırılan yıllık karın pay sahiplerine dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belir-
lenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Kar payının dağıtılmasında; șirketimiz esas sözleșmesinin 22.nci maddesi 
çerçevesinde; faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel giderler ile muhtelif amortisman gibi ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan 
miktarlar ile șirketimiz tüzel kișiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düșüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa 
geçmiș yıl zararlarının düșülmesinden sonra kalan tutarın % 5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağıș tutarının ilavesi 
ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır, kar payı mevcut payların 
tümüne eșit olarak dağıtılır. Șirketimiz kâr payı avansı dağıtımı yapmamakta ve bu konuda esas sözleșmemizde ayrı bir hüküm yer almamaktadır.

F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

ȘİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARȘI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİȘKİN BİLGİLER:

Șirketimizin finansman ihtiyacı banka kredileri, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan karșılanmaktadır. İttifak Holding güçlü risk yönetimi anlayıșı ve ihtiyatlı 
planlamaları ile uzun vadede yatırımlarını güvence altına almıștır. Risk yönetiminde belirlenen yaklașım pekiștirilerek farkındalığın, mali disiplinin, șeffaflı-
ğın artıșını sağlanmakta ve etkileșimli risk yönetimi yapılmaktadır. İșlerimizin yönetiminde sürdürülebilirliği hedefler, kısa vadeli ve fırsatçı kazanımlar için 
orta ve uzun vadede istikrarlı kazanımların riske atılmasına izin vermeyiz. Kullandığımız doğal ve nakdi kaynakların verimsiz kullanılmasına, kötü yönetil-
mesine müsaade etmeyen bir risk yönetim sistemi uygularız. Holding bünyesinde olușturulan riskin erken saptanması komitesi yönetim kurulu ile uyum 
içerisinde yaptığı çalıșmalar neticesinde, ișletmenin maruz kalabileceği risklere karșı önceden tedbir alınmasını sağlamaktadır. İșletmenin maruz kaldığı 
temel riskler faiz oranı riski, yabancı para, kredi riski ve likidite riskidir.

Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlarındaki değișimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması ișletmenin faiz oranı riskiyle bașa çıkma gerekliliğini 
doğurur. Bu risk faiz değișimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Yabancı Para Riski
İșletmenin maruz kaldığı kur riski, kullanmıș olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden kaynaklanmaktadır. Grup bu riski en aza indirmek için, 
finansal pozisyonunu, nakit giriș/çıkıșlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden 
korunma amaçlı finansal ișlemler yapmaktadır.

Kredi Riski
Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer tarafın finansal zarara uğrama riskidir. Grup, 
kredi riskini belirli üçüncü șahıslarla yürüttüğü ișlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü șahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir.

Likidite Riski
Likidite riski Grup’un ne fonlama ihtiyaçlarını karșılayamama riskidir. Likidite riski, kredi kurulușlarıyla önceden belirlenmiș kredi limitleri kapsamın-
da dengelenen nakit giriș ve çıkıșları aracılığıyla yönetilmektedir.



RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve YÖNETİMİ KOMİTESİNİN ÇALIȘMALARINA ve RAPORLARINA İLİȘKİN BİLGİLER:

Riskin erken saptanması komitesi; șirketin varlığını, gelișmesini ve devamını tehlikeye düșürebilecek risklerin erken teșhisi, tespit edilen risklerle ilgili 
gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalıșmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. 
Șirket hedeflerine ulașmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve șirketin 
risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilișkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması, Olasılık 
ve etki durumuna göre, șirkette tutulacak ve yönetilecek, paylașılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti, risk yönetimi ve iç kontrol 
sistemlerinin Șirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması, risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu 
üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleștirilmesinin gözetimi, teknik iflasın erken teșhisi ve Yönetim Kurulu’nun bu 
konuda uyarılması, önlemlere ilișkin öneri geliștirilmesi, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine 
getirmek.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİ: 

Ünsal SÖZBİR  Bağımsız yönetim kurulu üyesi  Bașkan 

Adem ELGÜN  Yönetim Kurulu Üyesi                        Üye

Hakan Bahadır  Finans Direktörü                                  Üye

SATIȘLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KÂRLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ 
KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER:

Grup bünyesinde olușturulan risk yönetim politikası dahilinde, tüm faaliyetler açısından tespit edilen risk grupları analiz edilerek bu risklere karșı etkin 
tedbirlerin alınmasına yönelik çalıșmalar yürütülmektedir. 

Șirket’in maruz kaldığı risk grupları așağıdaki șekildedir:
• Stratejik riskler  • Operasyonel riskler  • Finansal riskler

G) DİĞER HUSUSLAR

FAALİYET DÖNEMİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA ȘİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN 
VE DİĞER İLGİLİ KİȘİ VE KURULUȘLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAȘIYAN 
OLAYLARA İLİȘKİN AÇIKLAMALAR:

Bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEȘME DEĞİȘİKLİKLERİ 

Dönem içerisinde, esas sözleșmede değișiklik yapılmamıștır.

H) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 

Șirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulamasına azami özeni göstermiștir. 
Kurumsal Yönetim Komitesinin, Denetimden Sorumlu Komitenin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin, internet sitesinin kurulması ve yatırımcı ilișkileri 
bölümünün olușturulması bu yönde yapılan çalıșmalar olarak kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumu göstermektedir. 

Șirket tarafından, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uyum çalıșmaları yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında olușturulan 
politikalar ve komitelerin çalıșma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır. 
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BÖLÜM I 
PAY SAHİPLERİ

2- Yatırımcı İlișkileri Bölümü 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.I no.lu 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11.nci maddesi 
Yatırımcı İlișkileri Bölümü olușturulmuștur. 

Bölümün bașlıca görevleri;

a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan 
yazıșmalar ile diğer bilgi ve belgelere 
ilișkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel 
olarak tutulmasını sağlamak.

b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile 
ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak 
pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine su-
nulması gereken dokümanları hazırlamak 
ve genel kurul toplantısının ilgili mevzua-
ta, esas sözleșmeye ve diğer ortaklık içi 
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını 
sağlayacak tedbirleri almak.

ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlat-
ma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak 
üzere sermaye piyasası mevzuatından 
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini gözetmek ve izlemektir.

Yatırımcı İlișkileri Bölümü iletișim 
bilgileri șu șekildedir:

Ali Murat Șahin
Yatırımcı İlișkileri Bölüm Yöneticisi 
murat.sahin@ittifak.com.tr 
Tel - 0 332 221 39 99

Tolga Ceran
Yatırımcı İlișkileri Uzmanı
tolga.ceran@ittifak.com.tr 
Tel - 0332 221 39 99

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme 
Haklarının Kullanımı 
Dönem içerisinde muhtelif zamanlarda bir-
çok pay sahibi șirketimizden bilgi talebinde 
bulunmuș, içerik olarak genelde sorulan 
konular, hisse senetlerinin değișimi, devri, 
kaydileștirilmesi,temettü ödemeleri ve șirketi-
mizde devam eden yatırım faaliyetleri ile mali 
tablo bilgilerinin analizlerine yönelik olmuștur. 

Ana sözleșmemizde haricen, özel denetçi 
atanması talebi bireysel bir hak olarak düzen-

lenmemiș olup,  șirketimiz Türk Ticaret Kanunu, 
Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu 
düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim 
șirketinin ve kanunlar dairesinde inceleme yet-
kisine sahip tüm kamu kurum ve kurulușlarının 
denetimlerine açık ve tabidir.

4. Genel Kurul Toplantıları 
Șirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel top-
lantısı 29/05/2015 Cuma günü saat 15:00’da, 
Özalan Mah. Yenisille Cad. No: 1  (Dedeman 
Otel ) Selçuklu  / KONYA adresinde, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü 
‘nün 27.05.2015 tarih ve 8248052 sayılı ya-
zılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcilerinin 
gözetiminde yapılmıștır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve esas söz-
leșmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 
ihtiva edecek șekilde, Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi’nin 08.05.2015 tarih ve 8816 
nüshasında, 07.05.2015 tarihli Yeni Șafak, 
07.05.2015 tarihli Yeni Haber Gazetesinde ilan 
edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin 
bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit 
edilmiștir. 

Hazirun cetvelinin tetkikinden, șirketin top-
lam  60.000,000,00.- TL.’lik sermayesine 
tekabül eden 60.000.000 adet hisseden  
toplam 5.471.716,00.-TL’lik sermayeye karșılık 
5.471.716,00 adet hisseden 2.998.062,40 
adet hisse asaleten 2.473.653,60 adet hisse 
vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anla-
șılması üzere Bakanlık Temsilcileri, gündem 
maddelerinin görüșülmesini bașlatmıștır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan 
konular tarafsız ve ayrıntılı bir șekilde, açık 
ve anlașılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay 
sahiplerine eșit șartlar altında düșüncelerini 
açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve 
sağlıklı bir tartıșma ortamı yaratılmaktadır.2014 
yılı hesap dönemine ilișkin finansal tablolar 
müzakereye sunuldu, oy birliği ile karar verildi. 
2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu 
Üyelerinin ibra edilmesi maddesinde yapılan 
oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 
oylamaya katılmadı, 2014 yılı faaliyetlerinden 
dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.
Yönetim kurulu tarafından toplantı bașkanlığına 
verilen yönetim kurulunun 2014 yılının karının 
dağıtılmaması teklifi, oy birliği ile kabul edildi. 
2015 yılında yapılacak bağıșların parasal üst 
sınırı olarak 600.000 TL oy birliği ile kabul 
edildi.Arılar Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ș. 
șirketin 2015 yılı için Bağımsız Denetim Șirketi 
olması oy birliği ile kabul edildi.Yönetim hakimi-

yetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yö-
netim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere 
ve bunların eș ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. 
ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 
hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmaması 
sebebiyle Pay Sahipleri ile ilișkileri birimine 
yazılı soru iletilmemiștir.

2015 yılında yapılan Olağan Genel Kurul 
toplantısında 2014 yılı içinde yapılan bağıș 
ve yardımlar hakkında Genel Kurul’da ayrı bir 
gündem maddesi ile bilgi verilmiș olup, bağıș 
ve yardımlarda herhangi bir değișiklik söz ko-
nusu olmamıștır. 

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıların-
da asaleten veya vekâleten temsil olunan her 
bir payın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin se-
çiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 
15 (onbeș) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 
1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde oyda 
imtiyaz tașıyan paylar dıșında imtiyaz tașıyan 
pay ihraç edilemez.

Karșılıklı iștirak içinde olunması halinde bu 
șirketlerin genel kurullarında söz konusu șirket-
ler oy kullanmamaktadır. Esas sözleșmemizde 
azlığın yönetimde temsilini öngören veya zor-
laștıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

6. Kâr Payı Hakkı
İttifak Holding Anonim Șirketi, Sermaye Piyasa-
sı Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az 
olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Ana 
Sözleșmesinde yer alan hükümler çerçevesin-
de Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda 
dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi 
ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını 
benimsemiștir.

Șirketimiz kar dağıtımında; uzun dönem strate-
jileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve 
nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik 
ve politik gelișmeleri, içinde yer aldığı sektörün 
durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati 
ile șirketimiz menfaati arasında tutarlı, adil ve 
sürdürülebilir bir politika benimsenmeye çalıșıl-
maktadır. 



Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak 
dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı 
bedelsiz hisse șeklinde olabileceği gibi, kısmen 
nakit ve kısmen bedelsiz hisse șeklinde de 
belirlenebilir.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul 
tarafından kararlaștırılan yıllık karın ortaklara 
dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede 
yapılmasına azami gayret gösterilir. 

Kar payının dağıtılmasında ana sözleșmenin 
24’ncu maddesi çerçevesinde, Holding’in genel 
masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri 
gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Șirket’çe 
ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar 
ile Holding tüzel kișiliği tarafından ödenmesi 
gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler 
için ayrılan karșılıklar, hesap yılı sonunda tespit 
olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye ka-
lan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan 
varsa geçmiș yıl zararlarının düșülmesinden 
sonra TTK’nun 519’ıncı maddesi 1. Fıkrası hük-
müne göre bilanço karının %5’i kanuni yedek 
akçe olarak ayrılır. Pay sahipleri için Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca saptanan miktar ve oranda 
birinci temettü hissesi ayrılır mevcut payların 
tümüne eșit olarak dağıtılır.

Șirketin karına katılım konusunda imtiyaz yok-
tur.Șirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım po-
litikası mevcuttur kar dağıtım politikası faaliyet 
raporunda yer almakta olup,ayrıca șirketin web 
sitesinde de yer almaktadır.

7. Payların Devri
Șirket Esas Sözleșmesi’nde pay devrini kısıt-
layan bir hüküm yer almamaktadır. Șirket ana 
sözleșmesinin hisse senetleri devri bașlıklı 9. 
maddesi gereğince; Esas mukavelenin 7. mad-
desi kapsamında çıkartılan hisse senetlerinden 
nama yazılı olanların devri, ciro edilmiș senedin 
devralana teslimi ile olur; devir șirkete karșı 
ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. 
İșleme yetkili yönetim kurulu T.T.K.’ nun 492. 
maddesi uyarınca sebep göstermeksizin dahi 
kayıttan imtina edebilir. A grubu paylar kendi 
aralarında, B grubu paylar kendi aralarında 
tedavül edilebilir. Sermaye artıșlarında hisse-
darların Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri 
çerçevesinde haiz oldukları rüçhan hakları 
kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan 
haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu 
paylar satıș için öncelikle diğer (A) grubu pay 
sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satıla-
mayan pay olması durumunda kalan paylar (A) 

grubu dıșındaki pay sahiplerine veya yeni pay 
sahibi olacak gerçek veya tüzel kișilere Yöne-
tim Kurulu’nun onayı ile verilir ve pay defterine 
ișlenir. Hamiline hisse senetlerinin devri ise 
șirket ve üçüncü șahıslar hakkında teslimle 
hüküm ifade eder

BÖLÜM II 
KAMUYU AYDINLATMA ve 
ȘEFFAFLIK 
8. Bilgilendirme Politikası 
SPK mevzuatı gereği șirket, dönemsel faaliyet 
sonuçlarına ilișkin mali tablolar, raporlar ve 
kamuya açıklanması gereken özel durumları 
SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde 
BİSTaracılığı ile düzenli olarak kamuya açıkla-
maktadır. Bilgilendirmeler www.ittifak.com.tr 
adresli internet sayfasından da kamuya duyu-
rulmaktadır.Șirketimize ait bilgiler bilgi talebinin 
düzeyine göre Yönetim Kurulu Bașkanı ve 
Üyeleri, İcra Kurulu Bașkanı, Muhasebe Mü-
dürlüğü ve Yatırımcı İlișkileri Birimi tarafından 
yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu 
kișiler dıșında kalan diğer çalıșanlar soru talep-
lerini cevaplamaya yetkili değildir.

Șirketimiz 2015 yılı Ocak - Aralık döneminde 
SPK düzenlemeleri uyarınca 19 adet  özel 
durum açıklaması yapmıștır. 31.12.2015 
tarihine kadar geçen süre içinde yapmıș ol-
duğumuz özel durum açıklamalarına istinaden 
SPK tarafından herhangi bir ek açıklama talep 
edilmemiștir. Șirketimiz tarafından zamanında 
yapılmamıș özel durum açıklaması bulunma-
maktadır.

9. Șirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
Șirketimizin internet adresi www.ittifak.
com.tr’dir. Șirketimiz internet sitesinde pay 
sahiplerini bilgilendirme kapsamında așağıdaki 
bilgiler yer almaktadır;

■ İttifak Holding ve İștirakleri Hakkında Bilgiler

■ Șirket Misyonuve Vizyonu

■ Yönetim Kurulu Bilgileri

■ Șirket Ortaklık Yapısı

■ Ticaret Sicili Bilgileri

■ Șirket Ana Sözleșmesi

■ Mali Tablo ve Dipnotlar

■ Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları

■ Özel Durum Açıklamaları

■ İzahname ve Halka Arz Sirküleri

■ Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, 
Hazirun Cetveli )

■ Șirket Bilgilendirme ve İnsan Kaynakları Politikası

■ Komiteler

■ Șirket Etik İlkeleri

■ Basın Bildirileri

■ BİST’de İttifak Holding (Hisse Senedine 
İlișkin Rasyo ve Grafik Bilgileri)

10. Faaliyet Raporu
Șirketimiz faaliyet raporu, kamuoyunun șirke-
tin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye 
ulașmasını sağlayacak ayrıntıda, SPK Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgileri içerecek 
șekilde hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III 
MENFAAT SAHİPLERİ:

11. Menfaat Sahiplerinin 
Bilgilendirilmesi
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya 
da sözleșmeyle düzenlenmediği durumlarda 
menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları 
çerçevesinde ve șirket olanakları ölçüsünde 
Șirket’in itibarı da gözetilerek korunur.

Ayrıca șirket çalıșanlarına, șirket içi internet 
portalı ile sirküler ve duyurulara erișim imkanı 
sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta 
yoluyla anında tüm çalıșanlara iletilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime 
Katılımı
Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı 
konusunda yapılmıș bir çalıșmamız bulunma-
maktadır, buna yönelik bir model olușturulma-
mıștır.

13. İnsan Kaynakları Politikası
Vizyonumuz, kurumun en değerli varlığını insan 
olarak kabul ederken, kurumsal ve bireysel ka-
riyer hedeflerinin kesiștiği alanların çoğaltılabil-
mesi sorumluluğunun bilincinde olan, gereken 
yönetim yetkinliğine sahip bir insan kaynakları. 
Misyonumuz, İttifak Holding stratejisi ve hedef-
leri ile eșgüdümlü bir süreç ortaya koyarken 
mevcut entellektüel sermayenin evrensel 
standartlarda katma değeri yüksek sonuçlar 
sunmasına ortam ve iklim olușturabilmek.
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İnsan Kaynakları ana politikası, İnsan Kaynak-
larında etkinliği ve verimliliği kabul edilmiș bir 
yapıyı muhafaza etmek, genel bilgi beceriler 
ve genel tutum davranıșlar kapsamında de-
taylandırılmıș performans yönetimi ve kariyer 
planlamasında ölçülebilir, açık ve anlașılır ol-
mak, Karlılığa katkı sağlarken cazip bir ișveren 
olabilmeyi bașarmak, Sosyal sorumluluklarının 
farkında olarak bireysel ve kurumsal açıdan 
sürekli iyileștirme ve geliștirme alanları sun-
mak, küresel gereklilikler kapsamında yetkin 
ve güvenilir bir insan kaynakları yapısı ortaya 
koymaktır.

Șirketimizde çalıșanlarla ilișkileri yürütmek 
üzere temsilci atanmamıștır. Șirketimizin uy-
guladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık 
konusunda herhangi bir șikayet olmamıștır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal 
Sorumluluk 
Etik Kurallarımız
Dürüstlük
Tüm faaliyet ve ilișkilerimizde dürüstlük temel 
ilkemizdir. Kurumsal itibarımızın her türlü ka-
zanç ve kardan daha önemli olduğuna inanır, 
gerçek dıșı beyan ve getiremeyeceğimiz vaat-
lerde bulunmayız

Ahlaki Değerlerle Kazanmak
Kazancımızın ahlaki ve yasal yollardan elde 
edilmesini önemser, kazancın ve menfaatin 
büyüklüğüne bakmaksızın grubumuzun veya 
bir bașkasının haksız kazanç sağlayacağı faali-
yetlerde bulunmayız.

Kanaatkarlık
Kazanma arzumuzun; değerlerimizin ve ilkeleri-
mizin önüne geçmesine, saygınlığımızı tehlikeye 
düșürecek hırsa dönüșmesine izin vermeyiz.

Mütevazılık
Kurumsal ve bireysel olarak, kurum içi ve dıșı 
ilișkilerimizde sadelik, centilmenlik, saygı, onur 
ve vakar mütevazılığımızın sınırlarını belirler. 
Kurumsal bașarılarımızın ve bireysel unvanları-
mızın, ilișkilerimizde ve davranıșlarımızda karșı-
lıklı saygının ve nezaketimizin önüne geçmesine 
izin vermeyiz.

Șirket Kaynaklarının Kișisel Çıkarlar 
İçin Kullanılmaması
Kaynaklarımızı, statü ve yetkilerimizi, kurumsal 
ilișki veya anlașmaları, bireysel menfaat ve 

statü kazanmak için kullanmayız.

Kayıtların Doğruluğu
Kayıt dıșı ekonomik faaliyetleri toplumun refahı 
ve kalkınmasının önünde en büyük engel ola-
rak görür yasal yükümlülüklerden kaçınmayı 
toplumun diğer fertlerinin haklarına saygısızlık 
olarak kabul ederiz. Tüm kayıtlarımızı yasalara 
uygun ve gerçeği yansıtacak șekilde tutar hiç-
bir menfaat ve kazanım için kayıt dıșı faaliyette 
bulunmayız.

Gizlilik
Grubumuzun faaliyetleri ile ilgili ticari sır nite-
liğindeki bilgiler ile kamuoyuna açıklanmamıș 
mali ve diğer bilgilerin korunmasına özen 
gösteririz.

Adil Olmak
Faaliyetlerimizde muhataplarımıza adil davranı-
rız. Yaratılıștan kaynaklanan tüm hakların kutsal 
olduğuna inanır, “Kul Hakkına Saygıyı” adalet 
ilkemizin temeli kabul ederiz.

Rekabet ve Rakiplerle İlișkilerimizde 
İlkelerimiz
Rakiplerimizi meslektaș olarak kabul eder, 
rekabeti kalite ve topluma fayda üretmede 
yarıșmak olarak algılarız. 
Rekabet stratejilerimizde ve meslektașlarımızla 
ilișkilerimizde bize kılavuzluk eden ve bizi 
saygın bir meslektaș kıldığına inandığımız ilke-
lerimiz șunlardır; 
■ Rekabet edebilirlik adına yürüttüğümüz 
tüm faaliyetlerimizde, dürüstlüğümüzden taviz 
vermeyiz.  
■ Rekabet stratejilerimizin ve yöntemlerimi-
zin içinde bulunduğumuz pazar ve sektörü 
geliștiren ve büyüten șekilde olmasına özen 
gösteririz. 
■ Haksız ve etik olmayan rekabetin önlenmesi 
için düzenlenmiș mevzuata ve ilgili kurumların 
kararlarına özenle uyarız  
■ Meslektașlarımızın itibarlarını rencide edici 
beyan ve davranıșlarda bulunmayız. 
■ Meslektașlarımız hakkında etik ve yasal 
olmayan yöntem ve yollardan bilgi toplamayız. 

Müșterilerimiz ile İlișkilerimizde 
İlkelerimiz
Müșterilerimizin, ürettiğimiz ürün ve hizmetlere 
olan teveccühünün, varlığımızın sürdürüle-
bilmesi için vazgeçilmez gereklilik olduğunu 
unutmayız. Bu nedenle müșteri odaklılığımızın, 
müșteri memnuniyetinin ve müșteri nezdindeki 
güvenilirliğimizin sürdürebilirliği için așağıdaki 

ilkeleri kılavuz kabul ederiz  
■ Müșterilerimizle ticaretimizi dürüstlükle, 
yasalara uygun ve müșteri haklarına saygı 
göstererek yürütürüz. 
■ Ürün ve hizmetlerimizin üretiminden, müșteri 
veya tüketiciye ulașana kadar olan tüm așa-
malarının insan hayatını veya sağlığını tehlikeye 
düșürecek tüm tehditlerden arındırılmasına 
dikkat gösteririz. 
■ Faaliyet gösterdiğimiz bölge ve ülkelerde 
müșterilerimizin inançlarına, geleneklerine ve 
değerlerine saygı gösteririz. 
■ Ürün ve hizmetlerimizin müșteriye sunumun-
da ve her türlü tanıtım faaliyetinde müșterile-
rimizi yanıltıcı, aldatıcı veya yanlıș yönlendirici 
bilgiler vermekten veya müșterimizin piyasa, 
ürün veya sektör bilgisinin zayıflığından yarar-
lanmak suretiyle kazanç sağlamaktan kaçınırız. 
■ Müșterilerimizin veya piyasadaki tüketici bilgi 
ve verilerinin toplanmasında ve saklanmasında 
yasal ve etik olmayan yöntemlere bașvurmayız  
■ Müșterilerimizin bilgilerini yasal zorunluluklar 
olmadığı sürece 3. Kiși veya kurulușlarla pay-
lașmayız. 
■ Müșterilerimizin isteklerine, șikayetlerine ve 
önerilerine her zaman sorumluluk hissi ile ve 
çözüm odaklı yaklașırız.

İș Ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz 
ile İlișkilerimizde İlkelerimiz
Tedarikçilerimiz ve iș ortaklarımızla uzun 
soluklu ve karșılık güvene dayanan bir ilișki 
kurmayı hedefler, müșterilerimiz için en doğru 
çözümlerin üretilmesinde ve müșteri memnu-
niyetinin sağlanmasında tedarikçilerimizin ve iș 
ortaklarımızın iș birliğinin önemine inanırız. İș 
Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilișkilerimiz de 
așağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket ederiz. 
■ İș ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ticareti-
mizi ve ilișkilerimizi dürüstlükle, yasalara uygun 
ve karșılıklı kazanma amacına yönelik olarak 
yürütürüz. 

■ İș ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin çıkar-
larına, sınai ve fikri mülkiyet, lisans ve patent 
haklarına saygı duyarız. 

■ İș Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilișki-
lerimizde yanıltıcı, aldatıcı, yanlıș yönlendirici 
davranıș ve beyanlarda ve yerine getiremeye-
ceğimiz taahhütlerde bulunmayız. 

■ İș hayatını ve çalıșma koșullarını düzenleyen 
mevzuata uygun davranmayan, insan sağılığını 
ve hayatını tehlikeye düșüren ortamlarda üretim 
yapan, yasal olmayan yollardan kazanç sağ-
layan kiși ve kurulușlarla tedarikçi ve iș ortağı 
ilișkisine girmekten özenle kaçınırız. 

■ İș ortaklarımız ve tedarikçilerimiz hakkında 



bilgi toplarken yasal ve etik olmayan yöntemler 
kullanmayız.  

■ İș ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilgili hiçbir 
bilgiyi yasal zorunluluk doğmadığı sürece 3. 
Șahıslarla paylașmayız.

Topluma Karșı Sorumluluk 
İlkelerimiz
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde toplumun 
refahına, kalkınmasına ve gelișimine katkıda 
bulunmayı amaçlarız. Topluma karșı sorumlu-
luklarımız için kılavuz kabul ettiğimiz așağıdaki 
ilkelerimize faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde 
ayrım yapmaksızın uymayı taahhüt ederiz.  
■ Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin, yatırımları-
mızın, sosyal sorumluluk projelerimizin toplum 
için ürettiği faydayı bir performans kriteri olarak 
kabul ederiz. 
■ Sadece kanunlar önünde hesap verebilmek 
için değil aynı zamanda içinde yașadığımız 
toplumun haklarına saygımızın göstergesi 
olması sebebi ile mali ve idari yükümlüklerimizi 
eksiksiz yerine getirmeyi görev kabul ederiz. 
■ Toplumu yanıltıcı beyan ve davranıșlarda 
bulunmayız. 
■ Siyasi faaliyette bulunmayız ancak siyasi 
makamların alacağı kararlara veya çıkaracağı 
yasalara, toplum yararına olmak koșulu ile fikri 
katkıda bulunmayı, talep edildiğinde olușturu-
lan komisyon veya komitelere katılmayı temel 
sorumluluklarımız içinde kabul ederiz. 
■ Toplum düzenini ve sağlığını tehdit eden 
hiçbir faaliyet içinde bulunmayız. 
■ Toplumun ahlaki ve manevi değer farklı-
lıklarına saygı gösterir bunları rencide eden 
faaliyetlerde bulunmayız.

İș ve Yatırım İlkelerimiz
İttifak Holding olarak ișimizin paydașlarımıza 
sağladığı kazançlar kadar insanlığın refah ve 
kalkınmasına olan katkılarını da önemseriz. 
İstihdam yaratan, insana değer katan, faaliyet 
gösterdiğimiz ülkelerin gelișimine katkıda 
bulunan ve kazanırken kazandırabileceğimiz 
yatırımlara öncelik veririz. 
Kaynaklarımızı yatırımlara yönlendirme ve ya-
tırımlarımızı yönetme süreçlerimizde așağıdaki 
ilkeleri kılavuz kabul ederiz . 
■ Kazancın ve karlılığın büyüklüğüne bakmak-
sızın temel değerlerimizle ve etik ilkelerimizle 
bağdașmayan hiçbir iș ve yatırım yapmayız. 
■ Yatırım projelerinin ve alternatiflerinin de-
ğerlendirilmesinde topluma fayda üretebilmeyi 
belirleyici kriterler arasında kabul ederiz. 

■ İșlerimizin yönetiminde sürdürülebilirliği 
hedefler, kısa vadeli ve fırsatçı kazanımlar için 

orta ve uzun vadede istikrarlı kazanımların riske 
atılmasına izin vermeyiz. 

■ Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde; ürettikleri 
ile insanı yücelten, kalite standartlarını sürekli 
geliștiren, yenilikçi, teknolojiyi takip eden, 
sektörü ve pazarı geliștiren, araștırma ve geliș-
tirmeyi önemseyen ișletmeler kurarız. 

■ Kullandığımız doğal ve nakdi kaynakları 
toplumun bize verdiği bir emanet olarak görür 
israf edilmesine, verimsiz kullanılmasına, kötü 
yönetilmesine göz yummayan bir risk yönetim 
sistemini uygularız. 
■ Yatırımlarımızda ve iș yönetimimizde bilimsel 
gelișmeleri takip ederiz.

Doğa ve Doğal Hayatın Korunması 
ile İlgili İlkelerimiz
İttifak Holding olarak “Doğaya Saygı” ya temel 
değerlerimiz arasında yer vermemiz, doğaya ve 
doğal hayatın korunmasına verdiğimiz önem ve 
önceliğin göstergesidir. 
“Adil Olmak” ilkemizin temelini olușturan “Kul 
Hakkına Saygı” prensibimizin sadece insanlar 
için değil yaratılan her șey için uygulanması ve 
doğal hayatın yaratılmıș her bir parçasının insan 
varlığını tehdit eden sebepler olușmadığı sürece 
korunmasının gerektiğine inanmaktayız. 
Doğa ve doğal hayatın korunmasında așağıdaki 
ilkeleri kılavuz kabul ederiz. 

■ Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde doğanın ve 
doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü 
mevzuata uygun davranırız. 

■ Her hangi bir kanuni zorunluluk bulunmasa 
dahi müesseselerimizin doğaya ve doğal haya-
ta zarar verecek tehditlerden arındırılması için iș 
süreçlerimizde alınabilecek tüm tedbirleri alırız.

İșletme İçi İlișkiler ve Çalıșma 
Ortamımızla ilgili İlkelerimiz
Çalıșanlarımızı kaynak olarak değil kıymet 
olarak görmekteyiz. Kazandığımız bașarıların 
çalıșanlarımızın üstlendikleri görev ve faaliyet-
lerdeki gayretleri ve katkıları ile gerçekleștiğine 
inanırız. 
Yönetim kültürümüzün, ișletme içi ilișkileri-
mizin ve iș ortamlarımızın tüm çalıșanlarımız 
için çalıșılmaya değer olarak kabul edilmesini 
sağladığına inandığımız așağıdaki ilkelerimize 
sadık kalırız. 

■ İșletme içi ilișkilerimizde dürüstlük en önemli 
ilkemizdir.  

■ Çalıșanlarımıza dürüstlükten taviz verilme-
yen, adaletin önemsendiği, karșılıklı saygının ve 
nezaketin hakim olduğu, insan onuruna yakı-
șan bir iș ortamı sağlamayı tüm yöneticilerin 

ortak sorumluluğu kabul ederiz. 

■ Çalıșanlarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye 
düșürecek çalıșma koșullarının bulunmaması, 
ișçi sağlığı ve iș güvenliğini korumaya yönelik 
yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere 
uyulması, çalıșanı koruyucu teçhizat ve donanı-
mın hazır edilmesi konularından taviz vermeyiz. 

■ Ücret yönetiminde adil olmak ve çalıșanla-
rımızın sürdürülebilir en iyi ücreti alabilmelerini 
sağlamak temel ilkemizdir. 

■ Çalıșanlarımızın görevlendirilmelerinde, iș 
yükünün adil dağılımı, yetki ve sorumluluk 
dengesinin kurulması, amaca ve hedeflere 
uygunluk, beceri ve yeteneklerle örtüșme 
prensiplerini gözetiriz 

■ Yönetim faaliyetlerimizde tarafsızlık, objek-
tiflik ve profesyonellik prensiplerinden taviz 
vermeyiz. 

■ Hiçbir çalıșanımızın fiziksel veya psikolojik 
taciz, etnik veya dini ayrımcılık, taraflı değer-
lendirme, kișisel değer ve hedefleri ile alay, 
așağılama ve dıșlama gibi onur kırıcı ve insani 
değerlerle uyușmayan davranıșlara maruz 
kalmasına izin vermeyiz.  

■ Çalıșanlarımızın etnik, siyasi, kültürel ve dini 
farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul eder 
insan yönetiminde en önemli bașarının farklılık-
ları yönetmek olduğuna inanırız. 

■ Çalıșanlarımızın yasalardan ve kurum içi 
mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının ek-
siksiz, doğru ve zamanında verilmesini taahhüt 
ederiz. 

■ Unvan, makam, pozisyon ve statü farklılık-
larından kaynaklanan yetkilerin çalıșanlarımızı 
rencide edici, așağılayıcı, küçümseyici ve 
çalıșanların haklarını kısıtlayıcı șekilde kullanıl-
masına izin vermeyiz. 

■ Yönetim kültürümüz, çalıșanlarımızın kendile-
rini ifade etmelerine imkan veren, yeni fikirlerini 
ve sorunlarını üstleriyle rahatlıkla paylașabildik-
leri katılımcı yönetim yaklașımlarını destekler. 

■ Çalıșanlarımızın kișisel ve özel bilgilerini yasal 
zorunluluklar olmadığı sürece 3. Kișilerle pay-
lașmayız, bu bilgileri çalıșanlarımıza șantaj veya 
tehdit edici șekilde kullanılmasına izin vermeyiz.

Değerlerimizin ve İlkelerimizin Yașa-
tılması Sorumluluğu

Değerlerimiz ve ilkelerimiz vizyonumuza olan 
yürüyüșümüzü ve İttifak Holding çatısı altında 
yürüttüğümüz faaliyetleri anlamlı kılmaktadır. 
Değerlerimizin, ilkelerimizin ve bunlara bağlı 
olarak hazırlanan çalıșma kurallarımızın, bizleri 
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kısıtladığına değil çabalarımıza değer kattığına 
inanırız. 
Değer ve ilkelerimizle șekillenen İttifak Holding 
kültürünün kușaklar boyu gelișerek sürdürüle-
bilmesi her çalıșanımızın așağıdaki sorumluluk-
ları üstlenmesi ile mümkün olacaktır.

Ortak Sorumluluklar
Pozisyonu ve görevi ne olursa olsun İttifak 
Holding ailesinin her üyesi 

■ İttifak Holding değerleri, etik ilkeleri ve bun-
lara bağlı olarak olușturulmuș kural ve politika-
ları öğrenmeyi, öğretmeyi ve tüm çalıșmaların-
da bunlara bağlı olarak hareket etmeyi, 

■ Kararlarının veya uygulamalarının değerlere 
ve ilkelere uygunluğu konusunda tereddüde 
düștüğünde yöneticisine veya etik kuruluna 
içtenlikle danıșmayı, 
■ Değerlerin ve etik ilkelerin ihlal edildiğini dü-
șündüğü karar veya uygulamaları açık yüreklilik 
ve cesaretle yöneticisine veya Etik Kurulu’na 
olarak bildirmeyi, 
■ İhlaller için Etik Kurul veya ilgili yöneticiler 
ile yürütülecek sorușturmalara gönüllü olarak 
katılmayı, ortak ve temel sorumlulukları olarak 
kabul etmișlerdir.

Yöneticilerin Sorumlulukları
İttifak Holding çatısı altında yöneticilik pozis-
yonlarında görev yapanlar Temel Değerlerin ve 
ilkelerin yașatılmasında ortak sorumluluklara 
ek olarak  
■ Değerlerimizin, etik ilkelerimizin ve bunlara 
bağlı olarak olușturulan kural ve politikaların 
yașatıldığı bir çalıșma ortamını sağlamayı, 
■ Değerlerimizin ve etik İlkelerimizin uygulan-
masında; kararları, uygulamaları ve davranıșları 
ile örnek olmayı ve bunları yönetiminde bula-
nanlara öğretmeyi, 
■ Çalıșanlarının değerler ve etik ilkelerle ilgili 
bilgi taleplerini samimiyetle yerine getirmeyi 
■ Çalıșanların değerlerimizin ve etik ilkeleri-
mizin ihlali konusundaki bildirimlerini mutlaka 
ișleme almayı ve etik kuruluna açık yüreklilikle 
iletmeyi, 
Yönetsel sorumlulukları içinde kabul ederler.

Değer ve Etik İlke İhlallerinin 
Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi
Etik Kurul
■ İttifak Holding Etik Kurulu; 1 Bașkan, 2 Asil, 
3 Yedek üyeden olmak üzere Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. 
■ Etik kurul üyeleri kurul çalıșmaları esnasında 
bağlı bulundukları üst yöneticiler tarafından 
baskı veya etki altında bırakılamazlar ve kurul 

kararlarındaki tercihleri sebebi ile eleștirilemez-
ler.

İhlallerin Bildirilmesi
■ İttifak Holding çatısı altında görev yapsın 
veya yapmasın tüm paydașlarımız, yürütülen 
faaliyetlerle ilgili olarak temel değerlerin, etik 
ilkelerin ve bunlara bağlı olarak olușturulmuș 
kuralların ihlal edildiğini düșünmeleri halinde; bu 
düșüncelerini șüphe dahi olsa Etik Kuruluna; 
etik@ittifak.com.tr mail adresine e posta ile 
veya İTTİFAK HOLDİNG ETİK KURULU 
Musalla Bağları Mah. Kule Cad. No:2/62 
Kule Plaza K:36 Selçuklu/KONYA adresine 
mektup ile veya 0332 221 3999 nolu telefona 
sözlü olarak isimli veya isim beyan etmeksizin 
bildirebilirler.

İhlallerin Bildirimlerinin İșleme 
Alınması
■ Hangi yöntemle veya kimden gelirse gelsin 
Etik Kurulu’na gelen her ihlal bildirimi Etik 
Kurul’un yapacağı ilk olağan veya olağan üstü 
toplantı gündemine alınmak üzere ișleme alınır. 
■ Etik Kurulu Bașkanı veya üyeleri de dahil 
olmak üzere, hangi düzeyde olursa olsun hiçbir 
yönetici yapılmıș bir ihlal bildiriminin ișleme 
alınmamasını talep edemez. 

İhlal Bildirimlerinin Etik Kurul tara-
fından Görüșülmesi ve Değerlendi-
rilmesi

Bildirimde bulunulan ihlalin niteliğine göre Etik 
Kurul Bașkanı, ihlal bildirimini en az iki ayda bir 
yapılan ilk olağan toplantının gündemine alabi-
leceği gibi gerek görmesi halinde Etik Kurulunu 
olağan üstü toplantıya çağırarak da görüșmeye 
açabilir.

■ Etik Kurul, İhlal Bildirimlerinin görüșülmesi ve 
değerlendirilmesi esnasında așağıdaki ilkelere 
bağlı olarak çalıșır.

■ İhlal Bildirimlerinde bulunan kișilerin biliniyor 
olması halinde isimleri kesinlikle gizli tutulur.

■ Etik Kurul İhlal Bildiriminin görüșülmesi ve 
değerlendirilmesi esnasında gerek görmesi 
halinde ihlal bildirimi yapılmıș karar veya uygu-
lamalar için;

o İlgili Yönetici veya çalıșanlardan yazılı veya 
sözlü savunma veya rapor isteyebilir, 
o Konuyla ilgili belge talep edebilir, 
o Yerinde inceleme yapabilir, 
o Etik Kurulu üyesi olmayan İttifak Holding 

mensubu olan veya olmayan kișilerden görüș 
isteyebilir.

■ Görüșme ve değerlendirme süreci gizlilikle 
yürütülür ve yazılı tutanaklara bağlanır.

■ İhlal bildiriminin niteliğine bağlı olarak soruș-
turma süresince, ihlal șüphesinin olduğu karar 
ve uygulamaları durdurabilir, ihlal ile ilgili yöneti-
ciyi açığa alabilir.

İhlal Bildirimlerinin Etik Kurul 
Tarafından Karara bağlanması
Etik Kurul ihlal bildirimlerini bildirimin gündeme 
alındığı toplantı tarihinden itibaren en geç 30 
gün içinde karara bağlar. Ancak karar ve uy-
gulamanın durdurulduğu veya ilgili yöneticinin 
açığa alındığı ihlal bildirimlerinde bu süre 10 
günü geçemez.

Etik Kurul kararlarını oy çokluğu esasına göre 
alır ve karar tutanağı tüm üyeler tarafından 
gerekirse șerh düșülmek sureti ile imzalanır. 
Etik kurul kesinleșmiș ihlalin niteliğine göre; 
■ İhlale sebep olan kararın veya uygulamanın 
düzeltilmesi veya durdurulması 
■ İhlale sebep olan kișiler için yazılı uyarı, 
görev değișikliği, tenzil’i rütbe, yazılı veya sözlü 
özür dileme ve ișten çıkarma 
■ İhlal sonucu olușmuș maddi zararların ihlale 
sebep olan kiși veya șirket tarafından tazmini 
■ İhlalin yasalara muhalefet olması halinde 
sorumluların yasal mercilere bildirilmesi veya 
sorumlulara dava açılması gibi yaptırımlar talep 
edebilir.

Etik Kurul Üyeleri ile İlgili İhlal 
Bildirimlerinde Uygulanacak Yöntem
Etik Kurul asil üyelerinden birisi hakkında yapıl-
mıș ihlal bildirimlerinin görüșüldüğü görüșme ve 
değerlendirmelere yedek üyelerden birisi katılır. 
Etik Kurul’un karar ve uygulamaları ile ilgili 
olarak yapılan ihlal bildirimlerinde Etik Kurul 
yedek üyeleri kendi aralarında bașkan seçerek 
etik kurul ile ilgili ihlal bildirimlerini değerlendirir 
ve karara bağlar.

İttifak Holding A.Ș. müșterilerine, çalıșanlarına 
ve topluma karșı sosyal sorumluluklarının 
bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi șekilde 
yerine getirme çabasındadır. Șirketimiz sosyal 
sorumluluk kapsamında üstün düșen görevlerin 
organizasyon komitelerine ve ilgili kurumlara 
yaptığı bağıșlarla yerine getirmektedir. Çevre 
konusu ile ilgili aleyhimize açılmıș bir dava 
bulunmamaktadır.



BÖLÜM IV
YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, 
Olușumu 
Halihazırda görev bașında olan yönetim kurulu 
üyeleri așağıda gösterilmiștir:

Mehmet Ali KORKMAZ 
Görevi: Yönetim Kurulu Bașkanı

Tahir ATİLA
Görevi: Yönetim Kurulu Bașkan Vekili

Murat KIVRAK
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

Adem ELGÜN
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

Ünsal SÖZBİR
Görevi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat PALTA
Görevi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ana sözleșme ile kendisine 
verilmiș bulunan görevleri yerine getirmekle 
yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse ișbu ana 
sözleșme düzenlemelerine göre Genel Kurul 
kararını gerektirmeyen tüm iș ve ișlemler Yöne-
tim Kurulu tarafından deruhte olunur.

Yönetim Kurulu özellikle;
■ Holdingin belirlenen finansal ve operasyonel 
performans hedeflerine ulașması için çalıșır,

■ Holdingin misyon ve vizyonunu belirleyerek 
kamuya açıklar,

■ Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını 
yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin 
ișbirliği içinde çalıșır.

■ Holdingin amaçlarına ulașması için gerekli 
kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.

■ Gereken özeni göstererek holdingi temsil 
eder.

■ Holdingin karșı karșıya kalabileceği risklerin 
etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim 
ve iç denetim düzeni olușturur ve bunların 
sağlıklı ișlemesi için gerekli önlemleri alır,

 - Holding faaliyetinin mevzuata, ana sözleșme-
ye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,

■ Holdingin pay sahipleri ve halkla ilișkilerine 
ilișkin yaklașımını belirler, Holding ile pay sa-
hipleri arasında yașanabilecek anlașmazlıkların 
giderilmesinde öncülük eder,

■ Yıllık iș programı, bütçe ve personel kadro-
sunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek 
değișiklikleri irdeler ve kararlaștırır,

■ Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali 
tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de 
dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası 
standartlara uygun olarak hazırlanması, ger-
çeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli 
yerlere sunulması sorumluluklarını tașır,

■ Holdingin son bilançosunun aktif toplamının 
% 10’unu așan tutarlardaki harcamaların kulla-
nımı denetler, 

■ Holdingin bilgilendirme politikasını belirler,

■ Holding yapısının günün koșullarına uygun-
luğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, 
yöneticilerin ve sair çalıșanlarının ișbașı eğitimi 
ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin 
ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,

■ Holding ve çalıșanları için etik kurallarını 
belirler, 

■ Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana söz-
leșmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,

■ Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini 
sağlar,

■ Holding bünyesinde olușturulacak komiteleri 
ve çalıșma esaslarını belirler, bunların üyelerini 
saptar.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse ișbu 
ana sözleșme ile kendisine yüklenen görev 
ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları 
kısmen șirket bünyesindeki komitelere ve/veya 
șirket yöneticilerine ișlevlerini de açıkça belir-
lemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu 
bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim kurulu bașkan veya üyelerinin Șirketin 
ișleri hakkında bilgi alma, defter veya belgele-
rini inceleme hakkı yönetim kurulunun alacağı 
bir kararla her zaman genișletilebilir

Yönetim Kurulu üyelerinin Șirket ile iș yapması 
ve rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu’nun 

395. ve 396. maddelerindeki hükümlere 
tabidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Șirketin ve pay sahiple-
rinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yön-
lendirme ve denetim amacına yönelik olarak, 
Holding Șirketlerinin yönetim kurullarında görev 
alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim 
Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve 
onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu Bașkanı ile Genel Müdür aynı 
kiși değildir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet 
Esasları
Șirket 2015 yılında 12 aylık dönem içerisinde 
26adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleștir-
miștir. Yönetim Kurulu, șirket ișlerinin lüzumuna 
göre Bașkanlığın daveti veya üyeler, gerekçe 
göstererekBașkandan Yönetim Kurulu’nu 
toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim 
Kurulu’nun ayda en az bir defa toplantı yapması 
mecburidir.Toplantılar șirket merkezinde veya 
lüzum görülen hallerde bașka bir yerde veya 
șehirde toplanmayı kararlaștırabilirler. Yönetim 
Kurulu toplantılarının gündemi Șirket Yönetim 
Kurulu Bașkanının mevcut yönetim kurulu 
üyeleri ve İcra Kurulu Bașkanı ile görüșmesi 
sonucu olușmaktadır. 2015 yılında yapılan 
toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 
alınan kararlar aleyhine farklı görüș açıklanma-
mıștır. 

17. Yönetim Kurulunda Olușturulan 
Komitelerin Sayı, Yapı ve 
Bağımsızlığı 
Șirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Kurumsal 
Yönetim Komitesi,Denetim Komitesi ve Risk 
Komiteleri olușturulmuștur.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevleri; 

■ Kurumsal yönetim komitesi, șirkette kurum-
sal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı-
nı, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensip-
lere tam olarak uymama dolayısıyla meydana 
gelen çıkar çatıșmalarını tespit eder ve yönetim 
kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyi-
leștirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilișkileri 
bölümünün çalıșmalarını gözetir. 

■ Kamuya açıklanacak “Kurumsal Yönetim 
Uyum Raporu”nu gözden geçirerek, burada yer 
alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere 
göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol 
etmek. 
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■ Kurumsal Yönetim İlkelerinin Șirket içerisinde 
geliștirilmesini, benimsenmesini ve uygulan-
masını sağlamak, uygulanamadığı konularda 
çalıșma yaparak, Yönetim Kurulu’na uyum 
derecesini iyileștirici önerilerde bulunmak. 

■ Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, 
gerekli unsurların Șirket bünyesinde uygu-
lanması amacıyla Yönetim Kurulu’na öneride 
bulunmak. 

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu’na 
değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya 
sözlü olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesiyle ilgili bilgiler 
așağıdadır:

Adı Soyadı
Ünvanı

Nevzat PALTA
Bağımsız yönetim kurulu üyesi Bașkan 

Adem ELGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi Üye 

Hasan ÖZÜLKÜ
İcra Kurulu Üyesi Üye 

Ali Murat Șahin
Yatırımcı İlișkileri Bölüm Yöneticisi Üye

Denetimden Sorumlu Komite’nin görevleri;

■ Denetimden sorumlu komite; șirketin mu-
hasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya 
açıklanması, bağımsız denetimi ve șirketin iç 
kontrol ve iç denetim sisteminin ișleyișinin ve 
etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim 
kurulușunun seçimi, bağımsız denetim sözleș-
melerinin hazırlanarak bağımsız denetim süre-
cinin bașlatılması ve bağımsız denetim kurulu-
șunun her așamadaki çalıșmaları denetimden 
sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleștirilir. 

■ Șirketin hizmet alacağı bağımsız denetim 
kurulușu ile bu kurulușlardan alınacak hizmetler 
denetimden sorumlu komite tarafından belirle-
nir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. 

■ Șirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile 
bağımsız denetimiyle ilgili olarak șirkete ulașan 
șikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, 
șirket çalıșanlarının, șirketin muhasebe ve 
bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin 
gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi 
konularında uygulanacak yöntem ve kriterler 

denetimden sorumlu komite tarafından belir-
lenir. 

■ Denetimden sorumlu komite, kamuya açık-
lanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların 
șirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe 
uygunluğuna ve doğruluğuna ilișkin değer-
lendirmelerini, șirketin sorumlu yöneticileri ve 
bağımsız denetçilerinin görüșlerini alarak kendi 
değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna 
yazılı olarak bildirir. 

■ Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda 
bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır 
ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak 
alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Dene-
timden sorumlu komitenin faaliyetleri ve top-
lantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda 
açıklama yapılması gerekir. Denetimden so-
rumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim 
kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da 
yıllık faaliyet raporunda belirtilir. 

■ Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve 
sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya 
ilișkin 

değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yöne-
tim kuruluna yazılı olarak bildirir. 

Denetim Komitesiyle ilgili bilgiler așağıdadır:

Adı Soyadı

Ünvanı

Nevzat PALTA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bașkan 

Ünsal SÖZBİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesiyle ilgili 
bilgiler așağıdadır:

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevleri; 

■ Riskin erken saptanması komitesi; șirketin 
varlığını, gelișmesini ve devamını tehlikeye 
düșürebilecek risklerin erken teșhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması 
ve riskin yönetilmesi amacıyla çalıșmalar yap-
makla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini 
en az yılda bir kez gözden geçirir. 

■ Șirket hedeflerine ulașmayı etkileyebilecek 
mevcut ve olası risk unsurlarının sistematik 
olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlen-
mesi ve șirketin risk alma profiline uygun olarak 

ilgili risklerin yönetilmesine ilișkin prensiplerin 
belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanıl-
masının sağlanması, 

■ Olasılık ve etki durumuna göre, șirkette 
tutulacak ve yönetilecek, paylașılacak veya 
tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti, 

■ Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin 
Șirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun 
sağlanması, 

■ Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilme-
si ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen 
ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite karar-
larına uygun gerçekleștirilmesinin gözetimi, 

■ Teknik iflasın erken teșhisi ve Yönetim 
Kurulu’nun bu konuda uyarılması, önlemlere 
ilișkin öneri geliștirilmesi, 

■ SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu 
ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri 
yerine getirmek 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI 
KOMİTESİ ÜYELERİ: 

Ünsal SÖZBİR
Bağımsız yönetim kurulu üyesi Bașkan

Adem ELGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi Üye

Hakan Bahadır
Finans Direktörü Üye

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol 
Mekanizması
Risk yönetimi Șirket bünyesinde Sermaye 
Piyasası Kurul Kurumsal Yönetimİlkeleri Tebliği 
doğrultusunda  21.06.2009 tarihli yapılan 
Genel kurulumuzda Risk  Yönetimi  Komitesi 
kurulması kararlaștırılmıștır.  

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan 
komitenin amacı, Șirketin maruz kalabileceği 
risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin 
yürütülmesi için gerekli politikaların geliștiril-
mesidir. 

19. Șirketin Stratejik Hedefleri   
İttifak Holding’in misyonu; Sermaye, teknoloji 
ve insan yeteneğini bir araya getirerek;

■ Verimli ve sürdürülebilir,



■ Yenilikçi ve gelișime açık,

■ Güven ve istikrarla değer üreten,

■ Uluslararası ölçekte ișletmeler kurarak tüm 
paydașlarımızın ve insanlığın, refah ve mutlulu-
ğuna katkıda bulunmak.

İttifak Holding’in vizyonu;
Değerlerimiz ve farklılıklarımızla itibarlı, güçlü ve 
seçkin bir dünya șirketi olmaktır.

Șirketimizinmisyon ve stratejik hedefleri www.
ittifak.com.tradresinde yer almaktadır.

İttifak Holding, bu misyonunu; entelektüel 
sermayesinin üstün performansı, sürekli gelișen 
ve kendini yenileyen yönetim anlayıșı, dünya 
standartlarında ürün ve hizmetleri, güvenen ve 
güven veren bir kurumsal kimliği ile bașaraca-
ğına inanır.

20. Yönetim Kuruluna Sağlanan 
Mali Haklar 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel 
Kurul tarafından Șirket’in mali durumuna göre 
her biri için ayrı ayrı tespit edilir.Dönem içinde 
hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye 
borç verilmemiș, doğrudan veya üçüncü bir kiși 
aracılığıyla șahsi kredi adı altında kredi kullan-
dırılmamıș veya lehine kefalet gibi teminatlar 
verilmemiștir.
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iTTiFAK HOLDiNG A.Ş. 
ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARiHi iTiBARiYLE
KONSOLiDE FiNANSAL 
DURUM RAPORU



ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ș.

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ȘİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ADRES Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1703 16250 Osmangazi – Bursa

TELEFON +90 224 211 42 27

FAKS +90 224 211 42 49

E-POSTA serifari@arilar.com.tr
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FİNANSAL TABLOLAR İLGİLİ 
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

İttifak Holding A.Ș.
Yönetim Kurulu’na

İttifak Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”) 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum 
tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değișim tablosu ve konsolide nakit akım tablosu-
nu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiș bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu 
Grup yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe 
Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için konsolide finansal tabloların usulsüzlük 
veya hatadan kaynaklanan önemli yanlıșlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrol-
lerden sorumludur. 

Bağımsız Denetim Kurulușunun Sorumluluğu 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüș bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Serma-
ye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleștirilmiștir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve ba-
ğımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak 
üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim 
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıșlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak șekilde, 
mesleki kanaatimize göre yapılmıștır. Bu risk değerlendirmesinde, ișletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuștur. Ancak, amacımız iç 
kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüș vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koșullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi 
tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilișkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından 
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun de-
ğerlendirilmesini içermektedir. 

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüșümüzün olușturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak olușturduğuna 
inanıyoruz.

Görüș 
Görüșümüze göre, ilișikteki konsolide finansal tablolar, İttifak Holding A.Ș. ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal durumunu, 
aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akıșlarını, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde 
yansıtmaktadır.



Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlișkin Rapor

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komi-
tesi Hakkında Denetçi Raporu 10 Mart 2016 tarihinde Șirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuștur. 

2. TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Șirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablo-
ların, kanun ile Șirket esas sözleșmesinin finansal raporlamaya ilișkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıștır. 

3. TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmıș ve talep edilen 
belgeleri vermiștir.

10 Mart 2016

Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ș.
A memberfirm of Nexia International

Ahmet G. HIZARCI
Sorumlu Ortak, Bașdenetçi

Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. Buttim Plaza No: 424 – 4/1703 Osmangazi / BURSA
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

  Bağımsız 
Denetimden Geçmiș

 
Bağımsız 

Denetimden Geçmiș 
Yeniden düzenlenmiș

 Ref 31 Aralık 2015   31 Aralık 2014

VARLIKLAR     

Dönen Varlıklar     
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 23.912.263   26.045.501
Ticari Alacaklar      

- İlișkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 28.639.144   1.272.027
- İlișkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 129.800.404 130.239.033
Diğer Alacaklar    

- İlișkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6  -   1.634.036
- İlișkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 22.814.760   20.101.763
Stoklar 12 294.322.052   274.268.584
Canlı Varlıklar 13 4.807.496   4.748.392
Peșin Ödenmiș Giderler 14 96.139.142   57.327.809
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29 24.614   247.030
Diğer Dönen Varlıklar 21 35.593.865   29.923.536

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR   636.053.740 545.807.711
       
Duran Varlıklar       
Finansal Yatırımlar 9   384.888   372.388
Ticari Alacaklar        

- İlișkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8   201.441   111.868
Diğer Alacaklar        

İ- lișkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11   1.575.176   1.409.525

Canlı Varlıklar 13   1.190.538 1.882.867
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15   336.858.617 267.605.262
Maddi Duran Varlıklar 16   315.534.545 291.635.489
Maddi Olmayan Duran Varlıklar  17   779.243 857.656
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 18   108.378 171.711
Peșin Ödenmiș Giderler 19   3.923.638 4.401.271
Ertelenmiș Vergi Varlığı 29   8.676.509 694.866
Diğer Duran Varlıklar 21   2.784.878 3.888.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR     672.017.851 573.031.198

TOPLAM VARLIKLAR     1.308.071.591 1.118.838.909

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olușturur.
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

  Bağımsız 
Denetimden Geçmiș

 
Bağımsız 

Denetimden Geçmiș 
Yeniden düzenlenmiș

 Ref 31 Aralık 2015   31 Aralık 2014
KAYNAKLAR    
Kısa Vadeli Yükümlülükler    
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10   117.622.769   140.196.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10   167.888.765   146.436.513
Ticari Borçlar      
- İlișkili Taraflara Ticari Borçlar 6   277.570   298.862
- İlișkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8   211.517.364   189.406.395
Çalıșanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21   7.888.418   8.753.522
Diğer Borçlar      
- İlișkili Taraflara Diğer Borçlar 6   1.035.241   1.108.520
- İlișkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11   1.074.191   802.897
Ertelenmiș Gelirler 14   49.007.597   44.926.720
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 28   354.060   29.599
Kısa Vadeli Karșılıklar      
- Çalıșanlara Sağlanan Faydalara İlișkin Karșılıklar 20   2.867.371   2.482.355
Diğer Kısa Vadeli Karșılıklar 19   7.428.349   7.416.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 29   3.047.774   2.432.641
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21   -   658
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER     570.009.469   544.291.845
     
Uzun Vadeli Yükümlülükler     
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10   201.245.214   120.313.050
Ticari Borçlar        
- İlișkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8   177.248   460.654
Ertelenmiș Gelirler 14   4.759.057   7.287.489
Uzun Vadeli Karșılıklar        
- Çalıșanlara Sağlanan Faydalara İlișkin Karșılıklar 20   11.053.030   10.968.159
Ertelenmiș Vergi Yükümlülüğü 29   90.946.149   73.317.605
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER     308.180.698   212.346.957
        
ÖZKAYNAKLAR       
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar     369.694.841   308.725.162
Ödenmiș Sermaye 22   60.000.000   60.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları 22   2.844.094   2.844.094
Geri Alınmıș Paylar (5.558) -
Karșılıklı İștirak Sermaye Düzeltmesi (-) 22   (12.659.717)   (12.659.717)
Paylara İlișkin Primler 22   11.946.967   11.946.967
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiș
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

22
  206.299.642   202.908.006

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiș 
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

22
  (2.411.872)   (2.411.872)

Kârdan Ayrılan Kısıtlanmıș Yedekler 22   1.464.959   1.464.959
Geçmiș Yıllar Kârları/Zararları 22   44.520.280   34.742.799
Dönem Net Kârı/Zararı   57.696.046   9.889.926
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22   60.186.583   53.474.945

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR     429.881.424   362.200.107
         
TOPLAM KAYNAKLAR     1.308.071.591   1.118.838.909

Uzun Vadeli Yükümlülükler

ÖZKAYNAKLAR

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 429.881.424 362.200.107

TOPLAM KAYNAKLAR 1.308.071.591 1.118.838.909

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olușturur.



İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASI 
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

  Bağımsız 
Denetimden Geçmiș

 
Bağımsız 

Denetimden Geçmiș 
Yeniden düzenlenmiș

1 Ocak- 1 Ocak-
KAR VEYA ZARAR KISMI Ref 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Hasılat 23 972.694.078 967.755.725
Satıșların Maliyeti 23 (752.483.937) (777.797.180)

BRÜT KAR 220.210.141 189.958.545

Genel Yönetim Giderleri 24 (30.238.543) (33.362.831)
Pazarlama Giderleri 24 (140.591.310) (125.020.219)
Araștırma ve Geliștirme Giderleri 24 (903.977) (731.859)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25 10.532.127 6.802.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 25 (9.777.783) (10.047.411)

ESAS FAALİYET KARI / ZARARI 49.230.655 27.598.668

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26 62.201.663 27.466.131
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 26 (3.377.255) (1.211.690)

- -
FAALİYET KARI / ZARARI 108.055.063 53.853.109

Finansman Gelirleri 27 18.500.197 13.061.762
Finansman Giderleri 27 (51.251.766) (48.142.718)

VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR 75.303.494 18.772.153

Vergi Gideri/Geliri (10.864.797) (7.553.815)
-Dönem Vergi Gideri/Geliri 28 (1.436.855) (1.540.152)
-Ertelenmiș Vergi Gideri/Geliri 28 (8.900.867) (4.861.684)

NET DÖNEM KARI / ZARARI 64.965.772 12.370.317

Dönem Kârının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 7.269.726 2.480.391
Ana Ortaklık Payları 57.696.046 9.889.926

Pay Bașına Kazanç / (Kayıp) 29 1,0828 0,2062

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olușturur.
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASI 
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

  Bağımsız 
Denetimden Geçmiș

 
Bağımsız 

Denetimden Geçmiș 
Yeniden düzenlenmiș

1 Ocak- 1 Ocak-
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Ref 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

NET DÖNEM KARI / ZARARI 64.965.772 12.370.317

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 2.823.331 8.160.438
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artıșları/
Azalıșları 22 8.154.308 11.529.273
Tanımlanmıș Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/
Kayıpları 22 (4.424.144) (1.373.969)
Diğer 22 34.510 -
Ertelenmiș Vergi Gideri/Geliri 22 (195.310) 36.195

(746.033) (2.031.061)
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar - 1.527.569
Karșılıklı iștirak yatırımlarından kazanç/kayıplar 22 - 1.527.569

DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.823.331 9.688.007

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 67.789.103 22.058.324

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.701.421 2.480.391
Ana Ortaklık Payları 61.087.682 19.577.933

NET DÖNEM KARI / ZARARI 64.965.772 12.370.317

DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.823.331 9.688.007

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 67.789.103 22.058.324

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olușturur.
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASI KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

   
Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiș

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiș 
Yeniden düzenlenmiș

1 Ocak- 01 Ocak-
   Ref.  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI     
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)     75.303.494 18.772.153
Dönem Net Kârı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler    
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 13,16,17   15.861.610 16.041.503

  Karșılıklar ile ilgili düzeltmeler        

  -Kıdem tazminatı karșılığı 19-20   1.211.432 1.202.832
  -İzin karșılıkları iptalleri 19-20   385.016 308.514
  -Dava karșılıkları 19   12.103 5.028.551
  -Șüpheli ticari alacak karșılıkları/(iptalleri) 8   485.462 1.465.924
  Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artıșları 26   (57.979.065) (24.182.564)
  Ertelenmiș finansman gelirleri 27   (5.476.954) (5.057.967)
  Ertelenmiș finansman giderleri 27   5.016.885 3.120.895
  Sabit kıymet satıș karı / (zararı) 26   (3.620.505) (2.071.877)
  Karșılıklı iștirak yatırımlarından kazanç/kayıplar     34.510 (23.824.147)
  Diğer düzeltmeler     (430.393) 1.699.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler      
  Ticari alacaklar 8   (28.141.091) (12.399.517)
  Ticari borçlar 8   22.903.908 26.174.534
  Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar 11   (1.244.612) (2.750.325)
  Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar 11   198.015 (1.070.296)
  Stoklar 12   (20.053.468) (36.872.510)
  Canlı varlıklar 13   (59.104) (1.779.757)
  Diğer dönen ve duran varlıklar  21   (42.678.196) (10.830.323)
  Diğer yükümlülükler  21   1.301.816 17.405.938
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akıșları      
  Vergi ödemeleri 28   (1.112.394) (1.752.191)
  Kıdem tazminatı ödemeleri 20   (5.612.766) (3.681.877)
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları     (43.694.297) (35.053.268)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI      
   Canlı varlık alımları 13   (1.131.851) (2.316.598)

  
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan 
nakit çıkıșları 16,17   (46.531.371) (43.242.008)

  
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satıșından 
kaynaklanan nakit girișleri 16,17   9.350.981 5.695.631

   Özel tükenmeye tabi varlıklar  18   63.333 -
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları     (38.249.209) (39.862.975)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI      

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girișleri / çıkıșları 10   79.810.268 75.167.939 
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları     79.810.268 75.167.939
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)     (2.133.238) 251.696
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri     26.045.501 25.793.805
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri 7   23.912.263 26.045.501

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olușturur.



İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU
İttifak Holding A.Ş. (Şirket), Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, 18 Mayıs 1993 tarihinde Konya’da kurulmuş ve tescil edilmiştir. 

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Șirket ile Bağlı Ortaklıklarında (“Grup”) çalıșan ortalama personel sayısı 3.645 kișidir. (31 Aralık 2014: 3.909).

Şirket Türkiye’de kayıtlı olup merkez adresi aşağıdaki gibidir: 

Musalla Bağları Mah. Kule Cad. Kule Plaza İș Merkezi No:2 Kat:36 Selçuklu – Konya

Şirket’in hisse senetleri 31 Aralık 2009 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ș. (“BİST”)’de işlem görmektedir.

Şirket’in 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle bağlı ortaklıkları așağıdaki gibidir:

■ Adese Alıșveriș Merkezleri Tic.A.Ș.

■ Selva Gıda Sanayi A.Ș.  

■ Seha İnșaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ș.

■ İmaş Makine Sanayi A.Ş.

■ Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ș.

■ Adese Petrol Ürünleri Taș. San. Tic. A.Ș.

■ Big Planlama ve Yön. Müș. A.Ș.

■ İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.

■ Kule Yön. Ve Org. ve Danıșmanlık A.Ș.

■ Belya Turizm İnș. Enerji Blș. San. ve Tic. A.Ș.

■ Seleks İç ve Dıș Tic. A.Ș. 

■ AES  Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ș. 

■ Selva İç ve Dıș Ticaret A.Ș. 

■ Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dıș Ticaret A.Ș. 

■ Konestaș Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San.Tic.A.Ș.

■ Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ș.

■ Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ș.

31 Aralık 2015tarihi itibariyle Șirket’in çıkarılmıș sermayesi 60.000.000 TL’dir ve her biri 1 TL itibari değerde 60.000.000 adet hisseye ayrılmıștır 
(31 Aralık 2014 – 60.000.000 TL). Bu hisselerin Șirket sermayesinin 6.000.000 adet, 6.000.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu nama yazılı ve 
54.000.000 adet, 54.000.000 TL nominal değerli kısmı (B) grubu nama yazılı hisselerden olușmaktadır.

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 150.000.000
Onaylanmıș ve çıkarılmıș sermaye 60.000.000 60.000.000
Tescili beklenen sermaye - -
Toplam Çıkarılmış Sermaye 60.000.000 60.000.000
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU (Devamı)

Şirket yönetimi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve 
faaliyetleri perakende faaliyetleri, imalat faaliyetleri, inșaat faaliyetleri, ticaret-hizmet-organizasyon faaliyetleri ile enerji faaliyetleri olarak incelemek-
tedir. Her bir iș koluna mensup șirketler, Șirket’in uymakla yükümlü olduğu muhasebe politikalarına uygun finansal tablo hazırlamaktadırlar. Șirket’in 
ana iș kollarının faaliyet konuları așağıdaki șekilde özetlenebilir.

Perakende Faaliyetleri :

Șirket bağlı ortaklıklarından Adese Alıșveriș Merkezleri Tic.A.Ș.9 ilde 89 adet Adese, 61 adet Adesem ve 10 adet diğer mağazalar (unlu mamuller 
satıșı ve benzeri mağazalar) olmak üzere toplam 160 mağazada faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Adese ve Adesem mağa-
zalarının toplam alanı 128.117 metrekare ve diğer mağazaları toplam alanı 16.530 metrekare olmak üzere toplam 144.647 metrekaredir.(31 Aralık 
2014, Adese ve Adesem mağazalarının toplam alanı 137.135 metrekare ve diğer mağazaların toplam alanı 16.530 metrekare olmak üzere toplam 
153.665 metrekaredir.)

İmalat Faaliyetleri: 

Șirket bağlı ortaklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ș.,İmaș Makine Sanayi A.Ș. ve SeletEnt. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ș. aracılığıyla üretim faaliyet-
lerinde bulunmaktadır. Selva Gıda Sanayi A.Ș makarna ve irmik üretimi, SeletEnt. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ș. et ve süt ürünleri üretiminde, İmaș 
Makine Sanayi A.Ș. her türlü değirmen makineleri, zirai makineler ve diğer makinelerin üretiminde bulunmaktadır.

İnşaat Faaliyetleri:

Șirket bağlı ortaklıklarından Seha İnșaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ș. konut, alıșveriș merkezleri, toplu konut projeleri, köprü v.b. projelerin 
yapımını üstlenmektedir.

Enerji Faaliyetleri:

Șirket bağlı ortaklıklarından Afen Enerji Üretim San. Tic. A.Ș. ve Erpa Enerji Üretim San. Tic. A.Ș. enerji üretim faaliyetinde bulunmak amacıyla kurul-
mușlarıdır.

Ticaret-Hizmet-Organizasyon Faaliyetleri: 

Yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten șirketlerin dıșında kalan șirketleri bu grupta faaliyet göstermektedir. Bu grupta petrol ve petrol ürünleri satıșı, 
sigorta aracılık hizmetleri, otomobil satıș faaliyetleri, dıș ticaret faaliyetleri ile yönetim organizasyon ve danıșmanlık hizmetleri verilmektedir.

İttifak Holding, bağlı ortaklıkları ve șube benzeri ișletmeleri bundan sonra “Grup” olarak tanımlanacaktır.



İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU (Devamı)

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle, İttifak Holding A.Ș.’nin direkt ve endirekt olarak sahip olduğu ve tam konsolidasyona tabi olan bağlı ortaklıkları, bu șirket-
lerin faaliyetleri ve kuruluș yılları așağıda belirtilmiștir:

Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.

Adese Alıșveriș Merkezleri Tic. A.Ș. 1991 yılında Konya’da Simpaș Seydișehir İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi ünvanıyla 
kurulmuștur. 1993 yılında șu anki ünvanını almıștır.

Șirket’in esas faaliyet konusu, sahibi olduğu Adese ve Adesem adlı mağazalarında temel ihtiyaç maddeleri, dayanıklı tüketim maddelerinin perakende 
satıșını gerçekleștirmektir. 31 Aralık 2015tarihi itibariyle toplam personeli2.743 kișidir. (31 Aralık 2014 – 2.681).

Șirket’in kayıtlı adresi Hacı Yusuf Mescid Mah. Gül Çiçek Sok. No:4 Karatay / Konya

Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. Tic. A.Ş.

Seha İnșaat Müh. Mad. Tur. San. Tic. A.Ș. 1988 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, inșaat alanında faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015tarihi itibariyle 
toplam personeli172 kișidir. (31 Aralık 2014 – 253).

Șirket’in kayıtlı adresi Feritpașa Mah. Kule Cad. Kule Plaza İș Merkezi Kat: 33-34 Selçuklu / Konya’dır.

Selva Gıda Sanayi A.Ş.

Selva Gıda Sanayi A.Ș. 1988 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, makarna, un ve irmik üretimi alanında faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015tarihi 
itibariyle toplam personeli219kișidir. (31 Aralık 2014 – 260).

Șirket’in kayıtlı adresi Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzel Konak Sok. No:6 Selçuklu / Konya’dır.

Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş.

Big Planlama ve Yön. Müș. A.Ș. 1977 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, yatırım ve organizasyon alanında faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015tarihi 
itibariyle toplam personeli 6kișidir. (31 Aralık 2014 – 7).

Șirket’in kayıtlı adresi Musalla Bağları Mah. Kule Cad. Kule Plaza İș Merkezi Kat:36 No:2/61-A Selçuklu / Konya’dır.
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU (Devamı)

İmaș Makine Sanayi A.Ș.

İmaş Makine Sanayi A.Ş. 1989 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, değirmen ve zirai makine üretimi alanında faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 
2015tarihi itibariyle toplam personeli 177 kișidir. (31 Aralık 2014 – 173).

Şirket’in kayıtlı adresi 2. Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Cad. No:61 Selçuklu / Konya’dır.

Adese Petrol Ürünleri Taș. San. Tic. A.Ș.

Adese Petrol Ürünleri Taș. San. Tic. A.Ș. 1995 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, petrol ve petrol ürünleri satıșı alanında faaliyet göstermektedir. 31 
Aralık 2015tarihi itibariyle toplam personeli 17 kișidir. (31 Aralık 2014 – 16).

Șirket’in kayıtlı adresi Fatih Mah. Eski Sanayi Futbol Sahası Yanı No:10/C Selçuklu / Konya’dır.

Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dıș Ticaret A.Ș. 
(Eski Ünvanı: Aden Gayrimenkul Yönetim Yatırım İç ve Dıș Ticaret A.Ș.)

Aden Gayrimenkul Yönetim Yatırım İç ve Dıș Ticaret A.Ș. 1999 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, gayrimenkul alıș, satıș ve kiralama, iç ve dıș ticaret 
alanında faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015tarihi itibariyle çalıșan personel bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014 – 1).

Șirket’in kayıtlı adresi Fatih Mah. No:8 Selçuklu / Konya’dır.

Belya Turizm İnș. Enerji Blș. San. ve Tic. A.Ș.

Belya Turizm İnș. 1995 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, bilișim ve yazılım hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015tarihi itibariyle 
toplam personeli 23kișidir. (31 Aralık 2014 – 26).

Șirket’in kayıtlı adresi Selçuk Üniversitesi Tekn. Gel. Bölg. TGB-1 Alanı Teknokent Safir Panaroma Blok: F-102-103-104 Ardıçlı Mah. Gürbulut Sok. 
No:67 Selçuklu / Konya’dır.

Selva İç ve Dıș Ticaret Anonim Șirketi
(Eski Ünvanı: Elite Danıșmanlık Ar-Ge Reklamcılık ve Halkla İlișkiler Ticaret A.Ș)

Selva İç ve Dıș Ticaret A.Ș. 1996 tarihinde Elite Danıșmanlık Ar-Ge Reklamcılık ve Halkla İlișkiler Ticaret A.Ș. ünvanıylaKonya’da kurulmuș olup, 
reklam, tanıtım ve danıșmanlık  alanında faaliyet göstermektedir. 18 Temmuz 2014 tarihli ve 8615 sayılı ticaret sicil gazetesiyle ünvanı Selva İç ve 
Dıș Ticaret Anonim Șirketi olarak değișmiștir. 31 Aralık 2015itibariyle çalıșan personel bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014 – yoktur).

Șirket’in kayıtlı adresi Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad. No:65 Karatay / Konya’dır.
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31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU (Devamı)

Konestaș Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ș.

Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1975 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, unlu mamuller imalatı alanında faaliyet 
göstermektedir. 31 Aralık 2015itibariyle çalışan personel bulunmamaktadır.(31 Aralık 2014 – 1).

Şirket’in kayıtlı adresi  Hacıyusuf Mescit Mah.Gül Çiçek Sok.No:4/C Karatay / Konya’dır.

Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danıșmanlık A.Ș.

Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danıșmanlık A.Ș 2000 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, yönetim ve organizasyon alanında faaliyet göstermektedir. 
31 Aralık 2015tarihi itibariyle toplam personeli 26 kișidir. (31 Aralık 2014 – 29).

Șirket’in kayıtlı adresi Musalla Bağları Mah. Kule Cad. No:8 Selçuklu / Konya’dır.

Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ș.

Selet Entegre Et ve Süt. Ürünleri San. Tic. A.Ș. 1993 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, et ürünleri üretimi ve toptan satıșı alanında faaliyet göstermekte-
dir. 31 Aralık 2015tarihi itibariyle toplam personeli 56kișidir. (31 Aralık 2014 – 57).

Șirket’in kayıtlı adresi Hacı Yusuf Mescid Mah. Gül Çiçek Sok. No:4/B Karatay / Konya’dır. 

Seleks İç ve Dıș Ticaret A.Ș.

Seleks İç ve Dıș Ticaret A.Ș. 1994 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı ve ithalatı alanında faaliyet göstermektedir. 31 
Aralık 2015tarihi itibariyle toplam personeli 1 kișidir. (31 Aralık 2014 – 3).

Șirket’in kayıtlı adresi 2. Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Cad. No:61 Selçuklu / Konya’dır.

İrent Oto Kiralama Tic. A.Ș.

İrent Oto Kiralama Tic. A.Ș. 1996 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, oto satıșı alanında faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015tarihi itibariyle toplam 
personeli30kișidir. (31 Aralık 2014 – 35).

Șirket’in kayıtlı adresi Ankara Yolu Üzeri No:138 Karatay / Konya’dır.
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU (Devamı)

AES Sigorta Arac. Hizm. A.Ș.

AES Sigorta Arac. Hizm. A.Ș. 1999 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, sigorta aracılık hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015ta-
rihi itibariyle toplam personeli 5kișidir. (31 Aralık 2014 – 5).

Şirket’in kayıtlı adresi Ankara yolu üzeri No: 138/A -1 Karatay / Konya’dır.

Afen Enerji Üretim San. Tic. A.Ș.

Afen Enerji Üretim San. Tic. A.Ș. 2012 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, enerji üretim sektöründe faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015itibariyle 
çalıșan personel bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014 – yoktur).

Şirket’in kayıtlı adresi Musalla Bağları Mah. Kule Cad. Kule Plaza Kat: 35 No: 2/60-B Selçuklu / Konya’dır.

Erpa Enerji Üretim San. Tic. A.Ș.

Erpa Enerji Üretim San. Tic. A.Ș. 2012 tarihinde Konya’da kurulmuș olup, enerji üretim sektöründe faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2015itibariyle 
çalıșan personel bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014 – yoktur).

Şirket’in kayıtlı adresi Musalla Bağları Mah. Kule Cad. Kule Plaza Kat: 35 No: 2/60-C Selçuklu / Konya’dır.
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31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1. Sunuma İlișkin Temel Esaslar

Grup, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini yürürlükteki ticari ve mali mevzuatı esas alarak Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. İlișikteki finansal tab-
lolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1No’lu “Sermaye Piyasasında Finan-
sal Raporlamaya İlișkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıș olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuș olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile 
bunlara ilișkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) esas alınmıștır. 

İlișikteki finansal tablolar, SPK’nın 07.06.2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımladığı duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan,  finansal 
tablo ve not gösterim esaslarına uygun olarak sunulmuștur. 

Grup șirketleri, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile 
gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dıșında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıștır. Konsolide finansal tablolar, tarihi 
maliyet esasına göre hazırlanmıș kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtıla-
rak düzenlenmiștir.

Finansal tabloların onaylanması:

Grup’un 31 Aralık 2015tarihi itibariyle düzenlenmiș konsolide finansal durum tablosuve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelir tablosu10 Mart 2016 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanmıștır. 

İșlevsel ve sunum para birimi

Grup’un finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (ișlevsel para birimi) ile sunulmuștur. Finansal tablolar için 
Grup’un ișlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiștir.

İșletmenin sürekliliği varsayımı

Konsolide finansal tablolar, Șirket’in ve konsolidasyona dahil edilen iștirak ve bağlı ortaklıkları önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akıșı içerisinde 
varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında ișletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıștır.
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2. Muhasebe Tahminlerindeki Değișiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değișiklikler, yalnızca bir döneme ilișkin ise, değișikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilișkin ise, hem de-
ğișikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 31 Aralık 2015tarihinde sona eren döneme ait konsolide 
finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılla ait konsolide finansal tabloların hazır-
lanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır. 

2.3. Karșılaștırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karșılaștırmalı olarak 
hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2015tarihi itibariylekonsolidefinansal durum tablosunu 31 Aralık 2014tarihi itibarıyla hazırlanmıș bilançosu ile; 
1 Ocak -31 Aralık 2015dönemine ilișkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve konsolide 
özkaynaklar değișim tablosunu 1 Ocak - 31Aralık2014dönemi ile karșılaștırmalı olarak düzenlemiștir. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile 
uygunluk sağlanması açısından karșılaștırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.

Bir muhasebe tahminindeki değișikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilișkinse, değișikliğin yapıldığı cari dönemde; gelecek dönemlere de ilișkinse, hem 
değișikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak șekilde finan-
sal tablolara yansıtılır.

Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilișkin karșılaștırmalı tutarların yeniden düzen-
lenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiș karlar hesabının yeniden düzenlenmesi 
yoluyla düzeltilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi așırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karșılaștırmalı bilgiler yeniden düzenlenme-
mekte, bir sonraki dönemin birikmiș karlar hesabı, söz konusu dönem bașlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.

Grup, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardı uyarınca özellikli varlıklarda aktifleștirilen borçlanma maliyetlerinin TMS 23 11. Maddesinde yer 
alan “belirli bir borçlanma ile bir özellikli varlık arasında doğrudan bir ilișki olup olmadığının tespit edilmesi ve belirli bir harcamanın hiç yapılmaması 
halinde kaçınılabilecek borçlanmaların belirlenmesinin zor olması ve Grup’un finansal durumu ve nakit akıșları üzerindeki ișlem ve olayların etkilerinin 
finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir șekilde sunulması amacıyla aktifleștirme ișlemine son vermiș ve söz konusu aktifleștirme ișleminin 
yapıldığı önceki dönem finansal tabloları düzeltilmiștir.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3. Karșılaștırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (devamı)

31 Aralık 2014 tarihli konsolide finansal durum tablosunda așağıdaki düzeltmeler yapılmıștır. 

Raporlanan Düzeltme Tutarları Düzeltilmiş

Ticari Alacaklar 108.647.384 21.591.649 130.239.033
Stoklar 291.699.911 (17.431.327) 274.268.584
Ertelenmiș Vergi Etkisi 694.866 - 694.866
Toplam Varlık Etkisi 4.160.322

Ertelenmiș Vergi Etkisi 72.485.540 832.065 73.317.605
Geçmiș Yıllar Kârları/Zararları 40.079.613 (5.336.814) 34.742.799
Dönem Net Kârı/Zararı 1.225.650 8.664.276 9.889.926
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 53.474.150 795 53.474.945
Toplam Yükümlülük Etkisi 4.160.322

Pay bașına kazanç 0,0617 0,1445 0,2062

31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal durum tablosunda așağıdaki düzeltmeler yapılmıștır. 

Raporlanan Düzeltme Tutarları Düzeltilmiş

Ticari Alacaklar 113.868.766 5.782.133 119.650.899
Stoklar 249.850.820 (12.454.746) 237.396.074
Ertelenmiș Vergi Etkisi 970.662 1.334.522 2.305.184
Toplam Varlık Etkisi (5.338.091)

Ertelenmiș Vergi Etkisi
Geçmiș Yıllar Kârları/Zararları 40.834.769 (806.659) 40.028.110
Dönem Net Kârı/Zararı (2.245.030) (4.529.709) (6.774.739)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 53.273.797 (1.723) 53.272.074
Toplam Yükümlülük Etkisi (5.338.091)

Pay başına kazanç (0,0024) (0,0755) (0,0779)
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

Konsolidasyon esasları

Konsolide finansal tablolarda İttifak Holding A.Ș. ve konsolide edilen bağlı ortaklıklar “Grup” olarak adlandırılacaktır. İttifak Holding A.Ș.’ninbağlı or-
taklık içindeki iștirak payları așağıda verilmiștir:

Sahiplik Oranı (%)
Konsolidasyona dahil şirketler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Selva Gıda Sanayi A.Ș.  100,0 100,0
İrent Oto Kiralama Tic. A.Ș. 100,0 100,0
Big Planlama ve Yön. Müș. A.Ș. 100,0 100,0
Belya Turizm İnș. Enerji Blș. San. ve Tic. A.Ș. 100,0 100,0
Konestaș Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San.Tic.A.Ș. 100,0 100,0
Seha İnșaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ș. 100,0 100,0
Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ș. 99,9 99,9
Kule Yön. Ve Org. ve Danıșmanlık A.Ș. 99,6 99,6
Seleks İç ve Dıș Tic. A.Ș. 99,1 99,1
Adese Petrol Ürünleri Taș. San. Tic. A.Ș. 98,8 98,8
İmaș Makine Sanayi A.Ș. 97,5 97,5
Adese Alıșveriș Merkezleri Tic. A.Ș. (**) 86,6 86,6
Selva İç ve Dıș Ticaret A.Ș. 94,84 80,0
Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dıș Ticaret A.Ș. 62,0 62,0
AES  Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ș. (*) 12,5 12,5
Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ș. 100,0 100,0
Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ș. 100,0 100,0

 (*) Șirket, %12,50 oranında iștirak ettiği AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ș.’nin yönetim kurulunun atanmasını gerçekleștirerek finansal faaliyet ve 
politikalarını idare etme yetkisine ve kontrol gücüne sahip olduğundan, AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ș tam konsolidasyon kapsamına alınmıștır. 

(**) Grup firmalarından Selva Gıda A.Ș.’nin halka arzdan elinde tuttuğu 16.339.176 TL nominal bedelli Adese Alıșveriș Merkezleri Tic. A.Ș. hissesinin 
4.440.000 TL nominal bedelli hisse senedi bir yabancı finans kurulușuna satılmıștır. Selva Gıda A.Ș. Adese Alıșveriș Merkezleri A.Ș.’nin ve İttifak 
Holding A.Ș.’nin hisselerinin Borsa İstanbul’da alım sa8tımına bașlamıștır. Borsadan alınan bu hisselerin alımı ve satıșından kaynaklanan kar veya 
zarar finansal durum tablolarında kontrol gücü olmayan paylara etkisi dahil tüm tutarlar elimine edilmiș ve özkaynaklardan düșülmüștür.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Konsolidasyon esasları (devamı)

31 Aralık 2015ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Ana Ortaklık bünyesinde konsolide edilen yukarıdaki bağlı ortaklıklar kontrol gücünün Grup’a ait 
olması nedeniyle “tam konsolidasyon metodu” ile konsolide edilmiștir. Buna göre konsolidefinansal durum tablosu ve kar ve zarar tablosu aşağıda 
açıklanan ana esaslara göre düzenlenmiştir:

a) Konsolide edilen ortaklıkların finansal durum tablosu ve kar ve zarar tablosu kalemleri birbirlerine eklenme suretiyle konsolide edilmiștir. Ana Ortaklığın 
konsolide edilen bağlı ortaklıklarında sahip olduğu payların defter değeri bağlı ortaklığın öz sermaye hesapları ile karșılıklı olarak mahsup edilmiștir. 

b) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları ile konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden yapmıș 
oldukları mal ve hizmet satıșları, birbirleriyle olan ișlemleri nedeniyle olușmuș gelir ve gider kalemleri karșılıklı olarak mahsup edilmiștir. 

c) Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almıș oldukları dönen ve duran varlıklar, bu varlıkların konsolidasyon kapsamındaki 
ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda 
gösterilmiștir. 

d) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiș/çıkarılmıș sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı 
ortaklıklar dıșı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” hesap 
grubu adıyla gösterilir.

e) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana 
ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların alım tarihi itibarıyla bağlı ortaklığın makul değere göre de-
ğerlenmiș bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. 

f) Grup tarafından iktisaplar satın alma yöntemi ile muhasebeleștirilir. Bu yöntemde iktisap, maliyet esas alınarak kayıtlara yansıtılır. Grup iktisap tarihin-
den itibaren, iktisap ettiği ișletmenin faaliyet sonuçlarını konsolide gelir tablosuna dahil eder ve bu tarihte bilançosunda iktisap edilenin tanımlanabilir her 
bir varlık ve borcunu, ayrıca varsa iktisap nedeniyle ortaya çıkan șerefiye veya negatif șerefiyeyi gelir tablosuna alır.

Șirket’in özkaynak yöntemine göre konsolide edilen varlıkları bulunmamaktadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
Hasılat

Mal satıșları -  perakende

Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin ana faaliyet konusu olarak, yiyecek ve içecekler ile dayanıklı tüketim mallarının 
satışı için perakende zincirlerinde faaliyet göstermektedir. Mal satışı, malın mülkiyeti müşteriye geçtiğinde kaydedilir. Perakende satışlar genellikle 
nakit veya kredi kartı karşılığında yapılır.

Satıcılardan elde edilen gelirler, ciro primleri, satıcılardan elde edilen indirimler, satıcıların hizmetlerden faydalandıkları dönem içinde tahakkuk esası-
na göre muhasebeleștirilir.

Mal satıșları – toptan

Mal satıșı, toptancıya malların teslim edildiğinde ve toptancının malları kabul etmesini engelleyecek yerine getirilmeyen herhangi bir yükümlülüğün 
olmadığı durumda kaydedilir. Malların belirlenen yere nakledilmesi, malların kaybolma veya zarara uğrama riskinin toptancıya geçmiș olması, satıș 
sözleșmesine göre toptancının malları kabul etmesi, kabul etmeme hakkının yürürlükten kalkması veya Șirket’in kabul edilme șartlarının hepsinin 
gerçekleștiğini gösterecek kadar objektif delil olmasına kadar teslimat gerçekleșmiș sayılmaz. Satıșlar, belirlenen fiyattan satıș sırasında varsa iskon-
tolar ve iadeler düșüldükten sonraki tutarlar kaydedilir.

İnșaat sözleșmelerinden gelirler

Sözleșme gelir ve giderleri, inșaat sözleșmesinin getirisi doğru bir șekilde tahmin edilebildiği zaman, gelir ve gider kalemi olarak kaydedilir. Sözleșme 
gelirleri, sözleșmenin tamamlanma oranı metoduna göre finansal tablolara yansıtılmaktadır. Dönem itibariyle gerçekleșmiș olan toplam sözleșme 
giderlerinin sözleșmenin toplam tahmini maliyetine oranı sözleșmenin tamamlanma yüzdesini göstermekte olup bu oran sözleșmenin toplam gelirinin 
cari döneme isabet eden kısmının finansal tablolara yansıtılmasında kullanılmaktadır.

Maliyet artı kar tipi sözleșmelerden doğan gelir, olușan maliyet üzerinden hesaplanan kar marjıyla kayıtlara yansıtılır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Hasılat (devamı)

İnșaat sözleșmelerinden gelirler (devamı)

İnşaat sözleşme maliyetleri tüm ilk madde – malzeme ve direkt işçilik giderleriyle, sözleşme performansıyla ilgili olan endirekt işçilik, malzemeler, 
tamiratlar ve amortisman giderleri gibi endirekt maliyetleri kapsar. Tamamlanmamış sözleşmelerdeki tahmini zararların gider karşılıkları, bu zararların 
saptandığı dönemlerde ayrılmaktadır. İş performansında, iş şartlarında ve sözleşme ceza karşılıkları ve nihai anlaşma düzenlemeleri nedeniyle tahmini 
karlılıkta olan değişiklikler maliyet ve gelir revizyonuna sebep olabilir. Bu revizyonlar, saptandığı dönemde konsolide finansal tablolara yansıtılır. Kar 
teşvikleri gerçekleşmeleri makul bir şekilde garanti edildiğinde gelire dahil edilirler.

Devam eden inșaat sözleșmelerinden alacaklar, konsolide finansal tablolara yansıtılan gelirin kesilen fatura tutarının ne kadar üzerinde olduğunu; devam 
eden inșaat sözleșmeleri hakediș bedelleri ise kesilen fatura tutarının konsolide finansal tablolara yansıtılan gelirin ne kadar üstünde olduğunu gösterir.

Gayrimenkul Satıșı:

Gayrimenkul satıșından elde edilen gelir, așağıdaki șartlar karșılandığında muhasebeleștirilir.

■ Șirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi (satılan gayrimenkullerin risk ve kazanımlarının alıcıya transferi ge   
    nellikle gayrimenkullerin kesin tesliminin yapılması ile olușmuș sayılır)

■ Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması

■ Gelir tutarının güvenilir bir șekilde ölçülmesi,

■ İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve

■ İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.

Ticari faaliyetler

Ticari faaliyetler sonucu satıșlardan elde edilen kazançlar, malın mülkiyeti alıcıya geçtiği zaman gelir olarak gerçekleșir. Net satıșlar, faturalanan mallardan 
indirimler ve iadelerden arındırılmıș değerini yansıtmaktadır.

Kiralama faaliyetleri

Faaliyet kiralaması kapsamında kiracılardan alınan kira gelirleri, aylık olarak kazanıldığında konsolide finansal tablolara yansıtılır. Peșin alınan kiralar, kaza-
nılmamıș (ertelenmiș) gelir olarak kabul edilip, kiralama süresince aylık olarak itfa edilir.



112
iTTiFAK HOLDiNG / FAALiYET RAPORU-2015

112

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Hasılat (devamı)

Enerji

Her türlü kaynaktan (hidroelektrik, rüzgar, doğalgaz, güneș vb.) elektrik enerjisi üretimi ve üretilen enerjinin satıșı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 
kurulan Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ș. ve Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ș. 31 Aralık 2015tarihi itibariyle elektrik üretimi için gerekli testleri 
yaptırma sürecinde olup elektrik enerjisi satıșıyla ilgili bir gelir elde etmemiștir.

Hizmet gelirleri

Gelir tamamlanma oranı dikkate alınarak muhasebeleștirilmektedir.

Temettü

Ortakların kar payı alma hakkı doğduğu anda gelir kazanılmıș kabul edilir.

Ticari alacaklar / borçlar
Doğrudan bir borçluya/alıcıya mal veya hizmet tedariki ile olușan Grup kaynaklı ticari alacaklar/ticari borçlar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto 
edilmiș maliyeti üzerinden değerlendirilmiștir. Belirtilmiș bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar/ticari borçlar, faiz tahakkuk etkisinin 
önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiștir. 

Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacak 
risk karșılığı olușturulur. Söz konusu bu karșılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, temi-
natlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akıșlarının, olușan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas 
alınarak iskonto edilen değeridir.

Değer düșüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra olușacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Stoklar

Stoklar, elde etme maliyeti ve net gerçekleșebilir değerin düșük olanı ile değerlendirilmiștir.  Maliyetin içinde her stok kaleminin bulunduğu yere ve du-
ruma getirilmesi sırasında olușan bütün harcamalar dahil edilmiștir. Maliyeti, ortalama yöntemi ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleșebilir değer, olağan 
ticari faaliyet içerisinde olușan tahmini satıș fiyatından satıș anına kadar olușacak ek maliyetler düșüldükten sonraki tahmini değeridir. Grup stoklarından 
satılamayacağı / kullanılamayacağı düșünülen stoklar için stok değer düșüklüğü karșılığı ayırmaktadır.

Stok değer düșüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak incelenmekte, teknik personelin görüșleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve 
kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karșılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleșebilir değerinin belirlenmesinde de liste satıș fiyatları 
ve yıl içinde verilen ortalama iskonto oranlarına ilișkin veriler kullanılmakta ve katlanılacak satıș giderlerine ilișkin tahminler yapılmaktadır. Bu çalıșmalar 
sonucunda net gerçekleșebilir değeri maliyet değerinin altında olan stoklar için karșılık ayrılmaktadır .

Maddi duran varlıklar
Arsa, arazi ve binalar dıșındaki maddi duran varlıklar maliyet bedelinden birikmiș amortisman ve değer düșüklüğü karșılığının düșülmesi 
suretiyle gösterilmektedir. Arsa, arazi ve binalar yeniden değerleme modeli esasından muhasebeleștirilmektedir. Yeniden değerlenen varlık 
kullanıldığı müddetçe yeniden değerlenmiș tutarı üzerinden hesaplanan amortisman ile ilk maliyet bedeli üzerinden hesaplanan amortisman 
arasındaki farkın ertelenmiș vergi etkisi düșüldükten sonra “ değer artıș fonları” hesabında takip edilir. Araziler için sınırsız ömürleri olması 
sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. 

Maddi duran varlıkların tahmini faydalı ömürlerini gösteren maddi duran varlık amortisman süreleri așağıdaki gibidir:

 Faydalı Ömür (Yıl)
Binalar 50
Tesis, makine ve cihazlar 4 - 20
Tașıtlar 4 - 7
Demirbașlar 3 - 20
Özel maliyetler 5 - 20

Özel maliyetler, kiralanan gayrimenkul için yapılan harcamaları kapsamaktadır ve faydalı ömrün kira sözleșmesinin süresinden uzun olduğu hallerde 
kira süresi boyunca, kısa olduğu durumlarda faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Maddi duran varlıklar (devamı)

Amortisman, maddi duran varlıkların kullanıma hazır olduğu tarihten itibaren ayrılır. İlgili varlıkların atıl durumda bulundukları dönemde de amortisman 
ayrılmaya devam edilir. 

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu olușan kar veya zarar, net bilanço değeri ile tahsil olunan tutarların karșılaștırılması ile belirlenir ve 
diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler. 

Maddi duran varlıklarda değer düșüklüğü olduğuna ișaret eden koșulların mevcut olması halinde, olası bir değer düșüklüğünün tespiti amacıyla 
inceleme yapılır ve bu inceleme sonucunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karșılık ayrılmak suretiyle kayıtlı 
değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net 
satıș fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiștirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik fay-
dasını arttırıcı nitelikte ise aktifleștirilebilirler. Tüm diğer giderler oluștukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleștirilir.

Grubun sahibi olduğu arsa, arazi ve binalar için, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gayrimenkul değerleme yetkisi almıș olan A ArtıbirGayrimenkul A.Ș. 
tarafından değerleme raporu hazırlanmıștır. Söz konusu değerleme ișlemleri sonucu arsa, arazi ve binaların net defter değerleri ile değerleme tutar-
ları arasındaki ilișki açıklanmaktadır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya ișlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira geliri veya 
değer artıș kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleșmesine göre kiracı tarafından) elde tutulan arsa 
veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır. 

Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların ișletmeye girișinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı gayrimen-
kulün maliyetinin güvenilir bir șekilde ölçülebilir olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleștirilir.

Muhasebeleștirme sırasında ölçme: 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller bașlangıçta maliyeti ile ölçülür. İșlem maliyetleri de bașlangıç ölçümüne dahil edilir.

Muhasebeleștirme sonrasında ölçme:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller muhasebeleștirme sonrasında gerçeğe uygun değer yöntemi veya maliyet yöntemi ile ölçülür. Seçilen yöntem tüm 
yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanır. 
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2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (devamı)

Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi: 
Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; karșılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiștirmesi ya da bir 
borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değișimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluștuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilir. 

Maliyet Yöntemi: 
Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün maliyet değeri; bir varlığın edinimi veya inșa edilmesi sırasında ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarını veya bunlar 
dıșındaki diğer ödemelerin gerçeğe uygun değerini ya da uygulanmasının mümkün olması durumunda ilk muhasebeleștirme sırasında ilgili varlığa atfedi-
len bedeli ifade eder. 

Grup, yatırım amaçlı gayrimenkullerini mali tablolarında Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi ile ölçmektedir.31 Aralık 2015tarihi itibariyle yatırım amaçlı gay-
rimenkuller mali tablolarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ndan gayrimenkul değerleme yetkisi almıș A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ș. tarafından 
belirlenen gerçeğe uygun değeri ile gösterilmiștir. 

Gerçeğe uygun değerdeki değișiklikten kaynaklanan kazançlar oluștuğu dönemde gelir tablosuyla ilișkilendirilmiș ve olușan zararlar ise önceki yıllarda 
olușan ve değer artıș fonlarına kayıt edilen tutarlar kadarı fondan silinmiș, bu tutarı așan kısmı var ise gelir tablosu ile ilișkilendirilmiștir. 

“Tahmini maliyet yöntemi” ile ilgili açıklama: Adese ve bağlı ortakları İttifak Holding A.Ș.’ninbağlı ortaklıklarıdır. İttifak Holding A.Ș. ve bağlı ortaklıkları-
Borsa İstanbul A.Ș.’ne 31.12.2009 tarihi itibariyle dahil olmuștur. Dolayısıyla ilk olarak UFRS’ye göre mali tablolarını ilk olarak 31.12.2008 tarihi itibariyle 
hazırlamıștır. Bu çerçevede UFRS 1 uyarınca Grup maddi duran varlıklarını ve yatırım amaçlı gayrimenkullerini ekspertiz raporları ile belirlenmiș rayiç 
değerlerine getirmiș ve olușan değerleme farklarını da özkaynaklar altında yeniden değerleme ve ölçüm kazanç kayıpları fonu altında takip etmiștir. 

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın 
varlığı kriterlerine göre mali tablolara alınmaktadır. Maddi olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiș amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları 
düșülerek ifade edilmișlerdir. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında itfa edilmektedirler. 

  Faydalı Ömür (Yıl)
Haklar 2-7
Diğer maddi olmayan duran varlıklar 3-10
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Varlıklarda değer düșüklüğü

Grup, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilișkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir 
gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı 
değeri, kullanım veya satıș yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düșüklüğü meydana gelmiștir. 

Geri kazanılabilir tutar varlığın net satıș fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından 
ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düșüklüğü kayıpları 
gelir tablosunda muhasebeleștirilir.

Finansal varlıklar
Tüm finansal varlıklar ilk kaydedilișlerinde ișlem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden değerlenir. Likidite ihtiyacının karșılanmasına 
yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değișimler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, UMS 39, 
Finansal Araçlara uygun olarak satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıștır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha 
kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya ișletme sermayesinin artırılması amacıyla satıșına ihtiyaç duyulmayacaksa duran 
varlıklar olarak gösterilir, aksi takdirde dönen varlıklar içerisinde sınıflandırılır. Grup yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırılmasını satın alındıkları 
tarihte uygun bir șekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.

Grup her bilanço tarihinde bir ya da bir grup finansal varlığında değer düșüklüğü olduğuna dair objektif bir kanıtın olup olmadığını değerlendirir. 
Finansal araçların satılmaya hazır olarak sınıflandırılması durumunda, gerçeğe uygun değerin elde etme maliyetinin altına önemli derecede düșmesi 
veya gerçeğe uygun değerin uzun süreli bir düșüș eğiliminde bulunması, menkul kıymetlerin değer düșüklüğüne maruz kalıp kalmadığını değer-
lendirmede dikkate alınır. Eğer satılmaya hazır finansal varlıklar için bu tür bir kanıt mevcutsa, kümüle net zarar elde etme maliyeti ile cari gerçeğe 
uygun değer arasındaki farktan bu finansal varlığa ilișkin daha önce özkaynaklarda “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları” hesabına 
muhasebeleștirilmiș olan gerçeğe uygun değer kazançlarından düșülmek suretiyle kaydedilir ve değer düșüklüğünün gerçeğe uygun değer fonunu 
așan kısım dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır.

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değișikliklerden kaynaklanan gerçekleșmemiș kar ve zararlar dönem sonuçları ile 
ilișkilendirilmeden finansal varlığın konsolide finansal tablolardan çıkarıldığı tarihe kadar doğrudan özkaynak içinde “Yeniden Değerleme ve Ölçüm 
Kazanç / Kayıpları” hesabında muhasebeleștirilmiștir. Satılmaya hazır finansal varlıklar konsolide finansal tablolardan çıkarıldıklarında, öz kaynaklarda 
“Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları” nda takip edilen ilgili kazanç ve zararlar konsolide kapsamlı gelir tablosuna transfer edilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Finansal varlıklar (devamı)

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde olușan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan 
kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal 
varlıklardır. İlgili finansal varlıklar, bilançoya, ilk kayda alımları ve kayda alınmalarını takip eden dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleștiril-
mektedir. Yapılan değerleme sonucu olușan kazanç ve kayıplar gelir tablosunda muhasebeleștirilmektedir.

Borçlanma maliyetleri ve alınan krediler
Alınan krediler alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından ișlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Alınan krediler, sonradan etkin 
faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiș maliyet değeri üzerinden gösterilir. İșlem masrafları düșüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiș maliyet 
değeri arasındaki fark, kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman gideri olarak yansıtılır. Alınan kredilerden kaynaklanan finansman 
maliyeti oluștuğunda konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Alınan kredilerin vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, kısa vadeli yü-
kümlülükler içerisinde, 12 aydan fazla ise uzun vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir.

İnșa edilebilmesi veya satıșa hazırlanabilmesi önemli bir zaman dilimi gerektiren varlık alımları veya yatırımları ile dolaysız olarak ilișkilendirilebilen ve 
inșaat veya üretim sırasında tahakkuk eden borçlanma maliyetleri ilgili varlığın maliyetine eklenebilmektedir. Varlığın amaçlandığı șekilde kullanıma veya 
satıșa hazır hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktifleștirilmesine son verilir. Diğer borçlan-
ma maliyetleri tahakkuk ettikleri dönemlerde giderleștirilmektedir.

Amaçlanan kullanıma veya satıșa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklar özellikli varlıklar olarak tanımlanmakta 
olup Grup’un yeniden düzenlenen konsolide finansal tabolarında borçlanma maliyeti ölçülebilen ve aktifleștirilen özellikli varlık olarak Zer Meram projesi 
yer almaktadır. 

Etkin faiz yöntemi 
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiș maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilișkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; 
finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili 
finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıșında sınıf-
landırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Kur değișiminin etkileri

Yabancı para cinsinden yapılan ișlemleri ve bakiyeleri TL’ye çevirirken ișlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Bilançoda yer alan 
yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiștir. Yabancı para cinsinden olan 
ișlemlerin TL’ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde konsolide gelir tablosu-
na yansıtılmaktadır.

31 Aralık 2015ve 31 Aralık 2014 tarihlikonsolide finansal tabloların T.C. Merkez Bankası döviz alıș kurları așağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
ABD Doları 2,9076 2,3189
EURO 3,1776 2,8207

Pay bașına kazanç
Konsolide kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay bașına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı-
na bölünmesi ile bulunmuștur. 

Türkiye’de șirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiș yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz 
hisse” dağıtımları, hisse bașına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiș hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı 
ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmișe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuștur.

Kiralama ișlemleri 
(1) Grup - kiracı olarak 

Finansal Kiralama 
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin bașındaki vergi avantaj veya teșvikleri düșüldükten sonraki 
gerçeğe uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiș değerinden düșük olanı üzerinden aktifleștirilir. Anapara kira ödeme-
leri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda giderleștirilir. 
Finansal kiralama sözleșmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. 

Operasyonel Kiralama 
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama ișlemi, ișletme kiralaması olarak sınıflandırılır. İșletme kiraları olarak 
yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Kiralama ișlemleri (devamı)

(2) Grup - kiralayan olarak 
Operasyonel Kiralama 
Operasyonel kiralamada, kiralanan varlıklar, konsolide bilançoda yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama 
dönemi süresince, doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna yansıtılır.

Çalıșanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolayısıyla veya iș kanununda belirtilen davranıșlar dıșındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalıșanlara belirli 
bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. 
Kıdem tazminatı karșılığı, tüm çalıșanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilișikteki 
finansal tablolarda yansıtılmıștır.

Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un bu primleri ödedigi sürece bașka yükümlülüğü kalma-
maktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.

İlișkili taraflar
Așağıdaki kriterlerin birinin varlığında, taraf; Grup ile ilișkili sayılır:

a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:

 (i) İșletmeyi kontrol etmesi, ișletme tarafından kontrol edilmesi ya da ișletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklık   
     lar ve aynı iș dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere)

 (iİ) Șirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya

 (iİİ) Șirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;

b) Tarafın, Șirket’in bir iștiraki olması;

c) Tarafın, Șirket’in ortak girișimci olduğu bir iș ortaklığı olması;

d) Tarafın, Șirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;

e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;

f) Tarafın, kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak 
önemli oy hakkına sahip olduğu bir ișletme olması;

g) Tarafın, ișletmenin ya da ișletme ile ilișkili taraf olan bir ișletmenin çalıșanlarına ișten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilișkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiș finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıș 
olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 

Grup; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun 
șekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik 
kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde finansal tablo notlarında açıklanır.

Karșılıklar, șarta bağlı yükümlülükler ve șarta bağlı varlıklar 
Grup’un, geçmișteki ișlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kay-
nakların ișletmeden çıkmasının gerekli olabileceği ve tutar için güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda karșılıklar olușturulur. 

Geçmiș olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti ișletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın 
gerçekleșip gerçekleșmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve șarta bağlı yükümlülükler ve 
varlıklar olarak değerlendirilmektedir. Gelecek dönemlerde olușması beklenen operasyonel zararlar için herhangi bir karșılık ayrılmamaktadır.

Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel 
hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı yükümlülük, güvenilir tahminin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin olduğu dönemin finansal 
tablolarında karşılık olarak finansal tablolara alınır.

Müșteri bağlılık programları
Grup’un müşterilerinin faydalanması için düzenlendiği para puanlar UFRYK 13’ün kapsamına girmektedir. Ürün satın alan müşteriler, sonraki 
satın alım işlemlerinde kullanılmak üzere hediye para puanlar kazanmaktadır. Grup, satışlarından müşterilerinin elde ettikleri puanların ger-
çeğe uygun değerlerini ertelenmiş gelir olarak kayda almakta ve UFRYK 13 standardı uyarınca bu tür işlemler yurt içi satışlardan düşülerek 
muhasebeleştirilmektedir.
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2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenmiș vergiyi içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının 
vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir. Geçmiș yıllardaki vergi 
yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtları ise diğer faaliyetlerden gider ve zararlar kalemi altında muhasebeleștirilmektedir. Ertelenmiș vergi geliri veya gideri 
ertelenmiș verginin doğrudan özkaynak altında muhasebeleștirilen bir ișlemle ilgili olmadığı durumlarda, dönemin kar veya zararına dahil edilir. Ertelenmiș 
vergi özkaynaklar altında muhasebeleștirilen bir ișlemden kaynaklanıyorsa, ilgili özkaynaklar kalemi altında muhasebeleștirilir.

Ertelenmiș vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabın-
da dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin bilanço tarihi itibarıyla yasalașmıș vergi oranları dikkate 
alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.

Ertelenmiș vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapılacağı 
tahmin edilen artıș ve azalıș oranlarında konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiș vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar 
için hesaplanırken ertelenmiș vergi varlığı, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel 
olması șartıyla konsolide finansal tablolara alınır. Ertelenmiș vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan 
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiș vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.  Gelir vergisi ile ilgili olan ertelenen 
vergi varlığı ve borcu aynı vergi otoritesi tarafından takip edildiğinden dolayı her bir șirket düzeyinde ertelenen vergi varlığı ve borcu karșılıklı olarak net-
leștirilmiștir. Ancak, ana ortaklığın ve bağlı ortaklığın net ertelenen vergi pozisyonu konsolide finansal tablolarda netleștirilmemektedir.

Nakit akıș tablosu

Nakit akıș tablosunda, döneme ilișkin nakit akıșları ișletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıșları, Grup’un perakende mağazacılık faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıșlarını gösterir. 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akıșları, Grup’un duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlarda kullandığı ve elde ettiği nakit akıșlarını gösterir. 

Finansman faaliyetlerine ilișkin nakit akıșları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki 
değișim riski önemsiz olan, vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Netleștirme / Mahsup 

İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tu-
tarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaștırılarak gösterilir. İșlem ve olayların özünün mahsubu gerekli 
kılması sonucunda, bu ișlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların değer düșüklüğü indirildikten sonraki tutarları üzerinden 
izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Grup’un normal iș akıșı içinde gerçekleștirdiği ișlemler sonucunda, hasılatın 
dıșında elde ettiği gelirler, ișlem veya olayın özüne uygun olması șartıyla net değeri üzerinden gösterilir.

Temettü 
Temettü alacakları beyan edildiği dönemde gelir olarak kaydedilir. Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yüküm-
lülük olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır. 

Ödenmiș sermaye 
Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılır. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla ilișkili maliyetler, vergi etkisi indirilmiș olarak tahsil edilen tutar-
dan düșülerek özkaynaklarda gösterilirler.

Ertelenen finansman geliri / gideri 
Ertelenen finansman gelir/gideri vadeli satıșlar ve alımların üzerinde bulunan finansal gelirler ve giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili 
satıș ve alımların süresi boyunca, etkin faiz oranı ile hesaplanır ve finansal gelirler ve giderler kalemleri altında gösterilir. 

Nakit ve nakit benzerleri 
Nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, kredi kartı alacakları, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yük-
sek likiditeye sahip, değerindeki değișim riski önemsiz olan ve vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.

Canlı varlıklar
Büyükbaș ve küçükbaș etlik hayvanlar, damızlık tavuklar, damızlık yarka sürüleri, canlı tavuklar konsolide finansal tablolarda canlı varlıklar kalemi 
içerisinde sınıflandırılmıștır. Büyükbaș ve küçükbaș etlik hayvanlar finansal tablolarda kısa vadeli canlı varlıklarda gösterilir. Uzun vadeli canlı varlık-
larda gösterilen damızlık tavuklar ekonomik ömürleri esas alınarak normal (doğrusal) amortisman yöntemine %50 oranına göre itfa edilmektedir. 
Bu canlı varlıkların, aktif bir piyasası olmamasından dolayı maliyet eksi birikmiș itfa ve varsa değer düșüklüğü karșılığı ayrıldıktan sonra konsolide 
finansal tablolara yansıtılmaktadır.

Damızlık yarka sürüleri ve canlı tavuğun aktif bir piyasası olmamasından dolayı konsolide finansal tablolarda maliyet ve varsa değer düșüklüğü karșı-
lığı ayrıldıktan sonra gösterilmiștir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlaması 

Bölümlere göre raporlama, Grup’un faaliyetlere ilișkin karar almaya yetkili merciine yapılan raporlamayla yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiștir. 
Grup’un faaliyetlere ilișkin karar almaya yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilișkin kararların alınmasından ve bölümlerin performansının 
değerlendirilmesinden sorumludur. “Diğer” altında birleștirilen sektörler raporlanabilir bölüm olmak için yeterli sayısal alt sınırları karșılayamamaları nede-
niyle bölümlere göre raporlamanın sunumu için birleștirilmiștir. 

Bir faaliyet bölümünün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, ișletme dıșı müșterilere yapılan satıșlar ve bölümler arası satıșlar veya 
transferler de dahil olmak üzere, raporlanan hasılatının, ișletme içi ve dıșı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının yüzde 10’unu veya daha fazlasını 
olușturması, raporlanan kâr veya zararının yüzde 10’u veya daha fazlası olması veya varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının yüzde 10’u 
veya daha fazlası olması gerekmektedir. Yönetimin bölüme ilișkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına inanması durumunda, yukarı-
daki sayısal alt sınırlardan herhangi birini karșılamayan faaliyet bölümleri de raporlanabilir bölümler olarak değerlendirilebilir ve bunlara ilișkin bilgiler ayrı 
olarak açıklanabilir.

2.5. Yeni ve Revize Edilmiș Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları așağıda 
özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiștirilmiș TFRS standartları ve UFRYK yorumları dıșında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı ola-
rak uygulanmıștır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıștır. 

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değișiklik ve yorumlar

TMS 19 – Tanımlanmıș Fayda Planları: Çalıșan Katkıları (Değișiklik)  
TMS 19’a göre tanımlanmıș fayda planları muhasebeleștirilirken çalıșan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne alınmalıdır. Değișiklik, katkı tutarı hizmet 
verilen yıl sayısından bağımsız ise, ișletmelerin söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düșe-
rek muhasebeleștirebileceklerini açıklığa kavușturmuștur. Değișikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıștır. 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiș Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(devamı)
TMS/TR’lerdeki Yıllık İyileștirmeler

KGK, Eylül 2014’te ‘2010-2012 Dönemine İlișkin Yıllık İyileștirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlișkin Yıllık İyileștirmeler” ile ilgili olarak așağıdaki 
standart değișikliklerini yayınlanmıștır. 

Yıllık İyileștirmeler - 2010–2012 Dönemi

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler 
Hakediș koșulları ile ilgili tanımlar değișmiș olup sorunları gidermek için performans koșulu ve hizmet koșulu tanımlanmıștır. Değișiklik ileriye dönük 
olarak uygulanacaktır. 

TFRS 3 İșletme Birleșmeleri 
Bir ișletme birleșmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koșullu bedelin, TMS 39 Finansal Araçlar (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse) 
kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal araç olarak muhasebeleștirileceğine 
açıklık getirilmiștir. Değișiklik ișletme birleșmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.  

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri 
Değișiklikler șu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS 8’e göre toplulaștırma/birleștirme kriterinin uygulanmasına ilișkin yönetimin yaptığı değer-
lendirme, birleștirilen faaliyet bölümlerinin kısa tanımlarının ve benzerliklerine ilișkin değerlendirme yapılırken kullanılan ekonomik karakteristiklerinin 
(örneğin satıș ve brüt karları) belirtilmesini de içerecek șekilde açıklanmalıdır. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat 
ișletmenin faaliyetlere ilișkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değișiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değișiklik yeniden değerlemenin așağıdaki șekilde yapılabileceğini açıklığa kavușturmuștur i) Varlığın brüt defter 
değeri piyasa değerine getirilecek șekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine 
gelecek șekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değișiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.

TMS 24 İlișkili Taraf Açıklamaları 
Değișiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici ișletmenin ilișkili taraf açıklamalarına tabi ilișkili bir taraf olduğunu açıklığa kavușturmuștur. 
Buna ilave olarak yönetici ișletme kullanan bir șirketin yönetim hizmeti için katlandığı masrafları açıklaması gerekmektedir. Değișiklik geriye dönük 
olarak uygulanacaktır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiș Uluslararası Raporlama Standartları (devamı)
Yıllık İyileștirmeler - 2011–2013 Dönemi 

TFRS 3 İșletme Birleșmeleri 
Değișiklik ile i) sadece iș ortaklıklarının değil müșterek anlașmaların da TFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müșterek 
anlașmanın finansal tablolarındaki muhasebeleșmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavușturulmuștur. Değișiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri 
TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamındaki diğer 
sözleșmelere de uygulanabileceği açıklanmıștır. Değișiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.  

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  
Değișiklik, ișlemin varlık edinimi ya da ișletme birleșmesi olarak değerlendirilmesi konusunda TFRS 3 ve TMS 40’un karșılıklı ilișkisini açıklığa kavuștur-
muștur. Değișiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 

Söz konusu değișikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıștır.

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiș ve erken uygulamaya konulmayan TFRS’ler
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmıș fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiș ve Grup tarafından erken 
uygulanmaya bașlanmamıș yeni standartlar, yorumlar ve değișiklikler așağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe 
girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değișiklikleri yapacaktır. 

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de ve Șubat 2015’de yapılan değișikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında bașlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli 
olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıf-
landırılmasına ilișkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değișiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun 
değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin 
gerçeğe uygun değer değișikliklerinin kredi riskine ilișkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Grup, standardın 
finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiș Uluslararası Raporlama Standartları (devamı)
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul Edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavușturulması
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değișiklikler)

TMS 16 ve TMS 38’deki değișiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamıș ve maddi olmayan 
duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıștır. Değișiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında 
bașlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değișikliğin Grup’un finansal durumu 
veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

TFRS 11 – Müșterek Faaliyetlerde  Hisse Edinimi (Değișiklikler)
TFRS 11, faaliyeti bir ișletme teșkil eden müșterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için değiștirilmiștir. Bu 
değișiklik, TFRS 3 İșletme Birleșmeleri’nde belirtildiği șekilde faaliyeti bir ișletme teșkil eden bir müșterek faaliyette ortaklık payı edinen ișletmenin, 
bu TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düșenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer alan ișletme birleșmeleri muhasebesine ilișkin tüm ilkeleri 
uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen ișletme, TFRS 3 ve ișletme birleșmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıkla-
malıdır. Değișiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında bașlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Söz konusu değișikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değișiklik)
Nisan 2015’te KGK, ișletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iștiraklerdeki yatırımların muhasebeleștirilmesinde özkaynak yönte-
minin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de değișiklik yapmıștır. Buna göre ișletmelerin bu yatırımları:

• maliyet değeriyle

• TFRS 9’a göre veya 

• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleștirmesi gerekmektedir. 

İșletmelerin aynı muhasebeleștirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değișiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında bașlayan yıllık 
raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmișe dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. 
Söz konusu değișiklik Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiș Uluslararası Raporlama Standartları (devamı)

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İșletmenin İștirak veya İș Ortaklığına Yaptığı Varlık Satıșları veya Katkıları 
(Değișiklikler)
Șubat 2015’de, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iștirak veya iș ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki 
tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de değișiklik yapmıștır. Bu değișiklik ile bir yatırımcı ile iștirak veya iș ortaklığı arasında, TFRS 3’te tanım-
landığı șekli ile bir ișletme teșkil eden varlıkların satıșı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleș-
tirilmesi gerektiği açıklığa kavușturulmuștur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç 
veya kayıplar, sadece ilișiksiz yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleștirilmelidir. İșletmelerin bu değișikliği, 1 Ocak 2016 
veya sonrasında bașlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değișik-
likler Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İșletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10 ve TMS 
28’de Değișiklik)
Șubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım ișletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için 
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de değișiklikler yapmıștır: Değișiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında bașlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Değișiklikler Grup için geçerli değildir ve grubun finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değișiklik)
Șubat 2015’de, TMS 1’de değișiklik yapmıștır. Bu değișiklikler; Önemlilik, Ayrıștırma ve alt toplamlar, Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, 
Özkaynakta muhasebeleștirilen yatırımlardan kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileștirmeler içermektedir. 
Bu değișiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında bașlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değișikliklerin 
Grup’un konsolide finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiș Uluslararası Raporlama Standartları (devamı)
Yıllık iyileștirmeler - 2012-2014 Dönemi

KGK, Șubat 2015’de “TFRS Yıllık İyileștirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıștır. Doküman, değișikliklerin sonucu olarak değișikliğe uğrayan stan-
dartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beș değișiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değișikliklerin konuları așağıdaki gibidir: 

• TFRS 5 Satıș Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler-elden çıkarma yöntemlerindeki değișikliklerin (satıș veya 
ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiștir 

• TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar- bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet sözleșmelerinin değerlendirilmesine ve netleștirmeye 
ilișkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilișkin açıklık getirilmiștir 

• TMS 19 Çalıșanlara Sağlanan Faydalar -yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin, borcun bulunduğu ülkede değil borcun 
tașındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık getirilmiștir  

• TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama- gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem finansal tablolarda ya da ara dönem finansal 
tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine açıklık getirilmiștir.

Bu değișiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında bașlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu 
değișikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.  

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmıș fakat KGK tarafından 
yayınlanmamıș yeni ve düzeltilmiș standartlar ve yorumlar
Așağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS’deki değișiklikler UMSK tarafından yayınlanmıș fakat cari raporlama dönemi için he-
nüz yürürlüğe girmemiștir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değișiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıștır/ yayınlanmamıștır ve 
bu sebeple TFRS’nin bir parçasını olușturmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değișiklikleri bu standart ve yorumlar 
TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiș Uluslararası Raporlama Standartları (devamı)
Yıllık İyileștirmeler - 2010-2012 Dönemi

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durum-
larda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değișiklikler derhal uygulanacaktır.

Yıllık İyileștirmeler - 2011–2013 Dönemi

UFRS 15 - Müșterilerle Yapılan Sözleșmelerden Doğan Hasılat 
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müșterilerle Yapılan Sözleșmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıștır. Standarttaki yeni beș așamalı model, hası-
latın muhasebeleștirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müșterilerle yapılan sözleșmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir 
ișletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkıșları) satıșının muhasebeleștirilip ölçülmesi 
için model olușturmaktadır. UFRS 15’in uygulama tarihi aslında 1 Ocak 2017’ydi, ancak Eylül 2015 de UMSK geçerlilik tarihini 1 Ocak 2018 ve sonra-
sında bașlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak șekilde ertelemiștir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e geçiș için iki alternatif uygu-
lama sunulmuștur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiș geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiș geriye dönük uygulama tercih edildiğinde 
önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karșılaștırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değișikliğin Grup’un 
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.   

UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014) 
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleștirme ve Ölçme standardının yerine geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer 
düșüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi așamalarından olușan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıștır. UFRS 9 finansal 
varlıkların içinde yönetildikleri iș modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklașımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, 
kredi kayıplarının daha zamanında muhasebeleștirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer düșüklüğü muhasebe-
sine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuștur. Buna ek olarak, UFRS 9,  banka ve diğer ișletmelerin, finansal borçlarını 
gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda,  kendi kredi değerliliklerindeki düșüșe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun 
değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart 
ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilișkilendirebilmek için geliștirilmiș bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. 
UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında bașlayan yıllık hesap dönemleri için
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Raporlama Standartları (devamı)

UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014) (devamı)
geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi değiștirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili değișiklikleri-
nin tek bașına erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  

UFRS 16 Kiralama İșlemleri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İșlemleri” standardını yayınlanmıștır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan 
kaldırarak kiracı durumundaki șirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını  gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki 
șirketler için muhasebeleștirme büyük ölçüde değișmemiș olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, 
UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında bașlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 
“Müșterilerle Yapılan Sözleșmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, stan-
dardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleșmemiș Zararlar için Ertelenmiș Vergi Varlıklarının Muhasebeleștirilmesi 
(Değișiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değișikliklerini yayınlamıștır. Yapılan değișiklikler gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borç-
lanma araçlarına ilișkin ertelenmiș vergi muhasebeleștirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değișiklikler; gerçekleșmemiș zararlar için ertelenmiș 
vergi varlıklarının muhasebeleștirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değișiklikler, 1 Ocak 
2017 ve sonrasında bașlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak, değișiklik-
lerin ilk kez uygulandığı dönem, karșılaștırmalı sunulan ilk dönemin açılıș özkaynaklarındaki etki, açılıș geçmiș yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak 
kalemleri arasında ayrıștırılmadan, açılıș geçmiș yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak kaleminde) muhase-
beleștirilebilecektir. Șirket/Grup bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo dipnotlarında açıklama yapacaktır. Grup, standardın finansal 
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)

UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akıș Tabloları standardında değișikliklerini yayınlamıștır. Değișiklikler, șirketin finansman faaliyetleri konusunda finan-
sal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin iyileștirilmesi için UMS 7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileștirmeler, șirket-
lerin finansal borçlarındaki değișiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir. Değișiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında bașlayan yıllık hesap dönemleri 
için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Șirket’in/Grup’un bu değișiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere ilișkin karșılaștırmalı 
bilgi sunulmasına gerek yoktur. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Bulunmamaktadır.

4. İŞ ORTAKLIKLARI
Bulunmamaktadır.
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5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup’un iş faaliyetleri sağladığı hizmet ve ürünlerinin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Grupoperasyonel olarak inșaat, 
perakende, üretim, enerji, hizmet ve ticaret-organizasyon faaliyetlerini yurtiçinde yürütmektedir.

Toplam Varlık ve Yükümlülükler:

Toplam Varlıklar 31 Aralık 2015   31 Aralık 2014

Üretim 472.592.977 421.828.814
İnșaat 435.269.950 352.428.128
Perakende 861.106.241 774.870.885
Hizmet ve Enerji 290.911.062 263.755.932
Toplam 2.059.880.230 1.812.883.759

Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (751.808.639) (694.044.850)

Konsolide finansal tablolara göre toplam varlıklar 1.308.071.591 1.118.838.909

Toplam Yükümlülükler

Üretim 402.446.286 327.853.955
İnșaat 396.621.131 307.161.526
Perakende 413.550.717 370.415.769
Hizmet ve Enerji 88.795.155 63.158.959
Toplam 1.301.413.289 1.068.590.209

Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (423.223.122) (311.951.407)

Konsolide finansal tablolara göre toplam yükümlülükler 878.190.167 756.638.802
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

6. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a. İlişkili taraflardan ticari alacaklar

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Asaf İș Ortaklığı 26.729.417 -

İttifak İnș. Müh. Müt. Tic. A.Ș. 1.909.727 242.831

1M İnșaat Müh. Mim. Müt. Ve Tic. A.Ș. - 1.029.196

Toplam 28.639.144 1.272.027

b. İlişkili taraflardan diğer alacaklar

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

İttifak İnș. Müh. Müt. Tic. A.Ș. - 1.634.036

Toplam - 1.634.036

c. İlişkili taraflaraticari borçlar

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

İttifak İnș. Müh. Müt. Tic. A.Ș. 277.570 298.862

Toplam 277.570 298.862

d. İlişkili taraflara diğer borçlar:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ortaklara borçlar 1.035.241 1.108.520
Toplam 1.035.241 1.108.520

İlişkili taraflara sağlanan faydalar

Ortaklara ve üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar așağıdaki gibidir.

1 Ocak-31 Aralık 2015 1 Ocak-31 Aralık 2014

Kısa vadeli faydalar

-Ücretler 5.364.110 4.313.186

Toplam 5.364.110 4.313.186
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

7. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Nakit 2.693.514 3.006.699
Bankalar
- Vadesiz mevduat 13.696.673 14.941.813
Kredi kartı alacakları (*) 7.522.076 8.096.989
Toplam 23.912.263 26.045.501

(*) Șirket bağlı ortaklıklarının kredi kartı sliplerinden olușmaktadır. Kredi kartı sliplerinden doğan mevduatlara ilișkin blokaj ve komisyon
 yükümlülükleri bulunmamaktadır.

8. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

a. İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar

Kısa vadeli:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Alıcılar 117.576.620 117.702.607
Alacak senetleri 13.235.114 13.019.699
Ertelenmiș finansman gideri (1.370.988) (742.443)
Diğer ticari alacaklar 359.658 259.170
Șüpheli ticari alacaklar 10.587.345 10.101.883
Șüpheli ticari alacaklar karșılığı (10.587.345) (10.101.883)
Toplam 129.800.404 130.239.033

Uzun vadeli:

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Alacak senetleri 230.936 132.340
Ertelenmiș finansman gideri (29.495) (20.472)
Toplam 201.441 111.868

Grup’un TMS 11 inșaat sözleșmelerinden kaynaklanan alacakların vadesi henüz belli olmadığı için söz konusu tutarlara reeskont hesaplaması 
yapılmamıștır. (31 Aralık 2015: 51.417.804 TL, 31 Aralık 2014 – 79.136.140 TL) 

Șüpheli ticari alacaklar karșılığı hareket tablosu:

  1 Ocak -31 Aralık 2015 31 Ocak -1 Aralık 2014

Dönem bașı karșılık tutarı 10.101.883 8.635.959
Dönem içinde ayrılan karșılık 772.476 1.560.358
Dönem içinde iptal / tahsil edilen (287.014) (94.434)
Dönem sonu karşılık tutarı 10.587.345 10.101.883
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8. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)

b.  İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar

Kısa vadeli:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Satıcılar 162.271.908 150.843.082

Borç senetleri 53.929.159 42.086.985

Ertelenmiș finansman geliri (4.683.703) (3.523.672)

Toplam 211.517.364 189.406.395

Uzun vadeli:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Borç senetleri 207.584 553.384

Ertelenmiș finansman geliri (30.336) (92.730)

Toplam 177.248 460.654



138
iTTiFAK HOLDiNG / FAALiYET RAPORU-2015

138

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

9. FİNANSAL YATIRIMLAR
Uzun Vadeli Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

  Pay Tutarı Pay Oranı % Pay Tutarı Pay Oranı %
         
Seha International Construction ContractingCo. Ltd.(*) 372.140 90,00% 372.140 90,00%
Konbeltaș Konya İnșaat Taș. Hiz. Dan. Park İșl. 
Elektrik Üretim A.Ș. 248 0,001% 248 0,001%
Innopark-Konya Teknoloji Geliștirme Bölgesi 
Yönetici A.Ș. 50.000 ** - -
Innopark-Konya Teknoloji Geliștirme Bölgesi Yönetici 
A.Ș.-Taahhüt (37.500) ** - -

Toplam 384.888 372.388  

(*)Șirket bağlı ortaklıklarından Seha İnșaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ș.’nin Suudi Arabistan’da%90 oranında bağlı ortaklığı bulunan șirkettir. 
Șirket 04 Ocak 2010 tarihinde kurulmuștur. Henüz faaliyete geçmediğinden konsolidasyona dahil edilmemiștir.

(**) Finansal yatırım için taahhüt edilen sermaye tutarıdır. 

10. FİNANSAL BORÇLAR
Kısa Vadeli Borçlanmalar

  31 Aralık 2015   31 Aralık 2014
Kısa vadeli banka kredileri    
 -    TL Krediler 80.849.125   105.752.835
 -    USD Krediler 15.690.698   15.846.779
 -    EURO Krediler 14.390.350   15.877.116
Finansal kiralama anapara ve faizleri 5.814.560   418.859
Finansal kiralama faizleri (406.880)   (151.498)
Kredi kartları borçları 1.284.916   2.452.826
Toplam 117.622.769   140.196.917
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10. FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Detayı:
31 Aralık 2015:

Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 7,10% - 14,20% 9.424.975 9.424.975
EURO Krediler 3,00% - 6,80% 379.767 1.206.748
          10.631.723
 
Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 5,01% - 14,20% 71.424.150 71.424.150
USD Krediler 1,15% - 6,75% 5.396.444 15.690.698
EURO Krediler 0,75% - 6,80% 4.148.919 13.183.602
          100.298.450
 
Toplam Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler       80.849.125 80.849.125
USD Krediler       5.396.444 15.690.698
EURO Krediler       4.528.686 14.390.350
          110.930.173

31 Aralık 2014:

Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 7,32% - 9,60% 23.636.430 23.636.430
EURO Krediler 2,38% - 2,40% 501.059 1.413.336
          25.049.766
      
Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 4,16% - 14,22% 82.116.405 82.116.405
USD Krediler 3,36% - 12,22% 6.833.749 15.846.779
EURO Krediler 4,16% - 4,93% 5.127.727 14.463.780
          112.426.964
      
Toplam       Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler       105.752.835 105.752.835
USD Krediler       6.833.749 15.846.779
EURO Krediler       5.628.786 15.877.116
          137.476.730
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

10. FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri  
 -    TL Krediler 125.546.010 129.512.155
 -    USD Krediler 13.374.848 6.308.248
 -    EURO Krediler 28.967.907 10.616.110
Toplam 167.888.765 146.436.513

Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımlarının Detayı:
31 Aralık 2015:

Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 9,12% - 14,20% 27.228.862 27.228.862
EURO Krediler 3,00% - 6,80% 3.061.780 9.729.110
          38.965.247
 
Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 5,01% - 14,20% 98.317.148 98.317.148
USD Krediler 1,15% - 6,75% 3.909.607 11.367.573
EURO Krediler 0,75% - 6,80% 6.054.505 19.238.797
          128.923.518
 
Toplam Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 125.546.010 125.546.010
USD Krediler 4.599.962 13.374.848
EURO Krediler 9.116.285 28.967.907
Toplam   167.888.765

31 Aralık 2014

Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 7,32% - 9,60% 36.897.789 36.897.789
          36.897.789

     
Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 4,16% - 14,22% 92.614.366 92.614.366
USD Krediler 3,36% - 12,22% 2.720.362 6.308.248
EURO Krediler 4,16% - 4,93% 3.763.644 10.616.110
          109.538.724

     
Toplam       Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler       129.512.155 129.512.155
USD Krediler       2.720.362 6.308.248
EURO Krediler       3.763.644 10.616.110
          146.436.513
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31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

10. FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Uzun Vadeli Borçlanmalar

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Krediler  
 -    TL Krediler 132.090.186 78.556.446
 -    USD Krediler 6.732.791 6.914.490
 -    EURO Krediler 54.746.365 19.216.421
Finansal kiralama anapara ve faizleri 9.389.095 17.537.121
Finansal kiralama faizleri (1.713.223) (1.911.428)
  201.245.214 120.313.050
Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Detayı:
31 Aralık 2015
Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 9,12% - 14,20% 12.079.792 12.079.792
EURO Krediler 3,00% - 6,80% 4.043.627 12.849.029

          24.928.821
           
Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 5,01% - 14,20% 120.010.394 120.010.394
USD Krediler 2,91% - 6,75% 2.315.583 6.732.791
EURO Krediler 0,75% - 6,80% 13.185.214 41.897.336
          168.640.521

 
Toplam Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 132.090.186 132.090.186
USD Krediler 2.315.583 6.732.791
EURO Krediler 17.228.841 54.746.365
    193.569.342
31 Aralık 2014

Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 7,32% - 9,60% 12.266.349 12.266.349
          12.266.349
           
Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 4,16% - 14,22% 66.290.097 66.290.097
USD Krediler 3,36% - 12,22% 2.981.798 6.914.490
EURO Krediler 4,16% - 4,93% 6.812.643 19.216.421
          92.421.008

      
Toplam       Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler       78.556.446 78.556.446
USD Krediler       2.981.798 6.914.490
EURO Krediler       6.812.643 19.216.421
          104.687.357
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

10. FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Banka kredilerinin geri ödeme planı așağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

0 - 3 ay 117.528.549 89.308.848
3- 12 ay 138.118.467 180.082.099
1-2 yıl 111.956.409 42.467.581
2-3 yıl 50.963.920 33.813.236
3-4 yıl 35.956.640 21.573.426
4-5 yıl 11.087.201 10.761.467
5 yıl ve üzeri 2.296.293 2.547.811
Etkin faiz 4.480.801 8.046.132
Toplam 472.388.280 388.600.600

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçlarının detayı așağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

1 yıldan az 5.814.560 418.859
1 – 5 yıl arası 9.389.095 17.537.121
Toplam anapara + faiz 15.203.655 17.955.980
Gelecek yıllara ait faiz gideri (-) (2.120.103) (2.062.926)
Finansal kiralama borçları anapara toplamı 13.083.552 15.893.054
 
Gösterimi: 31 Aralık 2015 31Aralık 2014
Kısa vadeli finansal kiralama borçları (brüt) 5.814.560 418.859
Kısa vadeli finansal kiralama borçları (faiz) (406.880) (151.498)
Kısa vadeli anapara 5.407.680 267.361
 

Uzun vadeli finansal kiralama borçları (brüt) 9.389.095 17.537.121
Uzun vadeli finansal kiralama borçları (faiz) (1.713.223) (1.911.428)
Uzun vadeli anapara 7.675.872 15.625.693
 
Toplam 13.083.552 15.893.054
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31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

11. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
a. İlișkili olmayan taraflardan diğer alacaklar:

Kısa vadeli:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Hisse senedi satıșından alacaklar 13.320.000 13.320.000
Vergi dairesinden alacaklar 8.223.959 5.112.531
Konut Yapı Kooperatifinden alacaklar 1.139.852 1.139.852
Verilen depozito ve teminatlar 50.460 147.626
Diğer 80.489 381.754
Toplam 22.814.760 20.101.763

Uzun vadeli:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Verilen depozito ve teminatlar (**) 1.575.176 1.409.525
Toplam 1.575.176 1.409.525

(**) Verilen depozito ve teminatlar belediyeler, elektrik, su ve doğalgaz dağıtım șirketlerine verilen tutarlardan olușmaktadır. 

b. İlișkili olmayan taraflara diğer borçlar

Kısa vadeli:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Alınan depozito ve teminatlar (*) 1.070.450 792.281
Ödenecek diğer yükümlülükler 2.049 3.934
Diğer 1.692 6.682
Toplam 1.074.191 802.897

(*) Șirket bağlı ortaklılarından Adese Alıșveriș Merkezleri Tic. A.Ș.’nin kiralama ișlemlerine ilișkin aldığı depozito ve teminat tutarlarıdır. 
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

12. STOKLAR

  31 Aralık 2015   31 Aralık 2014

Gayrimenkul stokları 135.387.145 94.909.269
Market stokları 115.232.272 122.751.287
Un, makarna ve irmik stokları 26.910.717 36.961.061
Değirmen, kantar ve testere stokları 3.829.590 3.317.979
Binek araçlar ve yedek parça stokları 9.900.384 14.331.135
Canlı hayvan ürünleri ve yem stokları 2.712.971 1.699.615
Akaryakıt stokları 209.653 192.929
Diğer 139.320 105.309
Toplam 294.322.052 274.268.584

Stoklar üzerinde 88.270.000 TL sigorta teminatı bulunmaktadır. (31 Aralık 2014-75.375.350 TL)

13. CANLI VARLIKLAR
Büyükbaș ve küçükbaș etlik hayvanlar, damızlık tavuklar, damızlık yarka sürüleri, canlı tavuklar konsolide finansal tablolarda canlı varlıklar kalemi 
içerisinde sınıflandırılmıștır. Büyükbaș ve küçükbaș etlik hayvanlar finansal tablolarda kısa vadeli canlı varlıklarda gösterilir. Uzun vadeli canlı varlık-
larda gösterilen damızlık tavuklar ekonomik ömürleri esas alınarak normal (doğrusal) amortisman yöntemine %50 oranına göre itfa edilmektedir. 
Bu canlı varlıkların, aktif bir piyasası olmamasından dolayı maliyet eksi birikmiș itfa ve varsa değer düșüklüğü karșılığı ayrıldıktan sonra konsolide 
finansal tablolara yansıtılmaktadır.

a. Kısa vadeli canlı varlıklar
Kısa vadeli canlı varlıklar așağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Küçükbaș etlik hayvanlar 4.801.959 4.722.996
Büyükbaș etlik hayvanlar 5.537 25.396
Toplam 4.807.496 4.748.392

b. Uzun vadeli canlı varlıklar
Tesiste 18 adet kümes bulunmaktadır. Bunlardan 14 adedi yumurta üretim kümesi, 4 adedi ise civciv yetiștirme kümesidir. Kümesler otomatik 
yemleme ve sulama, otomatik gübre temizlemeli kafes sistemlidir. Tesiste civcivler dıșarıdan alınmaktadır. Civciv yetiștirme dönemi 16 haftadır 
(112 gün). Bir yılda üç parti civciv yetiștiriciliği yapılabilmektedir.

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Damızlık tavuk ve yarkalar 2.264.356 2.443.452
Damızlık tavuk ve yarkalar itfa payı (1.073.818) (560.585)
Toplam 1.190.538 1.882.867
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31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

13. CANLI VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle uzun vadeli canlı varlıklar hareket tablosu așağıdaki gibidir:

Maliyet 1 Ocak 2015 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2015
Damızlık tavuk ve yarkalar 2.443.452 1.131.851 (1.310.947) 2.264.356
Birikmiș itfa payları
Damızlık tavuk ve yarkalar 560.585 1.482.998 (969.765) 1.073.818
Canlı varlıklar, net 1.882.867   1.190.538

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle uzun vadeli canlı varlıklar hareket tablosu așağıdaki gibidir:

Maliyet 1 Ocak 2014 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2014
Damızlık tavuk ve yarkalar 1.468.169 2.316.598 (1.341.315) 2.443.452
Birikmiş itfa payları        
Damızlık tavuk ve yarkalar 485.962 1.059.383 (984.760) 560.585
Canlı varlıklar, net 982.207   1.882.867

14. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
a. Peșin ödenmiș giderler
Kısa Vadeli:
  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Verilen sipariș avansları 66.228.052 41.515.658
Ciro primi gelir tahakkukları 10.916.565 10.638.017
İnșaat sözleșmelerinden gelir tahakkukları 14.410.796 1.636.112
Diğer gelir tahakkukları 1.256.792 105.322
Peșin ödenen giderler 2.699.379 2.769.450
İș avansları 126.083 43.582
Personel avansları 501.475 619.668
Toplam 96.139.142 57.327.809

Uzun Vadeli:
  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Verilen sipariș avansları 2.844.770 4.053.371
Peșin ödenen kira giderleri 1.078.868 347.900
Toplam 3.923.638 4.401.271

b. Ertelenmiș gelirler
Kısa Vadeli:
   31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Alınan sipariș avansları 39.695.668 39.447.081
Gelecek aylara ait gelirler 8.917.693 3.010.137
Kira tahakkukları 394.236 2.469.502
Toplam 49.007.597 44.926.720
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

14. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER (Devamı)
Uzun Vadeli:

   31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Gelecek yıllara ait gelirler 4.759.057 7.287.489
Toplam 4.759.057 7.287.489

15. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller, üzerinden kira geliri elde edilen gayrimenkuller ile değer artıș ka-
zancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerden olușmaktadır.

Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri așağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Kule Site AVM 299.617.144 229.836.262

Kule Plaza İș Merkezi - 2.625.000

Ereğli Park Site AVM 37.241.473 35.144.000

Toplam 336.858.617 267.605.262
 

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller hareket tablosu așağıdaki gibidir:

01 Ocak 
2015 Girişler Çıkışlar Değer Artış 

Fonu,Net Transferler 31 Aralık 
2015

Kule Site AVM 229.836.262 - - 56.323.456 13.457.426 299.617.144
Kule Plaza İș Merkezi 2.625.000 - (1.473.065) (1.151.935) - - 
Ereğli Park Site AVM 35.144.000 110.000 - 1.987.473 - 37.241.473
Toplam 267.605.262 110.000 (1.473.065) 57.158.994 13.457.426 336.858.617

Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri, 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerle değerlenmiștir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller-
de olușan değer artıșları kar ve zarar tablosuna alınmıștır.
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15. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Devamı)
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değișimler așağıdaki gibidir:

Gayrimenkul Net Defter 
Değeri

Cari Dönem 
Değerlenmiş 

Tutarı

Toplam 
Değerleme 

Farkı

Devreden 
Değerleme 

Farkı, net

Cari Dönem 
Değerleme 

Farkı, net
Kule Site AVM 47.176.505 299.617.144 252.440.639 196.117.183 56.323.456
Ereğli Park Site AVM 25.043.264 37.241.473 12.198.209 10.210.736 1.987.473
Kule Plaza İș Merkezi - - - 1.151.935 (1.151.935)
Toplam 72.219.769 336.858.617 264.638.848 207.479.854 57.158.994

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin sigorta teminat bedeli 96.110.000 TL’dir.(31 Aralık 2014: 95.396.000 TL) . 31 Aralık 
2015 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde ipotek bedeli 305.535.000 TL’dir. (31 Aralık 2014: 249.619.990 )

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle gayrimenkul değerleme șirketi tarafından hazırlanan ekspertiz raporları, gelir kapitalizasyonu yaklașımı ile emsal değer 
metodu kullanılarak hazırlanmıștır. Gerçeğe uygun değer tespit edilirken benzer gayrimenkuller ile ilgili piyasa ișlem fiyatlarının referans alınmasına uygun 
karșılaștırılabilir veri olmaması durumunda gelir kapitalizasyonu değerleme metodu kullanılmıștır. 

1 Ocak – 31 Aralık 2015 tarihleri arası yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri 19.548.877 TL’dir (1 Ocak – 31 Aralık 2014: 
17.641.126 TL)

1 Ocak – 31 Aralık 2015 tarihleri arası yatırım amaçlı gayrimenkullere ilișkin faaliyet gideri 204.582 TL’dir (1 Ocak – 31 Aralık 2014: 186.891 TL)

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller hareket tablosu așağıdaki gibidir:

  1 Ocak 2014 Girişler
Değer Artış Fonu, 

Net Transfer 31 Aralık 2014
Kule Site AVM 208.697.698 - 21.138.564 - 229.836.262
Kule Plaza İș Merkezi 2.525.000 - 100.000 - 2.625.000
Ereğli Park Site AVM 32.200.000 - 2.944.000 - 35.144.000
Kadınhanı Tekstil Fabrikası 2.082.084 - (1.626.672) (455.412) -
Toplam 245.504.782 - 22.555.892 (455.412) 267.605.262
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31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
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15. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı)
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönem içinde yatırım amaçlı gayrimenkullerde gerçekleșen hareketler așağıdaki gibidir:

Gayrimenkul
Net Defter 

Değeri

Cari Dönem 
Değerlemiş 

Tutarı

Toplam 
Değerleme 

Farkı

Devreden 
Değerleme 

Farkı, net

Cari Dönem 
Değerleme 

Farkı, net
Kule Site AVM 33.719.079 229.836.262 196.117.183 174.978.620 21.138.564
Kule Plaza İș Merkezi 1.473.065 2.625.000 1.151.935 1.051.935 100.000
Ereğli Park Site AVM 24.933.264 35.144.000 10.210.736 7.266.736 2.944.000
Toplam 60.125.408 267.605.262 207.479.854 183.297.291 24.182.564

16. MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle maddi duran varlık hareket tablosu așağıdaki gibidir:

Maliyet 01 Ocak 
2015 İlaveler Çıkışlar Yeniden 

Değerleme Transferler 31 Aralık 2015

Arazi ve arsalar 50.281.853 - - 11.861.565 664.827 62.808.245
Yer altı ve yer üstü düzenleri 787.378 4.250 - - - 791.628
Binalar 159.028.706 1.084.700 - 9.998.563 800.088 170.912.057
Tesis, makine ve cihazlar 74.118.719 3.260.441 (411.207) - 7.474.425 84.442.378
Tașıtlar 10.093.973 1.807.190 (2.741.692) - - 9.159.471
Demirbașlar 41.750.505 3.214.381 (120.298) - 2.432.228 47.276.816
Diğer maddi vuran varlıklar 696.784 56.050 - - - 752.834
Özel maliyetler 41.737.920 218.044 (4.050.200) (12.708.890) 5.959.554 31.156.428
Yapılmakta olan yatırımlar 16.867.149 36.436.744 - - (30.788.548) 22.515.345
Toplam 395.362.987 46.081.800 (7.323.397) 9.151.238 (13.457.426) 429.815.202
       
Birikmiş Amortismanlar            
Yer altı ve yer üstü düzenleri 298.492 49.263 - - - 347.755
Binalar 7.105.785 740.666 - - - 7.846.451
Tesis, makine ve cihazlar 44.037.848 5.844.515 (223.752) - - 49.658.611
Tașıtlar 6.932.884 1.611.983 (1.841.700) - - 6.703.167
Demirbașlar 29.706.006 3.495.546 (116.065) - - 33.085.487
Diğer maddi vuran varlıklar 358.752 124.329 - - - 483.081
Özel maliyetler 15.287.731 2.094.025 (1.225.651) - - 16.156.105
Toplam 103.727.498 13.960.327 (3.407.168) - - 114.280.657
       
Maddi duran varlıklar, net 291.635.489     315.534.545

Maddi duran varlıklar üzerinde sigorta teminat bedeli 31 Aralık 2015tarihi itibariyle443.229.427TL’dir.

31 Aralık 2015tarihi itibariyle sahip olduğu maddi varlıklar üzerinde toplam 369.467.500TL tutarında ipotek bulunmaktadır.



İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

16. MADDİ DURAN VARLIKLAR  (devamı)
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle arazi ve arsaların gerçeğe uygun değerindeki değișimler așağıdaki gibidir:

Arazi ve Arsalar: Net Defter 
Değeri

Cari Dönem 
Değerlenmiş 

Tutarı

Toplam 
Değerleme 

Farkı

Devreden 
Değerleme 

Farkı, net

Cari Dönem 
Değerleme 

Farkı, net
Tömek arsa 23.038 8.295.000 8.271.962 7.346.962 925.000
Meram Alakova 30.714 235.000 204.286 164.286 40.000
Kadınhanı arsa 187.483 17.166.000 16.978.517 13.545.484 3.433.033
Konestaș Yanı 1.331.129 5.801.000 4.469.871 3.527.006 942.865
Fabrika Arsası 1.293.112 4.521.870 3.228.758 3.521.715 (292.957)
Konya Kayacık Fabrika arsası 86.514 6.015.000 5.928.486 2.500.033 3.428.453
Sille 2.000 2.555.000 2.553.000 2.148.000 405.000
Karatay 2.923 70.000 67.077 55.577 11.500
Pamukçu Tavuk Çiftliği 4.641 4.322.000 4.317.359 3.497.259 820.100
Tatlıcak Besi Çiftliği 2.613.580 1.040.912 (1.572.668) (1.639.043) 66.375
Sakyatan 14.418 14.418 - - -
Tömek 7.774.200 11.872.665 4.098.465 2.283.729 1.814.736
Beyșehir Yem Fabrikası 454 835.380 834.926 577.886 257.040
Kırșehir Çiçekdağı Fabrika 
Arsası 33.347 64.000 30.653 20.233 10.420
Arazi ve arsalar toplamı 13.397.553 62.808.245 49.410.692 37.549.127 11.861.565

Binalar:
İstanbul Büro 17.181 720.000 702.819 607.255 95.564
Pelitevler Market Binası 1.173 785.000 783.827 736.794 47.033
Seydișehir Market Binası 553.356 2.275.000 1.721.644 1.384.519 337.125
Meram Market Binası 146.501 1.375.000 1.228.499 949.048 279.451
Mengene Market Binası 77.461 1.425.000 1.347.539 1.030.835 316.704
Genel Merkez Binası 1.653.584 16.740.000 15.086.416 13.117.328 1.969.088
Kule Plaza İș Merkezi 3.973.737 20.186.000 16.212.263 15.956.084 256.179
Zambak Market Binası 41.917 41.917 - 1.000 (1.000)
Kule Site AVM 10.594.689 78.539.856 67.945.167 67.750.118 195.049
Ereğli Park Site AVM 2.384.181 4.358.527 1.974.346 617.372 1.356.974
Kadınhanı Tekstil Fabrikası 1.064.596 2.507.000 1.442.404 1.882.380 (439.976)
Fabrika 1.051.182 5.543.130 4.491.948 4.419.071 72.877
Lojistik 3.038.539 6.015.000 2.976.461 1.933.036 1.043.425
Pamukçu Tavuk Çiftliği 425.430 3.684.363 3.258.933 2.649.270 609.663
Yem Fabrikası 256.372 1.285.904 1.029.532 946.723 82.809
Tatlıcak İdari Bina 465.240 361.760 (103.480) 3.476 (106.956)
Tömek Depo 149.866 262.150 112.284 81.266 31.018
Makarna Fabrikası ve Depo 2.373.031 16.960.000 14.586.969 10.733.433 3.853.536

 Binalar toplamı 28.268.036 163.065.607 134.797.571 124.799.008 9.998.563
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

16. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlık hareket tablosu așağıdaki gibidir:

Maliyet 1 Ocak 2014 İlaveler Çıkışlar
Yeniden 

Değerleme Transfer
31 Aralık 

2014
Arazi ve arsalar 42.594.086 11.047.936 (114.658) (3.873.796) 628.285 50.281.853
Yer altı ve yer üstü düzenleri 1.221.291 332.421 (766.334) - - 787.378
Binalar 143.353.878 1.443.012 (928.430) 12.622.750 2.537.496 159.028.706
Tesis, makine ve cihazlar 68.098.947 3.470.836 (1.700.448) - 4.249.384 74.118.719
Tașıtlar 9.051.616 3.406.132 (2.363.775) - - 10.093.973
Demirbașlar 35.732.683 3.071.459 (218.057) - 3.164.420 41.750.505
Diğer maddi vuran varlıklar 371.207 335.084 (9.507) - - 696.784
Özel maliyetler 39.402.304 553.479 - 605.995 1.176.142 41.737.920
Yapılmakta olan yatırımlar 7.299.551 19.105.547 (319.718) - (9.218.231) 16.867.149
Toplam 347.125.563 42.765.906 (6.420.927) 9.354.949 2.537.496 395.362.987

       

Birikmiş Amortismanlar            
Yer altı ve yer üstü düzenleri 493.203 71.694 (266.405) - - 298.492
Binalar 6.625.003 684.672 (203.890) - - 7.105.785
Tesis, makine ve cihazlar 38.585.431 6.377.840 (925.423) - - 44.037.848
Tașıtlar 6.902.931 1.617.724 (1.587.771) - - 6.932.884
Demirbașlar 26.496.949 3.369.789 (160.732) - - 29.706.006
Diğer maddi vuran varlıklar 239.150 129.109 (9.507) - - 358.752
Özel maliyetler 13.155.943 2.131.788 - - - 15.287.731
Toplam 92.498.610 14.382.616 (3.153.728) - - 103.727.498

       

Maddi duran varlıklar, net 254.626.953     291.635.489

Maddi duran varlıklar üzerinde sigorta teminat bedeli 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 311.492.620 TL’dir.

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sahip olduğu maddi varlıklar üzerinde toplam 362.039.990 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.



İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

16. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle arazi ve arsaların gerçeğe uygun değerindeki değișimler așağıdaki gibidir:

Net Defter 
Değeri

Cari Dönem 
Değerlenmiş 

Tutarı

Toplam 
Değerleme 

Farkı

Devreden 
Değerleme 

Farkı, net

Cari Dönem 
Değerleme 

Farkı, net
Arazi ve Arsalar:
Tömek arsa 23.038 7.370.000 7.346.962 6.151.962 1.195.000
Meram Alakova 30.714 195.000 164.286 152.286 12.000
Kadınhanı arsa 187.483 13.732.967 13.545.484 12.782.517 762.967
Konestaș Yanı 1.331.129 4.858.135 3.527.006 4.182.521 (655.515)
Fabrika Arsası 628.285 4.150.000 3.521.715 - 3.521.715
Konya Kayacık Fabrika arsası 86.514 2.586.547 2.500.033 1.379.016 1.121.017
Sille 2.000 2.150.000 2.148.000 2.125.500 22.500
Karatay 2.923 58.500 55.577 42.077 13.500
Pamukçu Tavuk Çiftliği 4.641 3.501.900 3.497.259 3.302.709 194.550
Tatlıcak Besi Çiftliği 2.613.580 974.537 (1.639.043) 1.090.088 (2.729.131)
Sakyatan 14.418 14.418 - - -
Tömek 7.774.200 10.057.929 2.283.729 9.679.924 (7.396.195)
Beyșehir Yem Fabrikası 454 578.340 577.886 513.626 64.260
Kırșehir Çiçekdağı Fabrika 
Arsası 33.347 53.580 20.233 20.697 (464)
Arazi ve arsalar toplamı 12.732.726 50.281.853 37.549.127 41.422.923 (3.873.796)

Binalar:
İstanbul Büro 17.745 625.000 607.255 531.692 75.563
Pelitevler Market Binası 1.206 738.000 736.794 718.762 18.032
Seydișehir Market Binası 570.481 1.955.000 1.384.519 1.422.006 (37.487)
Meram Market Binası 150.952 1.100.000 949.048 844.597 104.451
Mengene Market Binası 79.165 1.110.000 1.030.835 1.052.663 (21.828)
Genel Merkez Binası 1.702.672 14.820.000 13.117.328 12.798.240 319.088
Kule Plaza İș Merkezi 4.068.916 20.025.000 15.956.084 12.735.905 3.220.179
Zambak Market Binası 42.917 43.917 1.000 - 1.000
Kule Site AVM 10.853.620 78.603.738 67.750.118 62.213.662 5.536.456
Ereğli Park Site AVM 2.438.628 3.056.000 617.372 342.651 274.721
Kadınhanı Tekstil Fabrikası 454.653 2.337.033 1.882.380 2.082.084 (199.704)
Fabrika 1.080.929 5.500.000 4.419.071 1.853.338 2.565.733
Lojistik 3.116.964 5.050.000 1.933.036 1.822.149 110.887
Tavuk Çiftliği 425.430 3.074.700 2.649.270 - 2.649.270
Yem Fabrikası 264.937 1.211.660 946.723 2.916.252 (1.969.529)
Tatlıcak İdari Bina 294.444 297.920 3.476 - 3.476
Tömek Depo 155.234 236.500 81.266 657.238 (575.972)
Makarna Fabrikası ve Depo 1.405.020 12.138.453 10.733.433 10.185.019 548.414
Binalar toplamı 27.123.913 151.922.921 124.799.008 112.176.258 12.622.750
Özel Maliyetler
Aksaray Park Site AVM(*) 5.041.110 17.750.000 12.708.890 12.102.895 605.995
Özel maliyetler toplamı 5.041.110 17.750.000 12.708.890 12.102.895 605.995
Toplam 44.897.749 219.954.774 175.057.025 165.702.076 9.354.949
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

17. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2015tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar hareket tablosu așağıdaki gibidir:

Maliyet 1 Ocak 2015 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2015

Haklar 6.340.369 105.554 - 6.445.923
Diğer maddi olmayan duran varlıklar 3.571.481 234.318 - 3.805.799
Toplam 9.911.850 339.872 - 10.251.722
         
Birikmiș Amortismanlar Haklar 5.959.665 78.718 - 6.038.383
Diğer maddi olmayan duran varlıklar 3.094.529 339.567 - 3.434.096
Toplam 9.054.194 418.285 - 9.472.479
         
Maddi duran varlıklar, net 857.656   - 779.243

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar hareket tablosu așağıdaki gibidir:

Maliyet 1 Ocak 2014 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2014
Haklar 6.075.043 265.326 - 6.340.369
Kuruluș ve örgütlenme giderleri 1.876 - (1.876) -
Diğer maddi olmayan duran varlıklar 3.360.705 210.776 - 3.571.481
Toplam 9.437.624 476.102 (1.876) 9.911.850
     
Birikmiş Amortismanlar        
Haklar 5.677.290 282.375 - 5.959.665
Kuruluș ve örgütlenme giderleri 1.876 - (1.876) -
Diğer maddi olmayan duran varlıklar 2.777.400 317.129 - 3.094.529
Toplam 8.456.566 599.504 (1.876) 9.054.194
         
Maddi olmayan duran varlıklar, net 981.058   857.656

18. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
Grup, kiralanan arsalarda güneș veya rüzgar enerjisi elde etmek için öncelikle belirli ölçümler yapmaktadır. Bu ölçümleri gerçekleștirecek cihazın 
kurulumuna ilișkin maliyetler özel tükenmeye tabi varlıklar hesabında sınıflandırılmakta olup, ölçüm süresince varlık amortismana tabi tutulma-
maktadır. (Ölçüm süreleri altı ay ila bir yıl arasında tahmin edilmektedir)

  31 Aralık 2015   31 Aralık 2014

Arama giderleri 108.378   171.711

Toplam 108.378   171.711
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31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

19. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli karșılıklar:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Dava karșılıkları 7.428.349 7.416.246
İzin karșılıkları (Dipnot 20) 2.867.371 2.482.355
Toplam 10.295.720 9.898.601

Grup, kaybedilmesi muhtemel davalara ilișkin karșılık ayırmaktadır. Aleyhte açılan davalar genellikle alacak ve tazminat davalarıdır.

Teminat / Rehin / İpotek (TRİ)

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle grubun Teminat/Rehin/İpotek (“TRİ”) pozisyonuna ilișkin tabloları așağıdaki gibidir;

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
A. Kendi Tüzel kișiliği adına vermiș olduğu TRİ’ler - -
     - Verilen teminat mektupları - -
     - Verilen ipotekler - -
B. Bağlı Ortaklığı adına vermiș olduğu TRİ’ler 556.280.832 459.076.242
C. Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kișilerin 
borcunu temin amacıyla vermiș olduğu TRİ’ler - -
D. Diğer TRİ’ler - -
- Ortaklar lehine verilen - -
- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup șirketleri lehine 
verilen TRİ’ler - -
C maddesi kapsamına girmeyen 3. kișiler lehine vermiș olduğu TRİ’ler - -
Toplam 556.280.832 459.076.242

Grup’un vermiș olduğu TRİ’lerinGrup’unözkaynaklarına oranı 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle % 135’dir. (31 Aralık 2014: % 101)

Davalar

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Grup tarafından açılmıș ve Grup’a karșı açılmıș davaların dökümü așağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Grup lehine açılan davalar 199.600 7.869.656
Grup aleyhine açılan davalar 1.301.369 8.927.512

Uzun vadeli karșılıklar:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Kıdem tazminatı karșılığı (Dipnot 20) 11.053.030 10.968.159
Toplam 11.053.030 10.968.159
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

20. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
a. Çalıșanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Personele borçlar 5.815.034 6.719.002
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2.073.384 2.034.520
Toplam 7.888.418 8.753.522

 

b. Çalıșanlara sağlanan faydalara ilișkin karșılıklar:

Kısa vadeli

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
İzin karșılıkları 2.867.371 2.482.355
Toplam 2.867.371 2.482.355

 

Uzun vadeli

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Kıdem tazminatı karșılığı 11.053.030 10.968.159
Toplam 11.053.030 10.968.159

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın ișine son verilen, 
askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran yada emeklilik yașına gelmiș 
personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. Hesaplama yapılırken aylık kıdem tazminatı tavanı așılmamaktadır. 

Grup’un kıdem tazminatı hesaplaması karșılığının hesaplanmasında 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle geçerli olan 3.828 TL tavan tutarı dikkate 
alınmıștır (31 Aralık 2014– 3.438TL). Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, grubun çalıșanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre 
hesaplanır. UMS 19 (“Çalıșanlara Sağlanan Faydalar”), grubun yükümlülüklerini tanımlanmıș fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme 
yöntemleri kullanılarak geliștirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar 
așağıda belirtilmiștir:

Esas varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek 
enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. 

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, ekli mali tablolarda karșılıklar, çalıșanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yü-
kümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle karșılıklar yıllık % 8,81 maaș artıș oranı ve % 11,19is-
konto oranı varsayımına göre % 2,19 reel iskonto oranı ile hesaplanmıștır (31 Aralık 2014 –% 3,24). İsteğe bağlı ișten ayrılmalar neticesinde 
ödenmeyip, Grup’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıștır. 



İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

20. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu așağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014

Dönem bașı bakiyesi 10.968.159 12.073.235
Hizmet maliyeti 969.669 847.672
Faiz maliyeti 241.763 355.160
Ödemeler (5.612.766) (3.681.877)
Aktüeryal fark 4.486.205 1.373.969
Dönem sonu bakiyesi 11.053.030 10.968.159

21. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Devreden KDV 30.009.459 29.399.302
Diğer KDV 5.584.406 523.099
Sayım ve tesellüm noksanları - 1.135
Toplam 35.593.865 29.923.536

Diğer duranvarlıklar

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Peșin ödenen vergi ve fonlar 2.784.878 3.888.295

Toplam 2.784.878 3.888.295

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Sayım ve tesellüm fazlaları - 658

Toplam - 658
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İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

22. ÖZKAYNAKLAR
a) Sermaye

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Sermaye 60.000.000 60.000.000
Toplam 60.000.000 60.000.000

Grup sermayesi ana ortaklığın (İttifak Holding A.Ș.)  sermayesinden olușmakta olup 31 Aralık 2015ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sermayenin % 10 
ve daha fazlasına sahip ortaklar bulunmamaktadır. Ana ortaklığın sermayesi her biri 1 TL olan 60.000.000 adet hisseden olușmaktadır.

21.06.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereği, bu tarih itibariyle mevcut ortakların tamamına %10 oranında 
imtiyaz hakkı verilmiș olup, ortaklık yapısı așağıdaki gibi șekillenmiștir;

Grubu Nama/Hamiline Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü
A Nama 1 10 İmtiyazlı
B Hamiline 1 90 İmtiyazsız

A grubu paylar kendi aralarında, B grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Sermaye artıșlarında hissedarların Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
maddeleri çerçevesinde haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar 
satıș için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dıșındaki 
pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kișilere Yönetim Kurulu’nun onayı ile verilir ve pay defterine ișlenir.

Șirket Ana sözleșmesinin 17. maddesi gereği; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın 
1 (bir) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 (on beș) oy hakkı, (B) grubu 
payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçiminde oyda imtiyaz tașıyan paylar dıșında imtiyaz tașıyan 
pay ihraç edilemez. 

Ana sözleșmenin 10.maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinden 4 adedi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca 
seçilirler. Diğer 2 adet Yönetim Kurulu üyesi ise Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir.

b) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları:

  31 Aralık 2015   31 Aralık 2014
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 2.844.094   2.844.094
Toplam 2.844.094   2.844.094

Sermaye düzeltmesi farkları, 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücünde, nakit ve muadili sermaye artırımlarının endekslenmesinin etkisini temsil 
etmektedir. Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dıșında bir kullanımı yoktur.

c) Karșılıklı İștirak Sermaye Düzeltmesi 

  31 Aralık 2015   31 Aralık 2014
Karșılıklı iștirak sermaye düzeltmesi (12.659.717) (12.659.717)
Toplam (12.659.717) (12.659.717)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

22. ÖZKAYNAKLAR (devamı)

Șirket bağlı ortaklıklarından Adese Alıșveriș Merkezi A.Ș. 11.04.2008 tarihinde gönüllü çağrı yöntemiyle Șirket’in 53.112,50 TL nominal değerli 106.225 
adet (sermaye artırımı sonrası 132.781,25 adet) hissesini 2.589.368 TL’ye satın almıștır.

Ayrıca Șirket’in gerçek kiși ortaklarından; Seha İnșaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ș. 2007 yılında Șirket’in 43.271 TL nominal değerli 86.542 
(sermaye artırımı sonrası 108.177,50) adet hissesini 2.120.305 TL’ye,  Konestaș Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San.Tic.A.Ș. 2008 yılında Șirket’in 
30.613 TL nominal değerli 61.225 (sermaye artırımı sonrası 76.531,25) adet hissesini 1.500.013 TL’ye, Adese Alıșveriș Merkezi A.Ș. ise 2008 yılında 
Șirket’in 164.173 TL nominal değerli 211.878 (sermaye artırımı sonrası 264.847,50) adet hissesini 5.098.153,50 TL’ye satın almıștır.

Șirket bağlı ortaklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ș. 2013 yılında Ana ortaklık İttifak Holding A.Ș’nin paylarının Borsa İstanbul’dan alım satımına bașlamıș-
tır.Borsadan alınan bu paylar konsolidasyon kapsamında özkaynaklardandüșülerek karșılıklı iștirak semaye düzeltmesinde muhasebeletirilmiștir. Alınan 
payların  alım-satımında kaynaklanan kar/zarar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleștirilmiștir.Selva Gıda Sanayi A.Ș. 2013 yılında 1.767.040 adet, 2014 
yılında ise 7.398.649 adet olmak üzere toplam 9.165.689 adet İttifak Holding A.Ș. payı almıștır. 

d) Pay ihraç primleri / iskontoları

  31 Aralık 2015   31 Aralık 2014
Pay senedi ihraç primleri 11.946.967 11.946.967
Toplam 11.946.967 11.946.967

İttifak Holding A.Ș. tarafından ihraç edilen hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.01.2003 tarihli OFD/173 sayılı sermaye artırımı izniyle 
200.000 TL olan sermayesini 1.000.000 TL’ye 800.000 TL’lik artırım tutarına emisyon primi olarak 1.600.000 TL ve yine Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
18.11.2003 tarihli OFD/1846 sayılı 1.000.000 TL olan sermayesini 4.000.000 TL’ye 3.000.000 TL’lik artırım tutarına emisyon primi olarak 9.000.000 
TL, toplam 10.600.000 TL emisyon primleri hisse senedi ihraç primi hesabına kaydedilmiștir. 2004 enflasyon muhasebesi gereği 1.346.967 TL’lik 
enflasyon düzeltmesi yapılmıștır. Toplam tutar 11.946.967 TL’dir.  

Șirket bağlı ortaklıklarından Adese Alıșveriș Merkezleri A.Ș.’nin 3 Kasım 2011 tarihinde halka arz yoluyla sermaye artıșı sonrasında 68.333.292 TL 
halka arz geliri elde edilmiș, elde edilen tutardan 8.817.199 TL sermaye hesabına aktarılmıștır. Kalan 59.516.093 TL’den 2.761.731 TL tutarındaki halka 
arz masrafları düșülerek hisse senedi ihraç primleri hesabına aktarılmıștır.
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22. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
e) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler / (giderler)

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul değer artıșları 276.460.389 267.594.614
Tanımlanmıș fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları (16.637.218) (12.213.074)
Ertelenmiș vergi (54.132.456) (53.244.128)
Özel fonlar 804.237 770.594
Diğer (195.310) -
Toplam 206.299.642 202.908.006

f) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirler / (giderler)

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Karșılıklı iștirak yatırımlarından kazanç/kayıplar (2.411.872) (2.411.872)
Toplam (2.411.872) (2.411.872)

 

g) Kardan Ayrılan Kısıtlanmıș Yedekler
Kanuni defterlerdeki birikmiș karlar, așağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na 
göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden olușmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi ödenmiș sermayenin %20’sine 
erișene kadar, geçmiș dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır.  İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, 
tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır.

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Yasal yedek akçe 1.464.959 1.464.959
Toplam 1.464.959 1.464.959

h) Geçmiș Yıllar Karları

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Geçmiș yıl karları 44.520.280 34.742.799
Toplam 44.520.280 34.742.799

 

i) Kontrol gücü olmayan paylar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiș / çıkarılmıș sermaye dahil bütün özkaynak hesap grubu kalemlerinden ana ortaklık ve bağlı 
ortaklık dıșı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançoda özkaynak hesap grubunda “Kontrol gücü olmayan paylar” kaleminde gösterilir.

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Kontrol gücü olmayan paylar 60.186.583 53.474.945
Toplam 60.186.583 53.474.945



İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

23. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

a) Hasılat

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014

Market satıșları 640.179.574 592.187.580
Makarna, un ve irmik satıșları 127.765.648 135.756.821
İnșaat faaliyeti gelirleri 91.870.018 175.566.245
Akaryakıt satıșları 11.583.241 22.711.565
Değirmen ve testere satıșları 86.684.505 37.894.676
Canlı varlık satıșları 22.186.016 32.172.899
Araç satıșları 25.292.160 21.864.326
Diğer satıșlar 36.499.822 46.812.990
Bölümler arası eliminasyon (56.808.746) (88.385.939)
Brüt satışlar 985.252.238 976.581.163
İndirimler (12.558.160) (8.825.438)
Net satışlar 972.694.078 967.755.725
b) Satıșların Maliyeti

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014

Market satıșları 488.634.093 459.177.973
Makarna, un ve irmik satıșları 86.435.637 104.753.998
İnșaat faaliyeti gelirleri 99.659.692 141.501.235
Akaryakıt satıșları 10.710.367 21.774.140
Değirmen ve testere satıșları 50.456.860 26.237.763
Canlı varlık satıșları 20.632.415 30.789.251
Araç satıșları 22.156.380 18.975.265
Diğer satıșlar 30.784.444 40.414.779
Bölümler arası eliminasyon (56.985.951) (65.827.224)
Toplam 752.483.937 777.797.180
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24. FAALİYET GİDERLERİ

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014
Genel yönetim giderleri 30.238.543 33.362.831
Pazarlama giderleri 140.591.310 125.020.219
Araștırma ve geliștirme giderleri 903.977 731.859
Toplam 171.733.830 159.114.909

Genel Yönetim Giderleri:

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014
Personel giderleri 13.633.450 13.114.690
Amortisman giderleri 5.298.705 3.809.294
Dava karșılıkları 1.029.996 5.050.455
Kıdem tazminatı karșılığı gideri 938.432 1.202.832
Vergi, resim ve harçlar 892.906 983.747
Telefon, internet, posta giderleri 856.706 826.551
İzin karșılıkları 621.347 308.514
Bağıș ve sosyal yardımlar 432.042 323.778
Banka masrafları 246.082 581.878
Akaryakıt giderleri 281.182 579.528
Abone ve aidat giderleri 271.522 389.088
Seyahat Giderleri 249.207 270.712
Reklam ve ilan giderleri 190.998 267.176
Kırtasiye giderleri 130.111 139.574
Küçük demirbaș giderleri 105.377 81.877
Elektrik giderleri 103.534 102.192
Bakım onarım giderleri 100.276 140.263
Sigorta giderleri 88.473 211.242
Noter ve tescil giderleri 85.808 226.195
Diğer 4.682.389 4.753.245
Toplam 30.238.543 33.362.831
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24. FAALİYET GİDERLERİ (devamı)

Pazarlama Giderleri:

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014
Personel ücretleri 62.191.347 53.688.362
Kira giderleri 16.375.489 14.038.205
Amortisman giderleri 12.257.242 5.108.422
Navlun ve nakliye giderleri 12.108.771 12.722.038
Elektrik giderleri 8.775.043 7.321.595
Ambalaj malzemeleri giderleri 4.670.084 4.241.734
Komisyon giderleri 2.998.915 3.473.688
Reklam giderleri 2.905.453 2.966.615
Bakım Onarım giderleri 2.565.370 1.740.082
Temizlik malzemeleri giderleri 1.776.181 1.585.748
Akaryakıt giderleri 1.227.535 1.515.794
Sigorta giderleri 927.689 1.270.200
Diğer 11.812.191 15.347.736
Toplam 140.591.310 125.020.219
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25. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER
Esas faaliyetlerden diğer gelirler așağıdakilerden olușmaktadır:

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014

Șüpheli ticari alacak karșılık iptalleri 287.014 94.434
Kıdem tazminatı karșılık iptalleri 1.320.981 53.573
Geçmiș dönem gelirleri 3.255.045 86.482
Diğer 5.669.087 6.567.954
Toplam 10.532.127 6.802.443

Esas faaliyetlerden diğer giderler așağıdakilerden olușmaktadır:

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014

Ticari alacaklar karșılık giderleri 772.476 1.560.358
Önceki dönem gider ve zararlar 1.456.512 1.288.193
Diğer giderler 7.548.795 7.198.860
Toplam 9.777.783 10.047.411

26. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR ve GİDERLER
Yatırım faaliyetlerinden gelirler:

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer 
artıșları 57.979.065 24.182.564
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıș karları 4.173.512 3.283.567
Finansal varlık satıș karları 49.086 -
Toplam 62.201.663 27.466.131

Yatırım faaliyetlerinden giderler:

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014

Kiralanan gayrimenkullere ilișkin özel maliyet çıkıșları 2.824.248 -

Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıș zararları 553.007 1.211.690

Toplam 3.377.255 1.211.690
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27. FİNANSMAN GELİR ve GİDERLERİ
Finansman gelirleri:

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014

Kur farkı ve komisyon gelirleri 12.931.665 6.947.681

Reeskont faiz gelirleri 5.568.532 6.114.081

Toplam 18.500.197 13.061.762
Finansman giderleri:

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014

Kur farkı ve komisyon giderleri 15.462.230 8.506.109
Reeskont faiz giderleri 5.108.463 4.177.009
Kredi faiz ve vade farkı giderleri 30.681.073 35.459.600
Toplam 51.251.766 48.142.718

28. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar așağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Peșin ödenen vergiler ve fonlar 24.614 247.030
Toplam 24.614 247.030

Cari dönem vergisiyle ilgili yükümlülükler așağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ödenecek vergiler ve fonlar 3.047.774 2.432.641
Toplam 3.047.774 2.432.641

Dönem kârı vergi yükümlülüğü așağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Cari dönem vergi gideri 1.436.855 1.540.152
Peșin ödenen vergiler (1.082.795) (1.510.553)
Toplam 354.060 29.599

Vergi gideri așağıdaki kalemlerden olușmaktadır:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Dönem vergi gideri (1.436.855) (1.540.152)
Ertelenmiș vergi geliri / (gideri) (8.900.867) (4.861.684)
Toplam (10.337.722) (6.401.836)
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28. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (devamı)

Ertelenen vergi
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında 
dikkate alınan tutarları arasındaki “zamanlama farklılıkları”nın bilanço yöntemine göre, vergi etkilerinin yasalașmıș vergi oranları suretiyle hesaplan-
masıyla belirlenmektedir. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, Tebliğ ve vergi kanunlarına göre değișik raporlama dönemlerinde 
muhasebeleșmesinden kaynaklanmaktadır.

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

  Birikmiş Geçici 
Farklar   Ertelenen Vergi Birikmiş Geçici 

Farklar   Ertelenen Vergi

             
Ticari alacaklar reeskontu 1.370.988   274.198 742.443   148.489
Kıdem tazminatı karșılığı 11.053.030   2.210.606 10.968.159   2.193.632
Kıdem tazminatı karșılığı(izinler) 2.867.371   573.474 2.482.355   496.471
Finansal yükümlülükler 3.853.890   770.778 7.722.799   1.544.560
Șüpheli ticari alacaklar karșılığı 6.419.139   1.283.828 6.233.289   1.246.658
Diğer Provizyonlar (Dava Karșılıkları) 7.428.349   1.485.670 7.416.246   1.483.249
Diğer dönen ve duran varlıklar 5.069.175   (17.294) 8.965.469   444.694
Ticari alacak düzeltilmesi 17.171   3.434 36.000   7.200
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (11.895.307)   (2.379.061) (20.688.986)   (4.137.797)
Ticari borç ve diğer borçlar reeskontu (4.714.039)   (942.808) (3.616.402)   (723.280)
Maddi duran varlıklar yeniden 
değerleme değer artıșı (184.208.260)   (36.841.652) (175.057.025)   (35.011.405)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden 
değerleme değer artıșı (126.261.989)   (25.252.398) (127.258.919)   (25.451.784)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe 
uygun  değer farkı (138.376.858)   (27.675.372) (77.476.012)   (15.495.202)

Stoklar -   - 5.218   1.044
Canlı varlıklar 1.073.818   214.764 560.585   112.117
Devam eden inșaat ișleri 7.780.211   1.556.042 2.593.076   518.615
 Geçmiș yıl mali zararları 12.330.754   2.466.151 -   -
Ertelenen vergi varlıkları /
(yükümlülükleri) , net

(406.192.557)   (82.269.640) (356.371.705)   (72.622.739)

Ertelenen vergi mutabakatı așağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Dönembașı ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net (72.622.739) (65.728.250)

Dönem ertelenen vergi geliri / (gideri) (8.900.867) (4.861.684)

Diğer kapsamlı gelir ertelenen vergi etkisi (746.034) (2.032.805)

Dönemsonu ertelenen vergi varlıkları / yükümlülükleri, net (82.269.640) (72.622.739)
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29. PAY BAŞINA KAZANÇ

Konsolide kapsamlı gelir tablolarında belirtilen pay bașına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölün-
mesi ile tespit edilir.

Șirketler mevcut hissedarlara birikmiș karlardan hisseleri oranında pay dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Pay bașına kazanç hesap-
lanırken, bu bedelsiz pay ihracı çıkarılmıș hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay bașına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı pay adedi ortalaması, 
payların bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

1 Ocak –31 Aralık 2015 ve 1 Ocak –31Aralık 2014 dönemlerine ait finansal tablolar için Șirket hisselerinin birim pay bașına kar/zarar hesaplamaları 
așağıdaki gibidir:

  1 Ocak - 31 Aralık 2015 1 Ocak - 31 Aralık 2014

Net dönem karı / (zararı) 64.965.772 12.370.317
Kontrol gücü olmayan paylara ait net dönem karı 7.269.726 2.480.391
Ana ortaklığa ait net dönem karı / (zararı) 57.696.046 9.889.926
 
Çıkarılmıș hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 60.000.000 60.000.000
 
Pay başına kazanç / kayıp (TL) 1,0828 0,2062

30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal araçlar 

Grup’un bașlıca finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlardan olușmaktadır. Finansal araçların ana amacı Grup’un faaliyetleri için 
finansman sağlamasıdır. Grup bunların dıșında faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara sahiptir. 

Grup’un finansal araçlarının doğurduğu temel riskler faiz oranı riski, yabancı para, kredi riski ve likidite riskidir. Grup yönetiminin bu risklerin yönetimiyle 
ilgili politikaları așağıda özetlenmiștir. Grup ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.
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30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN  
 RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

Sermaye risk yönetimi 
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıșırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli 
șekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Grup’un sermaye yapısı borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve 22no’lu notta açıklanan sermaye, 
sermaye yedekleri ve kar yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden olușmaktadır. 

Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilișkilendirilen riskler Grup’un üst yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler 
sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilișkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı 
olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar. 

  31Aralık 2015 31 Aralık 2014

   
Toplam finansal borçlar 486.756.748 406.946.480

Nakit ve nakit benzerleri (23.912.263) (26.045.501)

Net finansal borç 462.844.485 380.900.979

 

Toplam öz sermaye 429.881.424 362.200.107

Toplam sermaye 892.725.909 743.101.086

 

Net Finansal Borç/Toplam Sermaye oranı 52% 51%

Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlarındaki değișimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Grup’un faiz oranı riskiyle bașa çıkma gerekliliğini 
doğurur. Bu risk, faiz değișimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Yabancı para riski
Grup’un maruz kaldığı kur riski, kullanmıș olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden kaynaklanmaktadır. Grup bu riski en aza indirmek için, 
finansal pozisyonunu, nakit giriș/ çıkıșlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden ko-
runma amaçlı finansal ișlemler yapmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibari ile net döviz pozisyonu așağıdaki gibidir:
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30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN  
 RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Grubun 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu așağıdaki gibidir:

TL Karşılığı ABD Doları EURO GBP
1. Ticari Alacaklar 38.693.769 9.476.093 3.506.130 -
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları 
dahil) 9.291.982 1.510.049 1.542.429 33
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -
3. Diğer 22.289.698 5.686.722 1.811.110 -
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 70.275.449 16.672.864 6.859.670 33
5. Ticari Alacaklar - - - -
6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - -
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -
7. Diğer - - - -
8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - - -
9. Toplam Varlıklar (4+8) 70.275.449 16.672.864 6.859.670 33
10. Ticari Borçlar 22.932.649 5.897.664 1.820.431 -
11. Finansal Yükümlülükler 74.125.623 9.996.406 14.180.536 -
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 5.694.864 1.601.130 327.108 -
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) 102.753.136 17.495.200 16.328.076 -
14. Ticari Borçlar - - - -
15. Finansal Yükümlülükler 69.155.026 2.315.583 19.644.460 -
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 70.382.991 6.986.069 15.757.269 -
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 173.136.127 24.481.269 32.085.345 -
19. Bilanço Dıșı Türev Araçların Net Varlık / 
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - -
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dıșı Döviz Cinsinden 
Türev Ürünlerin Tutarı - - - -
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dıșı Döviz Cinsinden 
Türev Ürünlerin Tutarı - - - -
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) 
Pozisyonu (9-18+19) (102.860.678) (7.808.404) (25.225.675) 33
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / 
(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-
10-11-12a-14-15-16a)* (118.227.547) (7.223.511) (30.596.869) 33
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların 
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - -
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - -
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısmının 
Tutarı
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30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN  
 RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Grubun 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu așağıdaki gibidir:

  TL Karşılığı ABD Doları EURO GBP

1. Ticari Alacaklar 17.991.245 6.264.252 1.228.444 -
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 1.221.455 318.236 171.369 33
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -
3. Diğer 217.259 88.310 4.423 -
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 19.429.959 6.670.798 1.404.235 33
5. Ticari Alacaklar - - - -
6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - -
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -
7. Diğer - - - -
8. Duran Varlıklar (5+6+7) 27.406.405 10.239.592 1.298.194 -
9. Toplam Varlıklar (4+8) 46.836.364 16.910.391 2.702.429 33
10. Ticari Borçlar 6.308.338 2.544.223 144.530 240
11. Finansal Yükümlülükler 47.234.918 9.554.111 8.891.371 -
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 15.075.519 6.341.753 131.041  
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 225.750 - 80.033 -
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) 68.844.525 18.440.087 9.246.976 240
14. Ticari Borçlar - - - -
15. Finansal Yükümlülükler 26.130.913 2.981.798 6.812.643 -
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 26.130.913 2.981.798 6.812.643 -
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 94.975.438 21.421.885 16.059.619 240
19. Bilanço Dıșı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) 
Pozisyonu (19a-19b) - - - -

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dıșı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - -

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dıșı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - -
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (48.139.074) (4.511.495) (13.357.190) (207)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) 
Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)* (75.536.988) (14.839.397) (14.579.773) (207)
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam 
Gerçeğe Uygun Değeri - - - -
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - -
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - -
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30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN  
 RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Yabancı para riski (devamı)
Döviz kuru duyarlılık tablosunun kar/zarar bölümünde 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ABD Doları, Euro ve Diğer dövizlerin Türk 
Lirası karșısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda konsolide gelir tablosunun ve özkaynakların ne șekilde etkileneceği sunulmuștur. Analiz 
yapılırken, bașta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değișkenlerin sabit kaldığı varsayılmıștır.

31 Aralık 2015 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu

  Vergi Öncesi Kar / Zarar 

  %10 Değer Kazanması %10 Değer Kaybetmesi
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (2.100.308) 2.100.308
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - -
3- ABD Doları Net Etki (1+2) (2.100.308) 2.100.308
     
4- Avro net varlık/yükümlülüğü (9.722.461) 9.722.461
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - -
6- Avro Net Etki (4+5) (9.722.461) 9.722.461
     
7- GBP net varlık/yükümlülüğü 14 (14)
8- GBP riskinden korunan kısım (-) - -
9- GBP Net Etki (7+8) 14 (14)
     
TOPLAM (3+6+9) (11.822.755) 11.822.755

31 Aralık 2014 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu

 Vergi Öncesi Kar / Zarar 

 %10 Değer Kazanması %10 Değer Kaybetmesi
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (3.441.108) 3.441.108
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - -
3- ABD Doları Net Etki (1+2) (3.441.108) 3.441.108
   
4- Avro net varlık/yükümlülüğü (3.767.663) 3.767.663
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - -
6- Avro Net Etki (4+5) (3.767.663) 3.767.663
     
7- GBP net varlık/yükümlülüğü (77) 77
8- GBP riskinden korunan kısım (-) - -
9- GBP Net Etki (7+8) 77 (77)
     
TOPLAM (3+6+9) (7.208.848) 7.208.848
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30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN  
 RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

Kredi riski

Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer tarafın finansal zarara uğrama riskidir. Grup, 
kredi riskini, belirli üçüncü șahıslarla yürüttüğü ișlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü șahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir.

Kredi riski yoğunlașmaları, karșı tarafların benzer iș faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı coğrafi bölge içinde faaliyet göstermeleri ya da benzer 
ekonomik özelliklere sahip olmaları durumunda, sözleșmeye bağlanmıș yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ekonomik, politik ve diğer șartlardaki 
değișikliklerden aynı șekilde etkilenmeleri sonucunda olușur. 

Grup, sınırlı bölge ve sektörlerde șahıs ve diğer gruplarla çalıșmanın doğuracağı așırı yoğunlașma riskine karșı satıș faaliyetlerini çeșitlendirerek kredi 
riskini yönetmektedir. Grup, ayrıca gerektiğinde teminat almaktadır. Grup’un maksimum kredi risk tutarı konsolide finansal tablolarda tașımakta 
olduğu finansal araçların tașınan değeri kadardır.

Likidite riski

Likidite riski Grup’un net fonlama ihtiyaçlarını karșılayamama riskidir. Likidite riski, kredi kurulușlarıyla önceden belirlenmiș kredi limitleri kapsamında 
dengelenen nakit giriș ve çıkıșları aracılığıyla yönetilmektedir. 

31. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI ve 
 FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ     
  AÇIKLAMALAR)

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri

Gerçeğe uygun değer, zorunlu satıș veya tasfiye gibi haller dıșında, bir finansal aracın cari bir ișlemde istekli taraflar arasında alım-satıma konu olan 
fiyatını ifade eder. Kote edilmiș piyasa fiyatı, șayet varsa, bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini en iyi yansıtan değerdir.

Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tabloların hazırlandığı günün yabancı kur oranları üzerinden değerlendirilmektedir.

Grup’un bilançosunda maliyet ile yansıtılan finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde așağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kulla-
nılmıștır.



İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiștir.)

31. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI ve 

 FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ       
 AÇIKLAMALAR) (devamı)

Makul (rayiç) değer

Makul bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satıș veya tasfiye ișlemi dıșında istekli taraflar arasındaki bir cari ișlemde, el değiștirebileceği tutar olup, 
eğer varsa olușan bir piyasa fiyatı ile en iyi șekilde belirlenir. Grup, finansal araçların tahmini makul değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve 
uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiștir. Ancak, makul bedeli belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna 
göre, burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa ișleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir. 

Makul değerleri tahmin edilebilir finansal enstrümanların, değerlerinin tahmini için așağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıștır:

Finansal varlıklar

Maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alan nakit ve nakit benzeri değerleri ve diğer kısa vadeli finansal varlıkların kısa vadeli olmalarından dolayı, 
gerçeğe uygun değerlerinin tașınan değerlerine yakın olduğu düșünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karșılığı ve șüpheli alacaklar karșılığı düșül-
dükten sonraki tașınan değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu düșünülmektedir. Uzun vadeli ticari alacaklar döviz cinsinden tutulduğundan 
dolayı gerçeğe uygun değerlerinin tașınan değerlerine yakın olduğu düșünülmektedir.

Finansal yükümlülükler

Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerlerinin tașıdıkları değere yaklaștığı düșünülmektedir. 
Banka kredileri iskonto edilmiș maliyet ile ifade edilir ve ișlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değișen piyasa 
koșulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin tașıdıkları değeri ifade ettiği düșünülmektedir. Reeskont karșılığı dü-
șüldükten sonra kalan ticari borçların gerçeğe uygun değerlerinin tașıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir. Uzun vadeli finansal borçlar döviz 
cinsinden tutulduğundan dolayı gerçeğe uygun değerlerinin tașınan değerlerine yakın olduğu düșünülmektedir.

32. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.






