






İttifak’ı, içindeki insan büyütüp 
yüceltecek. Buna gönülden inanıyor 
ve insana yatırım yapıyoruz.

Gönülden ibarettir insan... Bazen 
bir söz, bazen bir bakış, bazen de bir 
dokunuş... Nasıl  değersek değelim 
insana, gönülden gönüle bir köprü 
kurmayı amaçlıyoruz. 

Çalışanlarımız insan, müşterilerimiz 
insan, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, 
yatırımcılarımız… Yaptığımız her 
işin kesişim noktası insan. Ve biz, 
insanın merkezde olduğu bir yönetim 
anlayışı ile hareket ediyor, tüm 
paydaşlarımızın paydaşı 
olmaktan memnun ve mutlu olduğu 
İdeal İttifak’a ulaşmayı hedefliyoruz.

Ortaya koyduğumuz vizyona 
kilitlenmiş, aynı fikir etrafında 
toplanmış binlerce çalışanımızla 
birlikte, bütün paydaşlarımız için 
güçlü bir İttifak kuruyoruz. 

Şairin dediği gibi;
Bir ağaç kadar tek ve hür, bir orman 
gibi kardeşçesine… İnsanın merkezde 
olduğu ideal İttifak’a, ilk önce 
bireysel çabalarımızla, sonra kol 
kola, omuz omuza, birbirimizden güç 
alarak ve birbirimize güç vererek 
ilerliyoruz.
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FAALiYET RAPORU’17 KiLOMETRE TAŞLARI

■ Perakendeye giriş. Adese, Konya 
Seydişehir’de faaliyetine başladı.
■ İmaş Makine şeritli testere 
üretimine başladı.

■ İnşaat sektörüne giriş. 
■ Seha Yapı faaliyetlerini İttifak çatısı altında 
sürdürmeye başladı.

■ Makine sektörüne giriş. İmaş Makine, 
değirmen makineleri sektöründe üretime 
başladı.

■ İttifak, holdingleşti.
■ Tarım ve hayvancılık sektörüne giriş. 
Selet, tarım ve hayvancılık sektöründe 
faaliyetlerine başladı.

■ Adese, Konya merkezde ilk marketini 
hizmete açtı.

■ 20 idealist genç işadamı bir araya 
gelerek İttifak Holding’in temellerini attı.
■ İttifak, 40 ton kapasiteli un ve irmik 
fabrikası ile faaliyetlerine başladı 
(Selva Gıda).

■ İttifak, sermayesinin %100’ü halk 
ortaklığına açık bir “halk şirketi” olmak 
hedefiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na 
kaydoldu. 

■ Otomotiv sektörüne giriş. İrent Oto, 
Türkiye’nin en büyük Hyundai bayilerinden biri 
olarak faaliyetlerine başladı.

■ Selva, makarna üretimine başladı.

■ Bilişim sektörüne giriş. Belya, bilişim 
teknolojileri alanındaki faaliyetlerine başladı.

■ Selva, markalı makarna ihracat birincisi oldu 
ve halen birinciliğini sürdürmektedir.
■ Selet, entegre et tesisi kurdu. 

■ Restore Grup, unlu mamuller alanında 
faaliyetlerine başladı.

■ Sigorta sektörüne giriş. AES Sigorta, 
sigorta aracılık hizmetleri alanında faaliyetlerine 
başladı.

■ Kule Yönetim, alışveriş ve iş merkezi 
yönetim danışmanlığı alanında faaliyetine 
başladı.
■ Kulesite Alışveriş Merkezi açıldı.

■ Seha Yapı, Türkiye’nin en yüksek 
yapılarından biri olan KulePlaza ve Kulesite 
Alışveriş Merkezi’nin inşaatına başladı.

■ İttifak, yaklaşık 19 bin 600 ortağı ile BİST’e 
kote olarak borsada işlem görmeye başladı.
■ Konya Ereğli Parksite Alışveriş Merkezi 
hizmete girdi.
■ Selet, tarımsal faaliyetlerine ceviz 
yetiştiriciliğini ekledi.

■ Selva, Anadolu’nun geleneksel lezzetlerini 
mantı ve erişte ile sofralara taşıdı.
■ Selva, Türkiye’de bir ilk olan, 3 dakikada 
pişebilen Şipşak Makarna’yı üretti.
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■ Selva Gıda, 24 yeni ürünü piyasaya sürdü.
■ Seha Yapı, bölgesinin en büyük karma 
konut projesi için düğmeye bastı.
■ Adese, hizmet halkasına Ankara’da bir 
alışveriş merkezi ekledi.
■ Selva Gıda, merkezi Brüksel’de bulunan 
Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü tarafından 
gerçekleştirilen yarışmada “Üstün Lezzet 
Ödülü” aldı.

■ Selva Gıda, üst üste ikinci kez 
“Üstün Lezzet Ödülü” kazandı.
■ Restore, üretim kapasitesini artıran 
5 bin m²’lik yeni tesisine geçti.
■ Kulesite’de yenilenme projesi başladı.
■ İmaş Makine, yeni fabrikasının temelini attı.
■ İttifak, Uluslararası Değerlendirme Kuruluşu 
Ernst & Young firmasından iç denetim 
uygulamaları alanında “Uluslararası Standartlara 
Uygundur” belgesi aldı.
■ İttifak Artı intranet projesi hayata geçti.
■ İttifak Holding çalışanları Bireysel Emeklilik 
sistemine dahil oldu.
■ İmaş Makine, Viteral markası ile yem 
sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

■ Selva ve İmaş TUBİTAK destekli Türkiye’nin 
en kapsamlı Ar-Ge Un Değirmenini kurdu.
■ Selva Gıda, üretim kapasitesini %75 
oranında artıran yeni hattında üretime başladı.

■ Selva Gıda, fabrikasında kullandığı enerjiyi 
kendisi üretmeye başladı.
■ Selva, dünyada bir ilk olan Meyveli İrmik’i 
üretti.
■ 3 Kasım’da BİST seansı, Adese’nin çaldığı 
gongla açıldı. 
■ İmaş, ABD’de ofis açtı.
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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 Yaşam Ürünlerinden 
Buğday Ruşeymini tek kullanımlık paketlerde 
piyasaya sürdü.

■ Selet, yeni yumurta çiftliği yatırımına start 
verdi.

■ İttifak Holding, “Liderlik ve Gelişim Akademisi” 
kurdu.

■ Adese Konya M1 AVM’deki hipermarketini 
açtı. 

■ Adese, Perakendede İnovasyon Forumu ve 
Ödülleri Töreni’nde Anadolu’nun En Büyük 3. 
Perakende Şirketi olarak gösterildi.

■ Adese, Kulesite’nin zemin katında başlattığı 
kafeler caddesi projesi ile fastfood katında 
başlattığı teras projesini tamamladı.

■ Selva Gıda, Uzak Doğu pazarı için geliştirdiği 
Mürekkep Balıklı Spaghetti’yi ürün yelpazesine 
ekledi.

■ Selva Gıda, ürün yelpazesine organik 
makarnaları, glütensiz unu ve minik tüketicilere 
sunmak için hazırladığı yeni ‘Ruşeymli Makar-
na’sını ekledi.

■ Selva Gıda’nın Buğday Ruşeymi, Monde 
Selection’da Grand Gold Award’a layık görüldü.

■ Selva Gıda, üst üste beşinci kez “Üstün 
Lezzet Ödülü” kazandı.

■ Seha Yapı, Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri 
Zirvesi’nde Türkiye’nin En Çok Proje Üreten 6. 
Şirketi olarak gösterildi.

■ Seha Yapı, Konya Yazır’daki Kanyonpark 
projesinin lansmanını yaptı.

■ İmaş Makine, sektörünün ilk ve tek Ar-Ge 
merkezini kurdu.

■ İmaş Makine, çelik konstrüksiyon sektöründe 
faaliyet göstermek üzere Steral markasını kurdu.

■ Selet Yumurta Çiftliği yatırımı tamamlanarak 
tam kapasite ile faaliyete geçti.

■ Selet, yumurta sektöründe faaliyet göstermek 
üzere, Be-Sel, CikCik ve Bestyum markalarının 
tasarım süreçlerini tamamlayarak satış-pazarla-
ma faaliyetlerine başladı.

■ Selet, ülkemizin tarım hayvancılık sektörün-
deki ikinci, yumurta tavukçuluğu sektöründeki 
ilk Ar-Ge merkezini kurdu.

■ Seha’nın inşa ettiği Zermeram’ın temeli, Kalkın-
ma Bakanı Lütfi Elvan’ın teşrifleri ile atıldı.

■ İmaş, yeni fabrikasına taşındı.

■ Selet Yumurta Çiftliği’nin ilk hattı devreye girdi.

■ Adese, Konya’nın ikinci en büyük hipermarke-
tini açtı.

■ Selva Gıda, ürün portföyüne yeni ruşeymli ve 
sebzeli makarnaları dahil etti.

■ Selva Gıda, organik ve glütensiz ürünler ile 
mürekkep balıklı makarna ürünlerinin Ar-Ge 
çalışmalarını tamamladı.

■ Selva Gıda, üst üste dördüncü kez “Üstün 
Lezzet Ödülü” kazandı.

■ Selva Gıda, Monde Selection’da Gümüş 
Madalya kazandı.

■ Seha Yapı, İstanbul’daki konut projesi 
3. İstanbul’un lansmanını gerçekleştirdi.
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FAALiYET RAPORU’17 ViZYON - MiSYON - DEĞERLER

İnsana Saygı
Bütün faaliyetlerimizde insanların ruhsal, 
sosyal ve biyolojik dengelerinin inşasına katkı 
üretmeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında 
görürüz. Dengenin inşasının, insanların 
yaratılışıyla kazandıkları temel hak ve 
hürriyetlerin korunmasıyla mümkün olacağını 
insana saygı anlayışımızın temeli kabul ederiz.

Ahlaki ve Manevi Değerlere Bağlılık, 
Farklılıklara Hoşgörü
İnsanların ortak ruhi şekillenmesinde 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 
hoşgörüyle karşılarız.

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

İş ve yönetişim süreçlerimizde ise; ahlaki ve 
manevi değerlerimize bağlılığı bireysel ve 
kurumsal reflekslerimizin referans noktası 

ViZYON

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

MiSYON

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

olarak benimserken; çalışanlarımızın, farklı 
görüşlere, inançlara ve kanaatlere sahip 
olmasını da kurumsal bir zenginlik olarak 
görürüz. Onların inanç ve geleneklerini 
rahatlıkla yaşayabilmelerine, farklı düşünce 
ve önerilerini özgürce dile getirebilmelerine 
imkan sağlamayı katılımcı yönetim 
anlayışımızın gereği kabul eder, evrensel iş 
etiği kurallarına uygunluğu iş süreçlerimizin 
temeline koyarız.

Doğaya Saygı
İttifak Holding çalışanları 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.

Gelişim ve Yenilikçilik
Renk, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin 
tüm insanlığın refah ve mutluluk içinde 
yaşamasına katkıda bulunacak teknolojik, 
bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmeleri 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.

ÜNSAL SÖZBİR 
Yönetim Kurulu Başkanı

TAHİR ATİLA 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MEHMET ALİ KORKMAZ 
Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETiM KURULU
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Yüksek Kalite Anlayışı
Ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin, 
yönetim ve menfaat paylaşım ilkelerimizle 
paydaşlarımızın, ticari veya ticari olmayan 
tüm ilişkilerimizde muhataplarımızın, sosyal 
sorumluluklarımızla toplumun memnuniyetini 
azami düzeyde sağlamak kalite 
politikalarımıza yön veren temel değerimizdir.

Hukuka Saygı
Yaşamın içerisinde var olduğumuz tüm 
alanlarda, kurumsal ve bireysel ilişkilerimizin 
tamamında tüm muhatap ve paydaşlarımızın 
haklarını gözetmeye ve adil olmaya özen 
gösteririz.

Hukukun evrenselliğine inanır, iş ve yaşam 
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.

Dayanışma ve Paylaşım
Ticari, yönetsel, sosyal tüm faaliyetlerimizde 
çatışmayı değil, dayanışmayı esas alırız.
Elde etmiş olduğumuz kazanımları paylaşarak 
gelişmeyi tüm faaliyetlerimizde vazgeçilmez 
bir değer olarak kabul ederiz. Faaliyet 
gösterdiğimiz tüm sektörlerde sadece 
kurumsal kazanımlarımızı değil, sektörel 
gelişmeleri de önemseriz. 
Rekabeti, meslektaşlık olarak kabul eder, 
mesleki dayanışma ve yarışma koşullarının 
serbest piyasa ve genel ahlak kuralları 
içerisinde yürütülmesini rekabet stratejimizin 
esası kabul ederiz.

Değerlerimize 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 taşıyacak gücün, temel 
değerlerimize ve ilkelerimize bağlılığımız 
olduğunu kabul ederiz.

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

Kayıt dışı ve gayri yasal her türlü iş ve 
işlemden özenle kaçınır, resmi kurumlar ve 
paydaşlarımıza her koşulda hesap verebilen 
bir kurum olarak anılmayı bizi güçlü kılan 
değerlerimizden biri olarak kabul ederiz.

Yatırım, işletmecilik ve yönetişim 
süreçlerimizin bütününde yasal, ahlaki ve 
kurumsal yükümlülüklerimizin önceden 
belirlenmiş değerlere uygunluğunun 
denetime açıklığını doğal zorunluluk olarak 
benimseriz.

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

MURAT KIVRAK 
Yönetim Kurulu Üyesi

NEVZAT PALTA 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DR. HAYRETTİN KAPLAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

8 9





Sebepler toplamıdır hayat. 
Güneşin doğuşu, batışı, yeni bir 
güne uyanmamız, öğrenme ve 
başarma azmimiz, çalışıp didin-
memiz, insanla ve doğayla 
etkileşimimiz… Hepsi bir 
sebepledir. 

Her yeni gün, yeni bir besmeledir 
bizim için. 
Bismillah deyip kaldırıyoruz 
kepenklerimizi, giriyoruz 
bereket kapısından sonsuz 
nasipler dünyasına. 
Aydınlatırken memleketimizi 
güneş bir uçtan bir uca, gelecek 
nesillerin sorumluluğunu 
yükleniyoruz omuzlarımıza.

Güzel bir günün şafağındayız 
biz... Anadolu insanının 
girişimci ruhunun bir tezahürü 
olarak, Türkiye’nin yarınlarına 
hazırız. 

GUN 
DOGMAYINCA
HAYAT 
UYANMAZ



FAALiYET RAPORU’17 YÖNETiM KURULU BAŞKANI’NDAN MESAJ

Değerli Paydaşlarımız,
Ülke ekonomisine farklı sektörlerde, 
otuz yıla varan faaliyetleri ile katkı 
sağlayan İttifak Holding’in 2017 
yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği 
Genel Kurul toplantımıza hoş 
geldiniz. Hepinizi en kalbi duygular 
ile selamlıyor, bu toplantının 
paydaşlarımıza ve ülke ekonomisine 
faydalı sonuçlar doğurmasını 
temenni ediyorum.

İktisadi işletmelerin temel amacı 
varlık gerekçesi olan faaliyetler 
yapmak ve sürekliliği sağlayacak 
sonuçları elde etmektir. Büyüme, 
verimlilik, kârlılık ve faaliyetlerde 
etkinlik fevkalade önemlidir. 
Bunun için lazım gelen sermaye 
sadece ortakların ortaya koyduğu 
parasal sermaye değildir. Buna 
ilave olarak; yetenekli insanların 
keşfi ve gelişmesinden elde edilen   
insani sermaye, ekonomik ve 
sosyal çerçeveden oluşan sosyal 
sermaye ve hepsinin kesişim noktası 
olan itibar, bireysel ve kurumsal 
hayatın en önemli değerlerinden, 
sermayelerindendir. 

İttifak Holding de kurulduğu 
günden bu yana, kurucu felsefe ve 
irade doğrultusunda değerlerine 

bağlı olarak, ele aldığı işlerde aynı 
motivasyon ile hareket etmiş, 
nakdi sermayesini gücünü, insan 
kaynağının yeteneğini ve toplamda 
itibarın önemini bilerek hareket 
etmiştir. Bundan sonra da aynı özenle 
devam edecektir.

Tarım ve toplayıcılık ekonomisinden, 
sanayiye, oradan bilgi işçiliğine 
uzanan ekonomi tarihinin geldiği son 
nokta tasarım ve kavramsallaştırma 
çağı aşamasıdır. Süreçlerin hızlandığı, 
sürelerin kısaldığı bu dönemde 
ortada olmayan yeni fırsatların 
gelmesi de sahip olunan değerlerin 
ve avantajların birden yok olması 
da çok kolay hale gelmiştir. Geçen 
elli yıllık zaman içinde dünyanın 
en büyük rakamsal büyüklüklerine 
sahip olan şirketlerin ve bu şirketlerin 
arkasındaki ülke ve ekonomik 
güçlerin nasıl değiştiği dönüştüğü 
hepimizin malumudur. Dünün süper 
güçleri var olma savaşı verirken, 
yine dünün sefalet sınırında olan 
toplumlarında; gelecek onlarca yılı 
dönüştürecek entelektüel sermaye 
gücünün sağladığı imkânları aynı 
anda görmek mümkündür. 

En önemli ve etkileyici değişim ise 
zihniyet tarafında yaşananlardır. 
Dünün bakış açısı ile ayakta kalmak, 
var olmak ve varlığını sürdürmek 
neredeyse imkânsız hale gelmiştir. 
Dünyanın en zengin ülkeleri ve 
toplumları göreceli üstünlüklerini 
kaybetmenin paniği içindeyken, 
ortaya çıkan yeni zenginliklerin 
nereye gideceği, nerede kontrol 
edileceği bilinmemektedir. “Gelecek 
Bilimi” hiç bu kadar önemli 
olmamıştı. Ana akım geleceğin bir 
şekilde ıskalanması hiç bu kadar 
büyük tehditlere dönüşmemişti. 
Stratejik kararların uygulama 
yavaşlığı hesapta olmayan ağır 
bedelleri ödettiği gün gibi ortadadır. 
Rekabetin aldığı şekil, mekandan 
ve mesafeden kopmuştur. Bunlara 
ilave olarak rekabet aynı zamanda 
hiç bu kadar acımasız ve çok boyutlu 
olmamıştır. Klasik ticarette ürün ve 
fiyat rekabeti yerini; değer, müşteri 
psikolojisi, değerin müşteriye 
ulaşma kanalları, bu kanalların 
ve ilişkilerin yönetimi tarafına 
kaymıştır. İş modellerinin en önemli 
unsurlarından biri olan sermayedar 
ve diğer sponsorlar büyük değişime 
uğramıştır. Rakiplerin birbirine aynı 
zamanda sermayedar olduğunu, 
büyük resme bakınca ortaya çıkan 

ÜNSAL SÖZBİR
Yönetim Kurulu Başkanı
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ilişkinin ne kadar karmaşık hale 
geldiğini anlamak bazen son derece 
ürkütücü olmaktadır. 

Sermayenin ülkesi, meşrebi, 
niyeti hepten boyut değiştirmiştir. 
Dönemsel olarak yükseltilen ve 
parlatılan ekonomiler, çok sıradan 
gerekçeler ile alt üst edilmekte, yeni 
güç merkezleri ortaya çıkmaktadır. 
Bir yandan globalleşen dünya, öbür 
yanda hızla yükselen yerlilik ve 
millilik vurguları hızla yayılmaktadır. 
Liberalizmin bayraktarlığını yapan 
ülkeler konu kendi menfaatleri 
olduğunda her türlü korumacılığı, 
ticaret ve kur savaşlarını en acımasız 
bir şekilde uygulayabilmektedirler.

Bütün bunları bir veri olarak ele 
almak ve o veri doğrultusunda strateji 
geliştirmek en önemli yetenek haline 
gelmiştir. Bu da dünya tarihinde hiç 
olmadığı kadar yetenek ve liderlik 
becerilerine ihtiyaç duyulacağı 
anlamına geliyor. Önümüzdeki 
zaman dilimi az önce belirttiğim gibi; 
tasarım ve kavramsallaştırmanın 
liderlik becerileri ile harmanlandığı 
ve sonuçlarının görüldüğü bir zaman 
olacaktır. 

Geleceği tahmin etmede bugün ve 
dünün verileri de fevkalade önem 
taşımaktadır. Bugün alınan kararların 
ve uygulamaların geçmişte alınan 
karar ve uygulamaların uzantısı 
olduğu gerçeğinden hareketle; 
başta siyaset ve ekonomi olmak 
üzere hayatı global olarak etkileyen 
gelişmelere bir göz atmak fayda 
olacaktır.

Ülkemizin, içinde bulunduğu 
jeopolitik konumdan dolayı çok 
farklı etkileşimler altında olduğu 
hepimizin malumudur. Bu 
coğrafyada yaşanan her gelişme 
bizi doğrudan etkilemekte, güney 
ve doğu komşularımızda yaşanan 
siyasi gelişmeler ve dünyanın 
egemen güçlerinin burada 
uygulamak istedikleri politikaların 
bütün yansımalarını da doğrudan 
hissetmekteyiz. Yanı başımızda 
onlarca yıla varan kaotik ortam, iç 
savaş ve bunun sebep olduğu göç, 
güvenlik tehditleri ülke olarak bizim 
sadece dış değil, iç politikalarımızı 
da etkilemektedir. Buna ilave 
olarak içeride yaşanan hain darbe 

teşebbüsünün en önemli yansıması 
ekonomiye olmuştur. 
2008- 2009’da yaşanan Dünya 
Ekonomik Krizi öncesi ve sonrası 
parasal genişlemelerin bizim 
ekonomimize de kaynak sağlama 
noktasında faydaları olmuştur. 
Nispeten ucuz atlatılan ve fayda 
elde edilen bu krizin yansıması 
olan parasal genişletmeyi ABD’nin 
daraltma kararı Türkiye gibi 
gelişmekte olan piyasalara kaynak 
maliyetini artırıcı etkisi olmuştur. 
2017 yılı da bu kararların ve 
piyasalara etkilerinin fazlası ile 
yansıdığı bir yıl olmuştur. Türk 
ekonomisinde 2016 yılında yaşanan 
olumsuzluklar 2017 yılında telafi 
edilerek GSYH’da %7.4 oranında 
çok önemli bir büyüme oranı 
yakalanmıştır. Ekonominin bu 
performansında kuşkusuz bankacılık 
sektörü üzerinden likidite ve teminat 
problemi yaşama ihtimaline karşılık 
Kredi Garanti Fonu (KGF)’ndan 
yapılan 250 milyar TL civarındaki 
desteğin çok önemi olmuştur.

Değerli Paydaşlarımız,
Bütün bu gelişmeler yaşanırken 
İttifak Holding olarak bizler de 
faaliyetlerimizi olabildiğince yeni bir 
zihin üzerine odaklamaya çalıştık. 
Otuz yıla varan sağlam hikayesi ve 
başarıları ile bugüne gelen İttifak’ı 
gelecek otuz yıllara taşıyacak bir 
anlayış ile “İdeal İttifak” vizyonunu 
ortaya koyduk.

Hepinizin malumu olduğu üzere 
canlı ve işleyen bir yapıda radikal 
değişiklikler umulan faydayı her 
zaman sağlamayabilir. Bu sebepledir 
ki büyüme hedeflerimizi üç başlığa 
ayırarak uygulama yoluna gittik. 
Bunlardan ilki operasyonel büyüme 
faaliyetleridir. Holding ve iştirak 
şirketlerimizin tamamının içinde 
yer aldığı bu çalışma ile; mevcut 
faaliyetlerin daha etkin ve verimli 
olabilmesi için günlük iş yapma 
biçiminin değerlendirildiği ve 
hemen iyileştirildiği “Öğrenen 
Organizasyon” uygulamamızı hayata 
geçirdik. 

İkinci başlığımız inovatif büyüme 
başlığıdır. Etkisi ve uygulama 
süreci nispeten daha uzun olan bu 
çalışmalarda akıllı makarna, temiz 
ve modern yumurta yatırımı, yem 

fabrikası makinaları ve inşaatta 
başta enerji verimliliğine yönelik çok 
sayıda çalışma yapıldı ve yapmaya da 
devam ediyoruz.

Üçüncü başlığımız ise stratejik 
büyüme hedef ve vizyonudur. 
Konu uzun vadeli ise en önemli ve 
gerçek yatırım insana yapılacak olan 
yatırımdır. Zira stratejik büyüme özü 
itibariyle; uzun vadeli, etkisi yavaş, 
riski nispeten fazla olan bir modeldir. 
Bu modelin fayda sağlaması ancak 
doğru insan kaynakları ve yetenek 
avcılığı ile mümkün olabilecektir. 
Biz de bunu sağlayacak “Liderlik 
ve Gelişim Akademisi”ni kurduk. 
Bu çerçevede hiç kimsenin dışında 
kalmadığı bir öğrenme sürecine 
girdik. Bu öğrenme süreci ve 
uygulamaları inşallah “İdeal İttifak”a 
ulaşmada her geçen gün farklı ve yeni 
katkılar sağlayacaktır.

Bütün bu çalışmaların ulaştığı nokta; 
İttifak Holding’in değerlerine bağlı, 
verimlilik esasının önceliklendiği, 
geleceğin doğru şekillenmesi için 
bugünün doğru kararlarının alındığı 
kredibilitesi en üst seviyede olan 
itibarlı bir İdeal İttifak oluşturmaktır. 
Yapısal ve yaşanan olumsuzlukları 
lehe çevirmek ve hedeflerimize 
ulaşmak için gayretlerimizi bu 
yöne yoğunlaştırmış bulunuyoruz. 
Bugüne kadar sürdürdüğümüz 
çalışmalarda yılmadan bize desteğini 
veren siz değerli hissedarlarımıza, 
finansal ve ürün desteğini eksik 
etmeyen tedarikçilerimize ve gayretli 
çalışma arkadaşlarımıza sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

İdeal İttifak yolunda Allah yâr ve 
yardımcımız olsun. 
Selam ve saygılarımla,

Ünsal Sözbir
Yönetim Kurulu Başkanı

İttifak Holding olarak faaliyetlerimizi olabildiğince yeni bir zihin üzerine 
odaklamaya çalıştık. Otuz yıla varan sağlam hikayesi ve başarıları ile 
bugüne gelen İttifak’ı gelecek otuz yıllara taşıyacak bir anlayış ile “İdeal 
İttifak” vizyonunu ortaya koyduk.
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Değerli Hissedarlarımız ve 
Paydaşlarımız,
Küresel ekonominin toparlanmaya 
başladığı ve büyüme trendine 
girdiği bir yılı geride bıraktık. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülke ekonomileri, 2017 yılını 
tahminlerden daha iyi performansla 
tamamladı. ABD yönetiminin aldığı 
ekonomik ve politik kararlar, ABD-
Kuzey Kore gerilimi, Avrupa’nın 
seçim gündemi, Ortadoğu’da 
devam eden gerginlikler, Çin’in 
yüksek seviyelerdeki özel sektör 
borçlanması ve İngiltere’nin Avrupa 
Birliği’nden ayrılma süreci, 2017 
yılındaki olumlu tabloda belirsizlik 
yaratan gelişmeler olarak kayda 
geçti. 

Daha çok jeopolitik gelişmelerin 
belirlediği Türkiye gündeminde 
döviz kurlarındaki hareketlilik 
dikkat çekti. Hükümetimizin 
zamanında müdahaleleri sayesinde, 
hızlı bir toparlanmaya giren 
ekonomimiz, önlemler ve teşviklerle 
sağlıklı bir büyüme gösterdi.

Birçok kurumun 2017’de mevcudu 
koruma üzerine planlar yaptığını 
ve oldukça temkinli tahminlerde 

bulunduğunu gözlemlediğimizi 
ve tahminlerin üzerinde çok 
daha başarılı, hatta şaşırtıcı bir 
büyüme performansı ortaya 
koyabileceğimizden ümitli 
olduğumuzu ifade etmiştik. Nitekim 
ortaya çıkan tablo yanılmadığımızı 
gösterdi. Her türlü olumsuz koşula 
rağmen, Türkiye ekonomisi çok iyi 
bir performans göstermeyi başardı. 
2017 yılı büyüme rakamlarının 
beklediğimiz gibi olması sevindirici. 
Ülke olarak son dört yılın en 
yüksek büyüme oranını yakaladık. 
2018 yılında ekonominin, vergi 
indirimlerinin de etkisiyle 
güçlü büyüme performansını 
sürdürmesini bekliyoruz. 

Hedeflerimizi büyütüyoruz
Türkiye ekonomisinin güçlü bir 
büyüme performansına imza attığı 
2017 yılında, İttifak Holding olarak 
büyümemizi başarıyla sürdürdük. 
2017 yılsonu itibarıyla grubumuzun 
toplam konsolide satış gelirleri, bir 
önceki senenin aynı dönemine göre 
yüzde 11.24 artışla 1 milyar 130 
milyon lira seviyesine erişti. 

2017 yılında; ihracatımız %33 artışla 
143 milyon TL’ye, brüt karımız %16.6 
artışla 243.8 milyon TL’ye, faaliyet 
karımız %38.5 artışla 56.8 milyon 
TL’ye, aktif büyüklüğümüz de %24 
artışla 1.9 milyar TL’ye yükseldi. 
Grubumuzun toplam konsolide 
ebitda kârlılığı 2017 sonu itibarı 
ile 83 milyon TL’ye, ebitda marjı 
da 7.34’e yükselirken hissemiz bu 
dönemde, %32 değerlendi. Yüzde 
40 artışla yaklaşık 100 milyon TL 
yatırım yaptığımız 2017 yılında 
grubumuz genelinde yaklaşık 
270 bin TL de Ar-Ge harcaması 
gerçekleştirdik.

Yeni başarılara koşmamıza vesile 
olan ödüller almaya ve önemli 
listelere girmeye 2017 yılında da 
devam ettik. Perakende şirketimiz 
Adese; Fortune 500’de 260., Capital 
500’de 361. ve Ekonomist 500 
listesinde de 71. sırada yer aldı. 
Konya Ekonomi Ödülleri’nde En 
Çok İstihdam Sağlayan Firma ve En 
Çok İş Başı Eğitim Projesi Üreten 
Firma kategorilerinde ödüle layık 
görülen şirketimiz, Capital ve 
Ekonomist Dergisi Perakendede 
İnovasyon Forumu ve Ödülleri 
Töreni’nde Anadolu’nun En Büyük 

TAHİR ATİLA   
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İcra Kurulu Başkanı
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Üçüncü Perakende Şirketi ödülünü 
aldı. Adese, Capital Dergisi’nin bir 
diğer projesi olan Türkiye’nin Kadın 
Dostu Şirketleri Araştırması’nda da 
83. sırada yer aldı.  Gıda şirketimiz 
Selva, 2007’den bu yana olduğu 
gibi markalı makarna ihracatında 
Türkiye liderliğini sürdürdü. 
Şirketimiz, Üstün Lezzet Ödülünü 
2017 yılında beşinci kez kazanırken, 
buğday rüşeymi ile Monde 
Selection’da altın madalya kazandı. 
Selva, Konya Ekonomi Ödülleri’nde 
de İSO İkinci 500 listesinde yer alan 
firmalar kategorisinde ödüle layık 
görüldü. 

İnşaat şirketimiz Seha Yapı, Capital 
Dergisi’nin düzenlediği Türkiye’nin 
Gayrimenkul Liderleri Zirvesi’nde 
ülkemizin en çok proje üreten 6. 
şirketi olarak ödül kazanırken, 
makine şirketimiz İmaş, TİM 1000 
listesinde yeniden yer aldı ve Konya 
Ekonomi Ödülleri’nde de İhracat 
kategorisinde ödüle layık görüldü.  

Tüm paydaşlarımızın paydaşı 
olmaktan mutlu ve memnun olduğu 
bir ideal için elimizden gelenin 
en iyisini yapıyoruz. Her dönem 
olduğu gibi önümüzdeki dönemde 
de mevcut çalışmalarımızı tüm 
hızıyla sürdürürken, ülkemizin 
kalkınması için üzerimize düşen 
görevi layığınca yerine getireceğiz. 
Bu doğrultuda, hep birlikte daha 
büyük başarılara ulaşmayı Allah’tan 
niyaz ediyorum.  

İki Ar-Ge tesisi kurduk
2017 yılı içerisinde makine 
şirketimiz İmaş ve Tarım 
Hayvancılık şirketimiz Selet’e, Ar-Ge 
tesisi kurduk. İmaş’ın Ar-Ge tesisi, 
makine teçhizat sektöründe, Selet’in 
tesisi de yumurta sektöründe 
ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. 
Katma değeri yüksek ürünlere 
odaklandığımız her iki şirketimizde 
de yoğun Ar-Ge çalışmaları 
yürüteceğiz. 
  
Hep birlikte öğreniyoruz  
2017 yılının grubumuz için mihenk 
taşı niteliğindeki gelişmelerinden 
birisi, Liderlik ve Gelişim 
Akademisi’ni kurmamız oldu. Yoğun 
bir eğitim programı ile faaliyetlerine 
başlayan akademimizde mevcut 
yöneticilerimizin ve yöneticilik 
potansiyeli olan çalışanlarımızın 
kariyer gelişimini takip ederek, 
grubumuzun strateji ve planları 
doğrultusunda yönetici geliştirme 
programları yürütüyoruz. 

İdeal İttifak hedefimize ulaşma 
noktasında bize büyük bir 
ivme kazandıracak model olan 
Öğrenen Organizasyon projemizi 
de 2017 yılında uygulamaya 
başladık. Adese, Selva ve Seha 
bünyesinde oluşturduğumuz 
uygulama takımlarımız; satış 
artırma, iş geliştirme ve verimlilik 
konularına odaklandılar. Birinci 
dönem uygulama takımlarımız, 
belirledikleri vizyonlara ulaşmak 
için altı aylık yoğun bir mesai 
harcadılar. 2018 yılı içerisinde 
de ikinci dönem uygulama 
takımlarımızla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Perakende sektöründeki mevcut 
çalışan niteliğinin iyileştirilmesi, 
yeni adayların mesleki ve uygulama 
eğitimlerinin verilerek bünyemize 
kazandırılması amacıyla “Adese 
Perakende Akademisi”ni de 
2018 yılında hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz. 

Selva’nın ürün gamı her geçen yıl 
büyüyor
Tüketicilerimize daha sağlıklı 
bir yaşam imkanı sunma isteği 
ve enerjisi ile Selva’nın ürün 
gamını büyütmeye, “Gerçek Gıda” 
felsefesini sahiplenmeye 2017 
yılında da devam ettik.   

Tübitak desteği ile geliştirdiğimiz 
Akıllı Makarna serimize, 2017 
yılında çocuklara sunmak için 
hazırladığımız hayvan figürlü 
yeni ‘Ruşeymli Makarna’mızı da 
ekleyerek bu kategoriyi büyüttük. 
Organik Ürünler Mevzuatı’na 
uygun spaghetti, kalem makarna, 
burgu makarna ve irmikten oluşan 
organik ürünlerimizi de 2017 
yılında müşterilerimize sunduk. 
Bununla birlikte; çölyak hastaları ve 
glütensiz diyet uygulayan tüketiciler 
için de glütensiz unumuzu piyasaya 
sürdük. Hem organik hem de 
glütensiz kategorimizi 2018 yılında 
büyütmeyi hedefliyoruz.

İç pazarda olduğu gibi, dış pazar için 
de ürün geliştirme çalışmalarımızı 
sürdürdük. 2017 yılında pazara 
sunduğumuz mürekkep balıklı 
spaghetti ile inovatif ürünlerimize 
bir yenisini daha ekledik.   

Türkiye ekonomisinin güçlü bir büyüme performansına imza attığı 
2017 yılında, İttifak Holding olarak büyümemizi başarıyla sürdürdük.
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Son beş yılda ürün yelpazesini 
hızla genişlettiğimiz Selva ile; 
müşterilerimize yaşam kalitesini 
yükselten yenilikçi ürünler 
sunmaya devam ederek, pazarımızı 
ve hububat orijinli gıda markası 
konumumuzu güçlendirmeyi 
hedefliyoruz. Selva’nın irmik 
değirmeninde 2018 yılı içerisinde 
verimlilik ve kalite açısından 
iyileştirme yatırımında bulunmayı 
planlıyoruz.

Yumurta gelirlerimizi 3,5 kat 
artırdık
2017 yılında ülkemizin en modern 
ve bir çatı altında en büyük 
kapasiteye sahip tesisi olan yumurta 
çiftliği yatırımımızı tamamlayarak 
tam kapasite üretime geçtik. 

Dünyanın en modern tesislerinden 
biri olan yeni yumurta çiftliğimizle 
birlikte, yumurta sektöründen 
elde ettiğimiz gelirlerimizi, beş yıl 
içerisinde en az 10 kat artırmayı 
hedefliyoruz. Bu doğrultuda henüz 
birinci yılında yumurta ciromuzu 
3,5 kat artırmayı başardık. Artan 
kapasiteye paralel büyüyen 
hedeflerimiz doğrultusunda 
yumurta sektöründe markalaşmaya 
odaklanarak Be-Sel, Cikcik ve 
Bestyum markalarını oluşturduk. 

Tasarım süreçlerini tamamladığımız 
yumurta markalarımızın satış 
pazarlama faaliyetlerine başladık. 
Bu doğrultuda hem iç hem de dış 
pazara yönelik hedeflerimizi hayata 
geçirmek üzere yoğun çalışmalar 
yürütüyoruz.  

Yumurta ihracatına 2017 yılında 
İran ve Katar’ı ekledik. 2018 yılında 
ihracatımızı artırmayı, özellikle 
Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, 
Ürdün ve Umman pazarına girmeyi 
hedefliyoruz.  

İmaş Makine’nin gelirleri %41 artış 
gösterdi
2016 yılı sonuna doğru yeni 
fabrikasına taşınan İmaş Makine, 
2017 yılında üretim kapasitesini 
2,5 kat artıran yeni fabrikasında 
faaliyetlerini sürdürdü. Şirketimiz, 
artan kapasitesine paralel olarak 
satış gelirlerini bir önceki döneme 
göre %41 artırdı. 

Bugüne kadar 100 ülkeye ihracat 
yapan İmaş Makine ile 2017 yılı 
içerisinde 10 farklı ülkede 19 adet 
anahtar teslim değirmen tesisi 
üretimi gerçekleştirdik. Makine 
ve ekipman satışlarıyla birlikte 
toplamda 41 ülkede faaliyet 
yürüttük. Değirmen ihracatında 
%40’dan fazla büyüme yakaladık.

2017 yılı içerisinde Milleral 
markamız için satış sonrası hizmet 
ve yedek parça ofislerimizin 
kurulması adına girişimlerimizi 
yoğunlaştırdık. Viteral markamızla 
2017 yılında tamamı yurtdışında 
olan 4 yeni tesis bağlantısı yaptık 
ve bu tesislerimizin kurulumlarına 
başlarken markamızın bilinirliğini 
artırmak için yoğun tanıtım 
çalışmaları da yürüttük. 2017 
yılında testere markamız Cuteral’in 
de ihracat gelirlerini artırmaya 
odaklandık. Bunlarla birlikte; Steral 
markamızla yürüttüğümüz çelik 
konstrüksiyon işimizde mevcut 
sektörlere ek olarak yeni sektörlere 
de hitap ederek sektörel çeşitliliği 
artırmaya dönük çalışmalar 
yürüttük, yürütüyoruz.

Seha Yapı ile 3 yeni konut projesine 
start verdik
İnşaat şirketimiz Seha Yapı’yla, 
İstanbul ve Konya’da devam eden 
projelerimize ek olarak üç yeni 
konut projesine daha start verdik. 
2017 yılı içerisinde Selet’in yumurta 
çiftliği inşaatını tamamladık ve 
devreye aldık. Zermeram ve 3. 
İstanbul projelerinin inşaatlarını 
sürdürürken, yeni projelerimizden 
olan Seha Kanyonpark Evleri’nin de 
inşaatına başladık.  

Satışa çıkan etaplarımızın yaklaşık 
yarısının satışını gerçekleştirdiğimiz 
Zermeram’da, kaba inşaatı 
büyük oranda bitirdik. Tüm 
etaplarımızın hafriyat çalışmalarını 
da tamamladık. 2018 yılında ince 
işine odaklandığımız Zermeram’ın 
birinci etabını, planladığımız gibi 
2019 yılında sahiplerine teslim 
edeceğiz. 

İstanbul’da hayata geçirdiğimiz 3. 
İstanbul projemizde de ilerlememizi 
sürdürüyoruz. 2017 yıl sonu itibari 
ile satışa çıkan etapların %50’si 
satılan 3. İstanbul’un inşaat üretimi 
de hızla devam ediyor. 2018 yılı 
içerisinde İstanbul’daki projemizin 
3. etabında da satışa başlamayı 
planlıyoruz.

Ağustos 2017’de başladığımız 
Kanyonpark projemizdeki dairelerin 
yarısının satışını yıl sonuna kadar 
gerçekleştirdik. Şu an itibari ile %70’i 
satılan Kanyonpark’ın inşaatını 
da hedeflediğimiz tarih olan 
2019 yılında tamamlamak üzere 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Kurulduğumuz 1988 yılından bu yana ittifak içerisinde olduğumuz tüm 
paydaşlarımızdan aldığımız güç ve enerji ile büyümemizi sürdürüyoruz. 
Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda kuşkusuz en önemli rolü 
çalışanlarımız üstlendi. Siz değerli yatırımcılarımızın desteği ile sağlıklı 
büyümemizi sürdüreceğimize ve yarınların bugünden daha iyi olacağına 
inancımız tamdır. 
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2017 yılında markalı konut 
yatırımlarımızı sürdürmeye 
devam ettik. Ekim ayında Selçuklu 
Belediyesi tarafından Yazır 
Mahallesi’nde bulunan toplam 42 
bin 558 metrekare alana sahip 3 
adet arsanın ihalesini 38 milyon 
lira bedelle kazandık. Ön hazırlık 
sürecini 2017 yılı içerisinde 
tamamladığımız bu yeni konut 
projemizin adı ise 7 Renk Selçuklu 
oldu.  

İttifak Holding’in mevcut ve 
eski çalışanları için inşa etmeyi 
düşündüğümüz Vadi Evleri 
projemizde çalışmalara başladık. 
Selçuklu Belediyesi’nin 5 bin 
metrekarelik arsa ihalesini 4 
milyon lira bedelle kazandığımız 
arsa üzerinde geliştireceğimiz bu 
projemizi de 2020 yılında teslim 
etmeyi planlıyoruz.

Adese’yi tesis ve teknoloji 
yatırımları ile güçlendiriyoruz
Grubumuzun amiral gemisi olan 
perakende şirketimiz Adese ile, 
mağaza açılışlarımıza 2017 yılında 
da devam ettik ve yılı sekiz şehirde 
146 şube ile kapattık. Konya’da 
Sancaktepe, Malazgirt, M1 ve 
Adakale, Ankara’da Elmadağ olmak 
üzere toplam 5 mağaza açtık. Yılın 
en büyük mağaza yatırımı ise Konya 
M1 AVM içerisinde açtığımız hiper 
formattaki mağazamız oldu. M1 
Adese’yi bir ay gibi kısa bir sürede 
tamamladık ve görkemli bir açılış 
töreni ile hizmete sunduk.

Perakende faaliyetlerimizde önemli 
bir yer teşkil eden Kulesite’nin 
teras bağlantısı sağladığımız 
fastfood katındaki ve kafeler caddesi 
oluşturduğumuz zemin katındaki 
çalışmalarımızı tamamlayarak bu 
bölümleri baştan aşağı yeniledik.  

Tesisleşme konusunda da önemli 
yatırımlar yaptık. Konya’da yer 
alan merkez depomuzu, 12 bin 
metrekarelik kapalı alanı bulunan 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni 
yerine taşıdık. Bir diğer önemli tesis 
yatırımımız da taze gruplarımızdan 
manav ürünlerimiz için oldu. 
Mersin’in Tarsus ve Antalya’nın 
Serik ilçelerinde meyve-sebze alım, 
işleme ve dağıtım tesislerimizi 
faaliyete geçirdik. Böylelikle 
yerinden alım operasyonlarımızı 
daha da güçlendirdik.

Teknoloji alanında da 
yatırımlarımızı sürdürdük. İş 
uygulamaları alanında yazılımlar 
geliştiren ve bu alanda dünya lideri 
olan SAP ile iş birliği anlaşması 
imzaladık. Bu proje ile şirketimiz 
bünyesindeki tüm iş süreçlerini 
SAP platformu üzerinden yürütmek 
üzere çalışmalarımızı başlattık ve 
yeni programa geçiş aşamasına 
kadar olan işin en büyük kısmını yıl 
sonuna kadar tamamladık.

Teknoloji yatırımlarımızı 
Adese mobil uygulamamızla 
sürdürdüğümüz 2017 yılında Adese 
Online Market hizmetimizi de cep 
telefonu ve tablete taşıdık. 2018 
yılı içerisinde online marketimizin 
hizmet alanına Ankara ve Bolu’yu 
da ekleyerek e-ticaret alanındaki 
gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.

Yarınlar, bugünden daha iyi olacak
Kurulduğumuz 1988 yılından bu 
yana ittifak içerisinde olduğumuz 
tüm paydaşlarımızdan aldığımız 
güç ve enerji ile büyümemizi 
sürdürüyoruz. Bugüne kadar elde 
ettiğimiz başarılarda kuşkusuz en 
önemli rolü çalışanlarımız üstlendi

Siz değerli yatırımcılarımızın 
desteği ile sağlıklı büyümemizi 
sürdüreceğimize ve yarınların 
bugünden daha iyi olacağına 
inancımız tamdır. Bizlere güvenen 
ve inanan tüm paydaşlarımıza bir 
kez daha teşekkür etmek isterim. 

Türkiye’nin model şirketlerinden 
biri olarak, geride kalan 30 yılda 
olduğu gibi tüm paydaşlarımızın 
yanında olmayı, ülkemizin 
kalkınmasına, sosyal ve iktisadi 
alandaki büyümesine olumlu 
katkılar sunmayı sürdüreceğiz. 

Bu vesileyle, şirketimizin bugünlere 
gelmesine katkı sağlayan başta 
çalışanlarımız olmak üzere tüm 
paydaşlarımıza şahsım ve ekibim 
adına teşekkürlerimi sunar, 2018 
yılının ülkemiz ve şirketimiz için 
daha büyük başarılara ulaşacağımız 
bir yıl olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Tahir Atila
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İcra Kurulu Başkanı

Her dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de mevcut çalışmalarımızı 
tüm hızıyla sürdürürken, ülkemizin kalkınması için üzerimize düşen görevi 
layığınca yerine getireceğiz.
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Öyle ya; baş başa vermeyince, 
taş yerinden kalkmaz. 
30 yıl önce, “Anadolu insanının 
refahının yükseltilmesinde bizim 
de payımız olmalı” diyerek 
niyetlerimizi, fikirlerimizi ve 
emeklerimizi birleştirdik. Bu fikre 
ortak olan binlerce insanın küçük 
birikimleriyle başlayan 
işbirliğini, yine bu fikre inanan 
ve sahip çıkan çalışanlarımızın 
gayretiyle, ülkemize hizmet eden 
büyük bir harekete dönüştürdük.

Baş başa verdik, birlikte 
başarmaya inandık ve daima 
ülkemiz ve insanlık için iyi ve 
doğru olanı hedefledik. İttifak 
Holding olarak, tüm 
şirketlerimizle birlikte, 
memleketimizin kalkınması için 
canla başla çalışmaya devam 
edeceğiz.

BAS BASA 
VERMEYiNCE
TAS YERiNDEN 
KALKMAZ 



FAALiYET RAPORU’17 iTTiFAK HOLDiNG’E GENEL BAKIŞ

İttifak Holding’in temelleri 
1988 yılında atılmıştır. Farklı 
sektörlerdeki büyümesini takiben 
1993 yılında holdingleşen ve 1994 
yılında Sermaye Piyasası Kurulu`na 
kaydolan İttifak Holding, kurumsal 
yapısı ile Anadolu’daki ekonomik 
kalkınma hamlesine büyük katkılar 
sağlamıştır. İttifak Holding, 2009 
yılına gelindiğinde 19 bine yakın 
yatırımcısı ile Borsa İstanbul’a 
kote olmuş, 2010 yılında da hisse 
senetleri Borsa İstanbul’un ilk 
100 endeksinde işlem görmeye 
başlamıştır.

İttifak Holding’in ana faaliyet 
alanlarını perakende, gıda, inşaat, 
makine, tarım ve hayvancılık 
oluşturmaktadır. Portföyünü yüksek 
seviyede büyüme potansiyeli 
olan sektörlere konumlandıran 
İttifak Holding, “sürdürülebilir 
büyüme”, “verimlilik” ve “istikrar”ı 
faaliyetlerine ve iş geliştirme 
stratejilerine yön veren temel 
kavramlar olarak benimsemiştir.

Büyüyen Türkiye’nin yüzde 100 
yerli sermayeye dayalı gücü olarak 
faaliyetlerini sürdüren İttifak 
Holding ve şirketleri, bugüne kadar 
dünyanın 120 ülkesine ihracat 
gerçekleştirmiş, milyonlarca 
müşteriye ulaşmıştır.

İttifak; özgüveni, güçlü öz sermayesi, 
ileri teknolojiden faydalanmadaki 
yetkinliği, uluslararası ölçülerde 
deneyimi, entelektüel birikimi 
ve evrensel standartlarda ahlaki 
değerleri benimseyerek elde 
ettiği başarılarıyla, “güç birliği” 
misyonunda, Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarından biri olarak 
faaliyetlerini yürütmektedir. 

Rekabet Avantajları:

■  Çok ortaklı şirketleşme modeliyle 
tabana yayılmış sermaye yapısının 
oluşturduğu sinerji.

■  “Güven”, “Sürdürülebilir 
Büyüme”, “Verimlilik” ve “İstikrar”ı 
temel felsefe olarak benimseyen 
yönetim anlayışının iştiraklere 
sağladığı motivasyon ve aktardığı 
güç.

■  Yüksek seviyede büyüme 
ve gelişim 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.

■  Gelişen piyasaların ihtiyaçlarını 
sezme, algılama ve çözüm üretme 
kabiliyetindeki hız ve tutarlılık.

■  İnsan odaklı, doğa dostu iş ve 
yaşam felsefesi.

■  İnsanlığın ruhsal, biyolojik ve 
sosyal dengesini korumayı ticari 
kazanımların önünde tutan, 
kalitesiz ürün ve hizmet arzını insan 
hakları ihlali olarak gören yönetim 
anlayışı.

■  Yenilikçi, gelişime açık ve 
motivasyonu güçlü insan kaynakları.

BiRLiKTE 
YAPABiLiRiZ
Portföyünü yüksek seviyede büyüme potansiyeli olan 
sektörlere konumlandıran İttifak Holding, “sürdürülebilir 
büyüme”, “verimlilik” ve “istikrar”ı, faaliyetlerine ve iş 
geliştirme stratejilerine yön veren temel kavramlar olarak 
benimsemiştir.
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Büyüyen Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeye dayalı 
gücü olarak faaliyetlerini sürdüren İttifak Holding ve 
şirketleri, bugüne kadar dünyanın 120 ülkesine ihracat 
gerçekleştirmiş, milyonlarca müşteriye ulaşmıştır.
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Geleneksel Türk El Sanatları Kulesite’de 
Kulesite’nin her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirdiği ‘‘Dünden Bugüne Geleneksel 
Türk El Sanatları Şöleni” sergisinin altıncısı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 
teşrifleri ile Konya halkının ziyaretine açıldı.
Selva Gıda, Yeni Nesil Fonksiyonel 
Ürünleri İle Dubai’deki Gulfood 
Fuarı’nda Yerini Aldı.
Selva Gıda, Dünya’nın önde gelen gıda 
fuarlarından Dubai’deki GulFood 2017 
Fuarı’nda müşterileriyle buluştu. Selva Gıda, 
yeni ve fonksiyonel ürünlerini tanıtırken ithalat 
firmaları ve global perakendeciler ile de bir 
araya geldi.

     MART

Adese, Ankara’daki 17. Mağazasını 
Elmadağ’da Hizmete Açtı 
Adese, Ankara Elmadağ mağazasını 
müşterilerinin hizmetine sundu. Midi 
formatındaki Elmadağ mağazasının açılışıyla 
birlikte Adese, Ankara’daki mağaza sayısını 
17’ye yükseltmiş oldu.
Şivlilik’e Dair Ne Varsa Adese’de Var
Adese; Şivlilik öncesi Konya’daki tüm 
mağazalarında bu anlamlı güne özel hazırlıklar 
yaptı. Adese’de tüm Şivlilik ürünleri bol çeşit ve 
uygun fiyat avantajlarıyla sunuldu.

İttifak Holding, 4. Konya İstihdam ve 
İnsan Kaynakları Fuarına Katıldı
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuk Üniversitesi, Konya Ticaret Odası, Konya 
Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, Konya 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 
bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Konya İnsan 
Kaynakları ve İstihdam Fuarı” 29-30 Mart 
2017 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Alaeddin 
Keykubat Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde gerçekleştirildi.

    OCAK

Adese, Yeni Yılın İlk Mağazasını 
Ankara’da Açtı
İttifak Holding’in ulusal perakende 
markası Adese, mağaza açılışlarına 
2017 yılında da devam ediyor. Adese, 
yeni yıldaki ilk yatırımını yaparak 
Ankara’nın Mamak ilçesindeki Yeşilbayır 
mağazasını müşterilerinin hizmetine açtı. 
Adese, Sancaktepe Mağazasını 
Açtı
Mağaza açılışlarını sürdüren Adese, 
Konya Sancaktepe mağazasını 
müşterilerinin hizmetine açtı. Midi 
formatındaki Sancaktepe Adese 
mağazası, 3 kasa ve 18 personeliyle 
müşterilerine hizmet vermeye başladı.
Adese Online Market 1. Yılını 
Hediyelerle Kutladı
Marketi müşterilerinin ayağına kadar 
getiren Adese Online Market, 1. yılını 
hediyelerle kutladı. 01-28 Şubat tarihleri 
arasında Adese Online Market’ten tutar 
bazında en fazla alışverişi yapan 11 kişi 
birbirinden özel hediyelerin sahibi oldu. 

    ŞUBAT

Adese, Kârını En Çok Artıran 
İkinci Şirket Ödülünü Aldı
Adese, Türkiye’nin önde gelen 
ekonomi yayınlarından Ekonomist 
Dergisi tarafından her yıl düzenlenen 
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi 
araştırmasında kârını en çok arttıran 
2’inci şirket ödülüne layık görüldü.
Adese’den Konya’ya Yeni Bir 
Mağaza Daha
Mağaza açılışlarına devam eden Adese, 
süper formatındaki Konya Malazgirt 
mağazasını müşterilerinin hizmetine 
sundu.
“Konya Ekonomi Ödülleri”nde 
İttifak Holding’e 3 Ödül
İttifak Holding’in şirketleri “Konya 
Ekonomi Ödülleri”nde İhracat, İSO İkinci 
500 ve İstihdam kategorilerinde üç 
ödül aldı. İttifak Holding’in iştiraklerinden 
Selva Gıda İSO ikinci 500, Adese 
istihdam, İmaş Makine de ihracat 
kategorisinde ödül aldı.

Selva Gıda’dan Uzak Doğu’ya Özel 
‘Mürekkep Balıklı Spagetti’ 
Selva Gıda, Uzak Doğu için özel olarak ürettiği 
‘Mürekkep Balıklı Spaghetti’sini bu yıl 42.’si 
düzenlenen Foodex Japan 2017 Fuarı’nda 
görücüye çıkardı.
“Zermeram”ın 2. Etap Satışları 
Avantajlı Bir Kampanya ile Başladı
İttifak Holding’in inşaat sektöründeki markası 
Seha Yapı, Konya’nın en büyük karma konut 
projesi Zermeram’ın 2. etabı için avantajlı 
bir kampanya düzenledi. Yüzde 5 peşinatla 
60 ay vade farksız ödeme koşulları sunulan 
kampanyada, ayrıca peşin alımlarda yüzde 20 
indirim de uygulandı.

     NİSAN

Annelere Hediye Sizden, Otomobil 
Adese’den 
Hediye kampanyalarıyla müşterilerini mutlu 
eden Adese, bu kez Anneler Günü’ne özel 
kampanya düzenledi. Adese’de seçili elektrikli 
ev aletlerinden 60 lira ve üzeri alışveriş 
yapanlar çekilişle 2017 model Hyundai i20 
marka otomobil kazanma fırsatı yakaladılar.
Adese’den 23 Nisan’da Çocuklara Çifte 
Bayram 
Adese, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’na özel hazırladığı etkinlik ve 
kampanyalarla çocukların yüzünü güldürmeye 
devam etti.
Güneş Anadolu’dan Doğmaktadır! 
İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
CEO’su Tahir Atila, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi 
Referandumunda çıkan “Evet” kararına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.
İnsan Hak Ve Hürriyetleri İnsani Yardım 
Vakfı’ndan Selva Gıda’ya Ziyaret…
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve 
Selva Gıda ‘iyilik için’ bir araya geldi. 30 yıldır 
sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için insan sağlığı 
ile özdeşleşen gıdalar üreten Selva Gıda ile iyilik 
ve yardımlaşmanın sembol kurumlarından olan 
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı 
(İHH) bir araya geldi.

2017 YILINDA İTTİFAK HOLDİNG Kare kod uygulaması ile iligli içerikleri görüntüleyebilirsiniz.
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Seha Yapı Yeni Projeleri İle Konya 
Gayrimenkul Fuarı’nda 
Seha Yapı, 3. İstanbul ve Zermeram projelerinin 
yanı sıra Konya’da inşa edeceği yeni projesi 
Kanyon Park’taki fırsatları Konya Gayrimenkul 
Fuarı’nda müşterilerinin beğenisine sundu.

     HAZİRAN

İttifak Holding’den Vefa İftarı  
İttifak Holding, holding ve grup şirketlerinde 
bugüne kadar çeşitli kademelerde yöneticilik 
yapan isimlerle iftarda bir araya geldi.
Adese, Adakale Mağazasını Hizmete 
Açtı 
Adese, mağaza açılışlarına bir yenisini daha 
ekledi ve Konya Selçuklu’da bulunan Adakale 
mağazasının açılışını gerçekleştirdi.
Bayram Coşkusu Her Yerde, Fırsatları 
Adese’de 
Ramazan Bayramı için birbirinden özel 
kampanya ve indirimler hazırlayan Adese, 
müşterilerinin kaliteli ve hesaplı bir bayram 
alışverişi yapmasına imkân sunmaya devam etti.
Tayland’a Selva’dan ‘Express Makarna’
Selva Gıda, başta ‘Express Makarna’ olmak 
üzere geniş ürün yelpazesiyle Tayland’daki 
Thaifex – World of Food Asia Fuarı’na katıldı.

     TEMMUZ

Adese, 2 Otomobil Birden Kazandırdı
Adese’nin, P&G işbirliğiyle düzenlediği ve 
Toyota C-HR model araçla birlikte 555 
hediyenin verildiği kampanya ile elektrikli 
ev aletleri alışverişlerine özel düzenlediği ve 
Hyundai İ 20 model aracın hediye edildiği 
kampanyaların talihlileri noter huzurunda 
gerçekleştirilen çekilişle belli oldu.
İrent’ten Tüm Hyundai Kullanıcılarına 
Türk Bayrağı 
İttifak Holding’in otomotiv sektöründeki 
temsilcisi İrent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü dolayısıyla Konya’daki tüm Hyundai 
marka araç sahiplerine Türk bayrağı hediye etti. 

Selva Gıda’ya Yıldızlı Pekiyi 
Selva Gıda, Dünya’nın en itibarlı kalite 
enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde 
Selection’da 8 gramlık pratik Buğday Ruşeymi 
ile Diyet & Sağlık Ürünleri Kategorisinde “Büyük 
Altın Madalya” (Grand Gold Award) ödülüne 
lâyık görüldü.  

     MAYIS

Adese’den 555 Muhteşem Hediye 
Adese, P&G iş birliğiyle düzenlediği kampanya 
kapsamında müşterilerine biri 2016 model 
Toyota C-HR otomobil olmak üzere birbirinden 
değerli toplam 555 hediye kazanma fırsatı 
sunduğu bir kampanya düzenledi.

M1 AVM’de Artık Adese Var  
Gıda perakendeciliği sektörünün ülkemizdeki 
güçlü markalarından Adese, Konya’daki üçüncü 
hiper mağazasını M1 AVM’de görkemli bir 
törenle hizmete açtı. Adese; Konya’nın önemli 
alışveriş merkezlerinden biri olan M1 AVM 
içerisinde, daha önce Real markasının hizmet 
verdiği alanda yeni bir hipermarket açtı.
Ramazan Coşkusu Adese’de Yaşandı
Adese, 11 ayın sultanı Ramazan ayına özel 
hazırladığı indirim ve hediye kampanyalarıyla 
müşterilerinin Ramazan sevincini ikiye katladı. 
Ramazan ayının coşkusunu mağazalarına 
taşıyan Adese, düzenlediği kampanya ve 
indirimleriyle müşterilerinin yüzünü güldürdü.  
İttifak Holding Olağan Genel Kurul’u 
Yapıldı
İttifak Holding, 2016 yılı çalışmalarını 
değerlendirdiği Olağan Genel Kurul’unu 
11 Mayıs 2017 Perşembe günü, Konya’da 
gerçekleştirdi.  
Kulesini Restaurant’ta Doyasıya 
Manzara Eşliğinde İftar 
Konya’nın ilk ve tek 360 derece dönen 
restoranına sahip olan Kulesini, Ramazan 
ayında da misafirlerine birbirinden leziz beş 
farklı iftar menüsüyle hizmet sundu.  

Adese, Türkiye’nin En Büyük 260’ıncı 
Şirketi  
İttifak Holding’in ulusal perakende markası 
Adese, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin 
belirlendiği Fortune 500 listesinde bu yıl 
260’ıncı sırada yer aldı. 
Adese Online Market Artık Cepte 
Müşterilerine Konya şehir merkezinde online 
market ile internet üzerinden alışveriş yapabilme 
imkanı sunan Adese, bu hizmetini cep telefonu 
ve tablete de taşıyarak online alışverişi daha da 
kolaylaştırdı.

İttifak Holding’den “15 Temmuz Milletin 
İttifakı” Sergisi  
İttifak Holding, 15 Temmuz’un birinci 
yıldönümünde anlamlı bir sergiye imza atıyor. 
İttifak, ressam ve çizer Şafak Tavkul’un 
darbecilere karşı direnmek için Çengelköy’de 
sokağa çıktıktan sonra yanındaki deftere tanık 
olduğu olayları çizmesiyle oluşturduğu eserlerin 
sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kulesite, İHH İnsani Yardım Derneği 
Akem Ekibinin “Türk Bayrağı 
Gösterisine” Ev Sahipliği Yaptı. 
Konya’nın yaşam ve eğlence merkezi Kulesite, 
milletimize, devletimize, demokrasimize ve 
birliğimize kast eden hain darbe girişiminin 
yaşandığı 15 Temmuz’un birinci yıl dönümde 
anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
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      EYLÜL

Okul Alışverişine Dair Ne Varsa 
Adese’de Var! 
Adese, yeni eğitim öğretim döneminde 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak Sağlık 
Bakanlığı onaylı kırtasiye ürünlerini zengin çeşit, 
uygun fiyat avantajıyla müşterilerine sundu.
İttifak Holding’de Geleneksel 
Bayramlaşma Programı Yapıldı
İttifak Holding, Kurban Bayramı’nın bitmesiyle 
birlikte ilk mesai günü düzenlediği bayramlaşma 
merasimi geleneğini bu yıl da devam ettirdi.

İttifak Holding, “Liderlik Ve Gelişim 
Akademisi” Kurdu
 İttifak Holding, eğitim ve gelişim faaliyetlerini 
yürütmek üzere “İttifak Liderlik ve Kişisel 
Gelişim Akademi”sini kurdu. Şirket, hedeflediği 
iş sonuçlarına ulaşmak amacıyla tüm 
çalışanlarının kişisel gelişimlerine odaklandı. 
“İdeal İttifak” adıyla başlatılan değişim yönetimi 
projesinin ilk adımlarından biri olan Akademi, 
çalışanların kişisel ve liderlik özelliklerini 
geliştirmek amacıyla eğitim programlarına 
başladı.
KTO Ve KSO’dan İttifak Holding’e 
Ziyaret 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, 
İttifak Holding’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
Ünsal Sözbir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  
İttifak Holding, Kadrosunu 
Güçlendiriyor 
İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Gürhan 
Özden, İç Denetim Direktörlüğü’ne ise Babür 
Kaan Şener getirildi.
Seha Yapı Sosyal Medyada Türkiye 
3’üncüsü
Seha Yapı, ulusal birçok inşaat markasını geride 
bırakarak sosyal medyadaki hızlı yükselişini 
sürdürdü. Seha Yapı, Boomsonar’ın Ağustos 
2017 raporunda, Türkiye çapında Facebook’ta 
en iyi performans gösteren üçüncü inşaat 
şirketi olarak gösterildi.

15 Temmuz Çınarları Zermeram’da 
Büyüyecek 
Seha Yapı’nın Zermeram projesinde 
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 249 
vatan evladının anısına çınar fidanı dikimi 
yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’nde gerçekleştirilen etkinlik, İttifak Holding 
yönetimi ve Seha Yapı çalışanlarının katılımı ile 
gerçekleştirildi.
Selva Gıda, İSO İkinci 500 Listesi’nde
İSO, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” araştırmasının 2016 yılı sonuçlarını 
açıkladı. Araştırmaya göre Selva, ikinci 500’de 
3 basamak daha yükselerek başarısını 
sürdürdü.

      AĞUSTOS

Kurban Bayramı Alışverişine Dair Ne 
Varsa Adese’de Var 
Adese, her bayram döneminde olduğu gibi 
bu Kurban Bayramı’nda da müşterilerinin 
alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. 
Adese’de bayram alışverişinin olmazsa olmazları 
arasında yer alan ürünler bol çeşit, uygun fiyat 
avantajlarıyla sunuldu.  

İttifak Holding, Atiker Konyaspor’a 
Sponsor Oldu 
İttifak Holding, 2017-2018 sezonu için Atiker 
Konyaspor ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 
Yapılan anlaşmaya göre; İttifak Holding 
markalarından Selva formanın sırt, Adese ise 
şort kısmında yer alıyor. Stadın kuzey tribünü 
isimi de Kulesite olarak devam ediyor.

    

3. İstanbul Başakşehir’de Lansmana 
Özel Ek Yüzde 5 İndirim 
Seha Yapı’nın ortak olduğu 3. İstanbul’da 
rezidans etabı satışa çıktı. Başakşehir’de hayata 
geçirilen 3. İstanbul Grand Rezidans’ın lansman 
toplantısı gerçekleştirildi. 
Selva Gıda, Worldfood İstanbul’da 
Damaklarda İz Bıraktı 
Selva Gıda’nın uluslararası ödüllü makarnası, 
iTQi ve Türkiye Aşçılar Derneği’nin World Food 
İstanbul’daki şovunda ünlü aşçılar tarafından 
pişirildi.
 
     EKİM

Anadolu’nun En Büyük 71’inci Şirketi 
Adese
Adese, Anadolu’nun en iyileri arasında. 
Adese, Ekonomist Dergisi tarafından her yıl 
gerçekleştirilen ve Anadolu’nun en büyük 500 
şirketinin belirlendiği araştırmada 71. sırada 
yer aldı.
Adese, Ünlü Şef Ömür Akkor’u Ağırladı
Ünlü şef ve yazar Ömür Akkor, Konya Kulesite 
Adese mağazasında yemekseverlerle bir araya 
geldi.  
İmaş Makine, Cuteral İle Yüksek Hızlı 
Kesim Makinelerinde Atağa Kalktı
İmaş Makine, tamamı yerli üretim olan “Yüksek 
Hızlı Kesim” yapabilen testere tezgâhlarını 
MAKTEK Avrasya 2017 Fuarı’nda görücüye 
çıkardı.

2017 YILINDA İTTİFAK HOLDİNG
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Sözbir: “Dönüşüm” İçin İrade Ortaya 
Koymak Zorundayız  
İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal 
Sözbir, Müsiad Vizyoner’17 Zirvesi’nin “Ne’ye 
Dönüşüm?” adlı oturumunda konuştu.
İttifak Holding’e Kurumsal Dönüşüm 
Ödülü 
İttifak Holding, bin 600’ün üzerinde kuruluş 
ve 5 binin üzerinde profesyonelin katılımı 
ile gerçekleştirilen SAP Forum İstanbul’da, 
Kurumsal Dönüşüm Ödülü’nün sahibi oldu.
Seha Yapı’nın Yeni Projesi Kanyon 
Park’ta Vade Farksız 60 Ay Taksit
Seha Yapı, Konya Yazır Mahallesi’nin en zengin 
yaşam seçeneğine sahip konut projesi olan 
Kanyon Park’ta ev sahibi olmak isteyenlere 
kaçırılmayacak fırsatlar sundu. 
Selva Gıda’nın ‘Gerçek Gıda” Ürünleri 
Anuga Fuarı’nda Yoğun İlgi Gördü
Selva Gıda, Almanya’nın Köln kentinde 
düzenlenen ‘Dünyanın en büyük gıda fuarı’ 
olarak bilinen Anuga Fuarı’na katıldı.
Sağlıklı Yaşamın Adresi: Selva Gıda
Selva Gıda, tüm dünyada kabul gören ve 
uluslararası ödüllere sahip ‘Sağlıklı Yaşam 
Ürünleri’ ile Sağlıklı Yaşam Trendleri Fuarı’nda 
yerini aldı.
 

     KASIM

Adese, Kadın Çalışan Sayısıyla 
Türkiye’de İlk 100’e Girdi 
Adese, Capital Dergisi tarafından 2016 verileri 
baz alınarak gerçekleştirilen Türkiye’nin ‘Kadın 
Dostu Şirketleri’ araştırmasında yüzde 28,5’lik 
kadın çalışan oranıyla 83. sırada yer aldı.

Adese, Prima Kampanyasıyla 180 
Hediye Kazandırdı 
Kulesite Adese mağazasında noter huzurunda 
gerçekleştirilen çekilişte oyun parkından çocuk 
oto koltuğuna, dijital bebek telsizinden mama 
sandalyesine kadar toplam 180 hediye sahibini 
buldu.

İmaş Makine, Sektörünün İlk Ar-Ge 
Merkezini Kurdu 
Üretiminin yüzde 90’ını ihraç eden İmaş 
Makine, AR-GE merkezi için yaptığı başvurunun 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanmasının ardından sektörünün ilk AR-GE 
merkezine imza attı.
Para Halter Milli Takımı İttifak’ta 
Konya’da kampa giren para halter milli takımı 
İttifak’a misafir oldu. İttifak Holding CEO’su 
Tahir Atila, Para Halter Büyükler ve Gençler Milli 
Takımı’nı ağırladı.
Kulesite, Ayla Film Ekibine Ev Sahipliği 
Yaptı  
Ayla filminin Konya galası Kulesite AVM’nin, 
etkinlik alanında film oyuncularının katılımıyla 
gerçekleştirildi.  

    ARALIK

Anadolu’nun En Büyük 3. Perakende 
Şirketi Adese!
 Adese; Capital ve Ekonomist dergileri 
tarafından düzenlenen Perakendede İnovasyon 
Forumu ve Ödülleri Töreni’nde Anadolu’nun 
en büyük 3. perakende şirketi ödülüne layık 
görüldü.

Seha Yapı Türkiye’nin En Çok Proje 
Üreten 6. Şirketi
Seha Yapı, Capital ve Ekonomist Dergileri 
tarafından düzenlenen Türkiye’nin Gayrimenkul 
Liderleri (Real Estate Stars) Ödülleri 
kapsamında 2016’da “Türkiye’nin En Çok Proje 
Üreten 6. Şirketi” oldu. Anadolu’nun lider inşaat 
şirketi Seha Yapı 2016 yılında 1.928 konutun 
inşasını tamamlama başarısı göstererek bu 
ödüle layık görüldü.

Konya’da Üretilen ‘Akıllı Makarna’ Uzak 
Doğu’ya İhraç Ediliyor
Selva’nın TÜBİTAK ile 3 yıl süren çalışmasının 
ardından geliştirdiği, vitamin ve protein 
bakımından zenginleştirilen ruşeymli makarna 
çeşitleri ve akıllı makarnalar, uzak doğu başta 
olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 
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2017 yılsonu itibari ile İttifak Holding’in konsolide net satış tutarı bir önceki döneme kıyasla %11.24 artış 
göstererek 1.129,7 milyon TL’ye ulaşmıştır.

01.01.2017 - 31.12.2017 tarihi itibariyle İttifak Holding’in brüt karı 243,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

01.01.2017 - 31.12.2017 tarihi itibariyle İttifak Holding’in faaliyet karı 56,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
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İttifak Holding’in 
konsolide EBITDA 
rakamı 2017 sonu 
itibarıyla 82.9 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.

Konsolide Ciro Dağılımı (TL)

Ebitda  (Milyon TL) Ebitda Marjı (%)
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60,53%

ADESE (PERAKENDE)  684 MiLYON

16,55%

SELVA(GIDA)       187 MiLYON

5,13%

SEHA YAPI
(iNŞAAT)

10,8%

İMAŞ (MAKiNE)  122 MiLYON 58 MiLYON

3,81%

SELET
(TARIM 
HAYVANCILIK)

43
MiLYON

3,19%

DiĞER
(HiZMET)

36
MiLYON

SON 5 YILDA 
278 MiLYON TL YATIRIM
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İttifak Holding’in toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yaklaşık %24,04 artış göstererek 1.9 milyar TL 
olarak gerçekleşmiştir.

İttifak Holding 2017 yılında 142,9 milyon TL ihracat, 98,4 Milyon TL yatırım, 267,8 Bin TL Ar-Ge harcaması 
gerçekleştirmiştir.

Toplam Varlıklar (TL)
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Yıl İhracat Yatırım Arge
2013         102.314.946    20.125.666 685.093

2014            87.479.164    43.242.008 731.859

2015         121.887.196    46.531.371 903.977

2016            96.066.117    70.230.775 892.062

2017         142.994.915    98.474.351 267.844

SON 5 YILDA 
550 MiLYON TL iHRACAT

TOPLAM
3.109 ÇALIŞAN

BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER
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2017 YILI PERFORMANS TABLOSU

Sembol

ITTFH

XU100

1.01.2017 31.12.2017 Değişim (%)

32,391,76 2,33

48,0477.907,20 115.333,01

ITTFH- 2017 Yılı Hisse Performansı  
İttifak Holding pay senedi fiyatı 31.12.2017 
tarihi itibariyle 2,33 TL/Pay senedi 

seviyesindedir. Holdingimiz pay senetleri 
2017 yılında, yüksek fiili dolaşım ve halka 
açıklık oranı ile Borsa İstanbul verilerine 

göre yılbaşından bu yana toplamda 
1.224.742.656 TL tutarında işlem hacmine, 

574.624.000 adet işlem adedine ulaşmıştır.   

2017

SON 5 YILDA 
3,4 MiLYON TL AR-GE 
HARCAMASI

1 Adese Selçuklu, Konya Avm 479.850.000
2 Adese Ereğli, Konya Avm 56.000.000
3 Adese Selçuklu, Konya (KulePlaza) Bina 36.640.000
4 Adese Kayabaşı, Kadınhanı (İteks) Arsa Ve Binalar 23.190.000
5 Adese Selçuklu, Konya (Genel Merkez) İdari Bina, Depo 21.595.000
6 Adese Seydişehir, Konya Market 3.045.000
7 Adese Selçuklu, Konya (Adese Otopark) Arsa 8.245.000
8 Adese Mengene, Konya Market 1.960.000
9 Adese Toprak Sarnıç, Konya Market 1.900.000
10 Adese Konya, (Pelit AVM) Market 1.100.000
11 Adese Selçuklu, Konya (Kule Karşısı) Arsa 1.300.000
12 Adese Alakova, Konya (Kömür) Arsa 440.000
13 Holding Tömek, Konya Tarla 15.675.000
14 Holding Üsküdar, İstanbul Lojman 1.370.000
15 İmaş Karatay, Konya Arsa, İdari Bina, Fabrika 7.820.000
16 İmaş Karatay, Konya Yeni Bina Sadece Arsa 46.830.000
17 Seha Selçuklu, Konya (Lojistik) Arsa 10.775.000
18 Seha Sille, Konya  Tarla 7.490.000
19 Seha Karakaya, Konya Tarla 105.000
20 Selet Karatay, Konya (Tömek) Arsa 28.160.000
21 Selet Meram, Konya (Gödene) Tavuk Çiftliği 36.500.000
22 Selet Beyşehir, Konya (Hamidiye) Yem Fabrikası 4.055.000
23 Selet Karatay, Konya (Tatlıcak) Besi Çardağı 9.965.000
24 Selva Karatay, Konya Fabrika 25.685.000
25 Selva Seydişehir, Konya  Dükkan 440.000
        830.135.000

Gayrimenkul Değerleme Tablosu
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İttifak Holding Yatırımcı İlişkileri 
yönetimi, pay sahipleri ile şeffaf 
bir iletişim içindedir. Birimin 
ana amacı, mevcut hissedarlarla 
diyalogu sağlamak, bunun yanında 
potansiyel yatırımcıların da ilgisini 
çekebilmektir. Holding yönetimi, bu 
amaçla uyguladığı stratejik planları 
ve bunların sonuçlarını konuya ilgi 
duyan herkesle, zamanında ve şeffaf 
bir biçimde paylaşmayı ilke olarak 
benimsemiştir.

Yatırımcılara günlük bilgi akışı 
yatırımcı ilişkileri tarafından 
sağlanmaktadır. Telefon ve 
elektronik posta yoluyla pek çok 
yatırımcı ve hisse senedi analistinin 
soruları cevaplandırılmış, finansal 
raporlama dönemlerinde ve yeni 
gelişmeler ışığında kendileriyle 
temasa geçilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, 2018 
yılında da yatırımcılara gündem 
ve uygulama planlarını iletmeye 
devam ederek, mevcut ve potansiyel 
hissedarlarla yakın ilişkisini 
sürdürmeyi hedeflemektedir.

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri:

Hasan ÖZÜLKÜ
Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi
hasan.ozulku@ittifak.com.tr
0 332 221 39 99

Hisse Performansı
İttifak Holding pay senedi fiyatı 
2017 yılsonu itibariyle 2.33 TL 
seviyesindedir. 2017 yılsonu kapanış 
değerlerine göre hisse senedimiz 
yıllık TL bazında % 28.02’lik bir artış 
göstermiştir.

İttifak Holding pay senetleri 2017 
yılında, yüksek fiili dolaşım ve 
halka açıklık oranı ile Borsa İstanbul 
verilerine göre yılbaşından bu 
yana toplamda 574.624.000 adet 
işlem miktarı ve 1.224.742.656 TL 
tutarında işlem hacmine ulaşmıştır.

Kâr Dağıtım Politikası
İttifak Holding Anonim Şirketi, 
Sermaye Piyasası Mevzuatınca 
belirlenen oran ve miktardan 
az olmamak üzere, Türk Ticaret 
Kanunu ve Esas Sözleşmesinde 
yer alan hükümler çerçevesinde 
Genel Kurul’da alınan karar 
doğrultusunda dağıtılacak kar 
payı miktarının belirlenmesi ve 
yasal süreler içerisinde dağıtılması 
esasını benimsemiştir. Şirketimiz 
kar dağıtımında; uzun dönem 
stratejileri, yatırım ve finansman 
politikaları, karlılık ve nakit durumu 
ile ülke ekonomisinin ekonomik 
ve politik gelişmeleri, içinde yer 
aldığı sektörün durumu analiz 
edilerek pay sahipleri menfaati ile 
şirketimiz menfaati arasında tutarlı, 
adil ve sürdürülebilir bir politika 
benimsenmeye çalışılmaktadır.
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 kararlaştırılan 
yıllık karın pay sahiplerine 
dağıtımının Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından belirlenen 
yasal süreler içinde en kısa sürede 
yapılmasına azami gayret gösterilir. 
Kar payının dağıtılmasında; 
şirketimiz esas sözleşmesinin 
22.nci maddesi çerçevesinde; 
faaliyet dönemi sonunda tespit 
edilen gelirlerden, genel giderler 
ile muhtelif amortisman gibi 
ödenmesi veya ayrılması zorunlu 
olan miktarlar ile şirketimiz tüzel 
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu 
vergiler düşüldükten sonra geriye 
kalan ve yıllık bilançoda görülen 
dönem karı, varsa geçmiş yıl 
zararlarının düşülmesinden sonra 
kalan tutarın %5 kanuni yedek akçe 
olarak ayrılır. Kalandan varsa yıl 
içinde yapılan bağış tutarının ilavesi 
ile bulunacak meblağ üzerinden, 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatına uygun olarak 
birinci temettü ayrılır, kar payı 
mevcut payların tümüne eşit olarak 
dağıtılır. Şirketimiz kâr payı avansı 
dağıtımı yapmamakta ve bu konuda 
esas sözleşmemizde ayrı bir hüküm 
yer almamaktadır.

HER ZAMAN, 
BiRLiKve BERABERLiK 
iÇERiSiNDEYiZ 
PERFORMANS TABLOSU

Sembol

XU100

ITTFH

TL

77,907.2000

1.8200 0.5155 0.4898

30,427.6620

0.61472.3300 0.5122 28.0220 19.2539 4.5664

USD (3.5308) USD (3.7904)

01.01.2017 31.12.2017 Değişim

22,065,0278

EUR (3,7158)

20,966.4675

TL 4.5493

115,333.0100

EUR

25,351.8146

TL%

48.0390

USD%

37.8999

EUR%

20.9160

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE PAY SAHİPLERİ
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2017 YILI PAY SENEDi BiLGiLERi
ISIN Kodu : TREITFK00018
BIST Kodu : ITTFH
Bloomberg Kodu : ITTFH.TI
Fiili Dolaşım Oranı : %68,34*
Piyasa Değeri : 139.800.000

* 31.12.2017 tarihi itibariyle

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

iTTiFAK HOLDiNG A.Ş. DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI iŞTiRAKLERi ve 
PAY ORANLARINA iLiŞKiN BiLGiLER

TİCARET ÜNVANI ŞİRKETİN FAALİYET
KONUSU

ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ 
SERMAYESİ

ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ 
PAYI

ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ 
PAYI(%)

ŞİRKET İLE OLAN 
İLİŞKİNİN NİTELİĞİ

Adese Alışveriş 
Merkezleri Tic. A.Ş.

Perakende mağazacılık 
ve işyeri kiralama

126,000,000 88,964,188 70.68% Bağlı ortaklıK

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

İnşaat 95,000,000 95,000,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Selva Gıda San. A.Ş. Makarna un ve irmik 
üretimi

65,000,000 65,000,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Big Planlama ve
Yön. Müş. A.Ş.

Yatırım organizasyon 10,000,000 10,000,000 100.00% Bağlı ortaklık

İmaş Makine San. A.Ş. Değirmen ve zirai 
makine üretimi

7,500,000 7,500,00 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Aden Dijital Hiz. Lojistik İç 
ve Dış Ticaret San. A.Ş

Gayrimenkul Alış Satış 
Kiralama İç ve Dış Ticaret

500,000 500,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Belya Turizm İnş. Enerji 
Blş. San. Tic. A.Ş.

Bilişim ve yazılım 
hizmetleri

1,000,000 1,000,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Selva İç ve Dış Tic. A.Ş. Gıda ve Tarım Ürünleri 
İthalat ve İhracatı Yapmak 

500,000 500,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Konestaş Konya Gıda 
Pet. Hay. Eğit. S. Tic. A.Ş 

Unlu mamuller imalatı 6,194,651 6,192,964 99.97% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Kule Yön. ve Org. ve 
Danış. A.Ş.

Yönetim ve organizasyon 500,000 500,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

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

Tarım ve Hayvancılık 7,000,000 7,000,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Seleks İç ve Dış Tic. A.Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin 
ihr. ve ith. yapmak

2,414,110 2,414,110 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

İrent Oto Kiralama Tic. 
A.Ş.

Oto kiralama ve 
oto satışı

6,000,000 6,000,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Aes Sigorta 
Aracılık Hizmetleri A.Ş.

Sigorta aracılık 
hizmetleri

400,000 400,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Afen Enerji Üretim 
Sanayi ve Ticaret A.Ş 

Elektrik Enerjisi Üretimi 100,000 100,000 100.00% Bağlı ortaklık

Erpa Enerji Üretim 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektrik Enerjisi Üretimi 100,000 100,000 100.00% Bağlı ortaklık
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Bir hayal kurduk, ufuklara 
baktık ve hayalimizin peşinden 
koştuk. Engebeli yollar çıktı 
önümüze, dağlar çıktı. Yılmadık, 
yeni yollar bulduk. Geceye 
yenilmeyen her insana, ödül 
olarak bir sabah, bir gündüz ve 
bir güneş var dedik; aşkla, 
sabırla, heyecanla koşmaya 
devam ettik. 

Bir hayalle başlar büyük 
hikayeler. İlâ-i kelimetullah 
hayali filizlendirdi cihan 
imparatorluğunu, istiklal 
hayali destanlaştırdı 
Çanakkale’yi, Sakarya’yı… 

Her karış toprağında daha 
güçlü bir memleket hayaliyle 
çıktık yola, daha çok çalışmamız 
ve daha hızlı öğrenmemiz 
gerektiğinin farkında olarak. 
Gelecekle daha güçlü bir ittifak 
kurmak için durmaksızın 
öğreniyor, kendimizi geliştiriyor, 
umutlarımızı büyütüyoruz. 
Şunu biliyoruz ki; 
içimiz iyi olursa, 
işimiz de iyi olur.

YORDAM 
OGRENMEYINCE
YOL 
BULUNMAZ
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İttifak Holding ve şirketlerinin 
çalışan politikası, insan kaynağının 
‘kıymet’ olduğu bilinci ve yaşam 
boyu eğitime olan inancı ile 
şekillendirilmiştir. Şirket, alanında 
en başarılı profesyonellerinin 
çalıştığı, tüm paydaşlarının 
faaliyetlerinin bir parçası olmaktan 
onur duyduğu, faaliyet gösterdiği 
sektörlerde en çok beğenilen 
ve tercih edilen kurum olmayı 
hedeflemektedir.

İttifak Holding insan kaynakları 
yönetimi anlayışı; iş yapılan 
sektörlerin talep ve ihtiyaçlarına 
cevap vermenin yanı sıra hedefleri 
ve gelişimi destekleyecek yaklaşım 
ve uygulamaların oluşturulmasını 
sağlamaktır. 

Farklı sektörlerde ve farklı 
yapılardaki şirketlerden oluşan 
İttifak Holding İnsan Kaynakları 
hedefi ve yönetim anlayışı 
ortaktır ancak İnsan Kaynakları 
uygulamaları, şirketlerin özel 
koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik 

esnekliği sağlayacak biçimde 
belirlenmektedir.

İttifak Holding insan 
kaynakları stratejisi, faaliyet 
gösterilen sektörlerde dünya 
standartlarını gözeten bir yönetim 
anlayışının sergilendiği, çalışan 
memnuniyetinin üst düzeyde 
olduğu ve herkesin çalışmak istediği 
örnek bir kuruluş olma temeline 
dayanmaktadır.

2017 yılsonu itibariyle toplam 3130 
kişiyi istihdam eden İttifak Holding 
ve grup şirketlerinde 182 öğrenciye 
staj yapma imkânı sunulmuş, ayrıca 
Türkiye İş Kurumu ile birlikte 
ortaklaşa düzenlenen İşbaşı Eğitim 
Projesi kapsamında 212 kursiyere 
işbaşı eğitimi verilmiş; 125 kursiyer 
istihdam edilmiştir. 

İttifak, tüm kanallardan, farklı 
çalışma talepleriyle iş başvurusu 
olanağı sağlayarak 2017 yılı 
içerisinde binlerce iş başvurusu 
almış ve tüm adaylara geri dönüş 

sağlamıştır. Bu hassasiyeti, 
geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi İttifak’a İnsan Kaynakları 
Zirvesi’nde “İnsana Saygı” ödülü 
kazandırmıştır. İttifak ayrıca, Konya 
Ekonomi Ödülleri’nde en çok 
istihdam sağlayan firma ödülüne de 
layık görülmüştür.

İşe Alım, Seçme ve 
Yerleştirme
İttifak Holding grup şirketlerinin 
insan kaynağı ihtiyacı, bulunduğu 
farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek bir yapıda 
yönetilerek karşılanmaktadır. 
Açık pozisyonlara, pozisyonun 
gerektirdiği yetkinlikler 
çerçevesinde en uygun adayın 
bulunması ve yerleştirilmesi 
sağlanmaktadır. 

İNSAN
KAYNAKLARI 
Şirketimizin Geleceği, Bizim Geleceğimiz; Bizim Geleceğimiz, Ülkemizin Geleceğidir.

İNSAN KAYNAKLARI
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İnsan Kaynakları Politikamız;
• Nitelikli iş gücünü topluma kazandırmak,
• Çalışana ve çalışan gelişimine yatırım yapmak,
• Organizasyonu geliştirmek ve güçlendirmek,
• Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmak,
• İşgücü piyasasının çalışmak için tercih ettiği işveren olmak,
• Çalışanların özgürce sorumluluk almalarını teşvik etmek,
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birbirine daha nitelikli sorular 
sorabilen, duygusal zekasının 
ve düşünsel modellerin ilişkiler 
üzerindeki etkilerinin farkına 
varmış, kendisini geliştirmeye 
istekli, bireysel farklılıklarının 
ekip için bir zenginlik olduğunu 
kabul eden ve ortak bir amaç 
için kenetlenmiş bireyler haline 
dönüşmesi amaçlanmıştır. 

Verimlilik artışı, satış artırma ve 
karlılık gibi konularda 6 ay boyunca 
çeşitli çalışmalar yaparak somut ve 
ölçülebilir hedeflere ulaşan öğrenen 
organizasyon takımları arzuladıkları 
somut hedeflere ulaşmanın yanı sıra 
hem birey olarak hem de bir ekip 
olarak kendilerini geliştirme imkanı 
bulmuşlardır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği
İttifak Holding, bütün iş 
süreçlerinde çalışanlarının sosyal, 
psikolojik ve fiziki dengelerinin 
korunmasını birinci önceliklerinden 
biri olarak belirlemiştir. Çalışanların 
bilinçlendirilmesi amacıyla şirket 
her yıl olduğu gibi 2017 yılı 
içerisinde de İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimlerini vermeye devam 
etmiştir. 

Açık olan pozisyonlar, kariyer 
siteleri ve yayınları ile holding ve 
iştiraklerinin internet sitelerinden 
duyurulmakta, tüm başvurular 
gelişmiş İK veri tabanında 
değerlendirilerek adaylara geri 
dönüş sağlanmaktadır. Uygun 
görülen adayların görüşmeleri, 
şirket ve pozisyona özel 
yapılandırılmış yetkinlik bazlı 
mülakatlar ve envanter testleri 
ile desteklenmektedir. Tüm 
görüşmelerde süreçlere bağlı 
kalınmakta ve objektif yaklaşım 
sergilenmektedir. Bunlarla 
birlikte; Türkiye İş Kurumu ile 
birlikte ortaklaşa düzenlenen 
İşbaşı Eğitim projesi kapsamında, 
kursu başarı ile bitiren kursiyerler 
çeşitli pozisyonlara yerleştirilerek 
kendilerine iş ve meslek edinmeleri 
yönünde katkı sağlanmaktadır.

Eğitim ve Gelişim
Bireysel ve mesleki gelişimi sürekli 
kılmanın yanı sıra geleceğin 
liderlerini yetiştirmek ve ideal 
ittifak mottosuna ulaşmak için 2017 
yılında İttifak Holding Liderlik ve 
Gelişim Akademisi kurulmuştur. 
Geleceğin liderlerini yetiştirmek 
noktasında sistemli adımlar 

atmayı tercih eden İttifak Holding, 
Liderlik ve Gelişim Akademisi 
kapsamında sırasıyla Stratejik 
Düşünme, Koçluk, Odaklanma ve 
İnovasyon eğitimleriyle çalışanlarını 
desteklemiştir. 

Yine Liderlik ve Gelişim akademisi 
kapsamında gerçekleştirilen, İç 
Eğitmen Projesi ile konularında 
uzman çalışanlarımızdan seçilen 
arkadaşlarımız öncelikle Eğiticinin 
Eğitimi programına katılmış ve 
iç eğitmen olarak yetiştirilmiştir. 
Söz konusu iç eğitmenlerimizce 
Temel Muhasebe, Finansal Analiz 
ve Finansal Yorumlama Teknikleri, 
Satın Alma için Finans gibi 
eğitimler verilerek çalışanlarımızın 
teknik ve mesleki gelişimleri de 
desteklenmiştir. 

“…içimizde var olan ve açığa 
çıkmak için fırsat kollayan en iyi 
işleri yapacak “İttifak’ı” harekete 
geçirmek için” başlatılan değişim 
ve dönüşüm hareketi kapsamında 
Öğrenen Organizasyon Projesi 
hayata geçirilmiştir. Bu proje ile 
çalışanlarımız birbirini dinleyen, 
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Holding merkezi ve şirketlerde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
hükümleri uygulanmaktadır. 
Bu amaçla çalışanların 
bilinçlendirilmesi amacıyla yoğun 
bir şekilde, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Hijyen ve Sağlık, Temel İlkyardım ve 
Yangın Eğitimleri verilmiştir. İttifak, 
bu alandaki kurum standartlarının 
yükseltilmesi amacıyla danışmanlık 
hizmeti de almaktadır.

İttifak Artı
İttifak’lı olmanın artısını daha 
yoğun hissettirmek amacı ile 
hayata geçirilen İttifak Artı, İttifak’lı 
olan herkese açık ve şeffaf bir 
iletişim platformu olarak hizmet 
vermeye devam etmektedir. “İttifak 
Artı” iletişim platformunda; 
çalışanların yapılan tüm iç iletişim 
uygulamalarına katılabileceği, 
şirketlerdeki gelişmeler hakkında 
bilgi alabileceği, herhangi bir 
konuda geri bildirim aracı olarak 
kullanabileceği, bilgi paylaşımını 
doğru, eksiksiz ve dedikoduya mahal 
vermeden geniş bir alan dâhilinde 
sağlayabileceği ve en önemlisi, 
yeteneklerini gösterebileceği bir 
yapı oluşturulmuştur.

İttifak Artı Kartı ve 
Kurumsal Anlaşmalar
İttifak Holding, yeni işe başlayan 
her çalışanına, İttifak Artı adında 
bir kimlik kartı takdim etmektedir. 
Bu kart; hem grup şirketlerinden 
Adese’nin sadakat kartı, hem iş 
yerlerine giriş - çıkışlarda manyetik 
anahtar, hem özel indirim 
kartı, hem de “İttifak Holding 
Çalışan Kimlik Kartı” olarak 
kullanılabilmektedir.

İttifak Artı kartı, çalışanlar ve birinci 
derece yakınlarının (eş, anne, 
baba, çocuk ve kardeşlerine) grup 
şirketlerinin ürün ve hizmetlerinden 
indirimli yararlanmalarını 
sağlamaktadır. Kuruma bağlılığın 
arttırılmasının yanı sıra kaliteli 
ürün ve hizmetlerin, dış müşteriler 
gibi çalışanlar tarafından da 
değerlendirilmesi imkânını sağlayan 
bu indirimler, diğer taraftan 
çalıştığı kurum dışında diğer grup 
içi markaların da çalışanlarca 
tanınmasına imkân tanımaktadır.

Bireysel Emeklilik
İttifak Holding, çalışanlarına daha 
güvenilir bir gelecek sunabilmek 
ve tasarruflarını yatırıma 
yönlendirebilmek amacıyla, 
2014 yılında bireysel emeklilik 
anlaşması yapmış ve 3 binin 
üzerinde İttifak çalışanı bireysel 
emeklilik sistemine dâhil edilmiştir. 
Holding ve şirketlerinde 2 aylık 
deneme süresini geçen ve 18 yaşını 
doldurmuş her çalışan, işveren 
katkısına hak kazanmaktadır. 
Yapılan anlaşma çerçevesinde İttifak 
Holding tarafından her ay belirlenen 
katkı payı tutarı çalışanların bireysel 
emeklilik hesaplarına ücretlerinden 
herhangi bir kesinti yapılmaksızın 
yatırılmaktadır. Esnek ödeme 
imkânlarının sağlandığı işveren 
katkılı grup emeklilik planı 
kapsamında yatırılan primler,
helal fonlarda 
değerlendirilmektedir.

Kurumuna bağlı, mutlu ve motive çalışanlar her zaman daha verimli ve daha üretkendir. 
Değerlerimizle geleceğe ışık tutuyoruz.
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2014
Türkiye’nin En Değerli 
Şirketleri Sıralaması 
(2009,2010,2011,2012,2013,2014) 
2014; 90. sıra
Brand Finance

En Fazla İstihdam Sağlayan Firma 
Ödülü 
İŞKUR Konif Konya İnsan Kaynakları Ve 
İstihdam Fuarı

En Çok İstihdam Sağlayan Firma 
Kategorisi
Konya Ekonomi Ödülleri  

İnsana Saygı Ödülü 
Kariyer Net

2015
En Çok İstihdam Sağlayan Firma 
Kategorisi
Konya Ekonomi Ödülleri  

İnsana Saygı Ödülü 
Kariyer Net

2016
Kârını En Çok Artıran 2. Şirket Ödülü   
Ekonomist Dergisi 

İnsana Saygı Ödülü 
Kariyer Net

En Çok İstihdam Sağlayan Firma 
Kategorisi
Konya Ekonomi Ödülleri  

2017
Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi 
Sıralaması (2009,2010,2011,2012,2013,
2014,2015,2016,2017) 2017; 260. sıra
Fortune 500

Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi 
Sıralaması (2008, 2009, 2010, 2011, 
2012,2013, 2014, 2015,2016,2017) 
2017; 361. sıra Capital 500

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi 
Sıralaması (2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 
2017; 71. sıra Ekonomist Anadolu 500

En Çok İstihdam Sağlayan Firma Kategorisi 
En Çok İş Başı Eğitim Projesi Üreten Firma
Konya Ekonomi Ödülleri 

Anadolu’nun En Büyük 3. Perakende 
Şirketi Ödülü
Capital ve Ekonomist Dergisi Perakende 
de İnovasyon ve Ödülleri Töreni 

ÖDÜLLER - BAŞARILAR

        Tüketici Ödülü, Altın Marka 
        Tüm Tüketicileri Koruma Derneği

2012
En Çok Bayan Çalışan İstihdam 
Eden Firma Ödülü 

İŞKUR Konif Konya İnsan Kaynakları Ve 
İstihdam Fuarı 

       En Çok İstihdam Sağlayan Firma 
       Kategorisi - Konya Ekonomi Ödülleri  

2013 
İnsana Saygı Ödülü 
Kariyer Net

ADESE
2005

Döviz Sağlama Başarı Madalyası
Konya Ticaret Odası

2006
Vergi Ödeme Başarı Madalyası
Konya Ticaret Odası

2009
Gelir veya Kurumlar Vergisi, Altın 
Madalyası 
Konya Ticaret Odası

Yeni Yatırım Ve İstihdam Ödülü
MÜSİAD Konya Şubesi

2011
TTKD Altın Adam Ödülü 
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği

iTTiFAK 
HOLDiNG’E
KURUMSAL 
DONUSUM 
ODULU
İttifak Holding, bin 600’ün üzerinde kuruluş ve 5 binin üzerinde profesyonelin 
katılımı ile gerçekleştirilen SAP Forum İstanbul’da, Kurumsal Dönüşüm 
Ödülü’nün sahibi oldu.
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2008
Vergi Beyanı Ödülü   
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

2010
Vergi Beyanı Ödülü    
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Kurumlar Vergisi Ödülü  
Konya Ekonomi Ödülleri

En Çok Vergi Ödeyen Oda Üyesi 
Konya Ticaret Odası

2011
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi 
Sıralaması (2009, 2010, 2011) 2011; 
338. sıra
Ekonomist Anadolu 500

Vergi Ödeme Dalında Altın Madalya 
Konya Ticaret Odası 

2017
Türkiye’nin En Çok Proje Üreten 6. Şirketi   
Capital Dergisi - Türkiye’nin Gayrimenkul 
Liderleri 

 
İMAŞ MAKİNE

2015
Türkiye’nin En Fazla İhracat Yapan 
1000 Şirketi Sıralaması, 980. sıra
Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye’nin En Fazla Ar-Ge Harcaması 
Yapan 250 Şirketi Sıralaması, 217. sıra
Türkiye İhracatçılar Meclisi

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 
Rekortmenleri Ödülü
Konya Vergi Dairesi

2017
Türkiye’nin En Fazla İhracat Yapan 
1000 Şirketi Sıralaması
Türkiye İhracatçılar Meclisi

İhracat Kategorisi
Konya Ekonomi Ödülleri

İhracat, İSO İkinci 500’deki Firma 
Kategorileri
Konya Ekonomi Ödülleri

2014
Üstün Lezzet Ödülü (ITQI)    
Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü

İhracat, İSO İkinci 500’deki Firma 
Kategorileri
Konya Ekonomi Ödülleri

2015
Anadolu Kaplanları 500 (2009-2015 
arası) 2015; 425. sıra
Fortune Dergisi 

Üstün Lezzet Ödülü (ITQI)    
Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü

Kristal Lezzet Ödülü (ITQI)
Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü

Marka Değeri ve İtibarı En Yüksek Marka 
Ödülü  
İnteraktif Pazarlama Zirvesi 

İhracat, İSO İkinci 500’deki Firma 
Kategorileri
Konya Ekonomi Ödülleri

2016
Gümüş Madalya - Ruşeymli Makarna
Monde Selection

İSO İkinci 500’deki Firma Kategorisi
Konya Ekonomi Ödülleri

2017
Üstün Lezzet Ödülü (ITQI) 
Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü

Büyük Altın Madalya - Buğday Ruşeymi
Monde Selection

İSO İkinci 500’deki Firma Kategorisi
Konya Ekonomi Ödülleri

 SEHA YAPI

2006
Vergi Ödeme Dalında Başarı Madalyası  
Konya Ekonomi Ödülleri

2007
Vergi Ödeme Dalında Başarı Madalyası  
Konya Ekonomi Ödülleri

Türkiye’nin Kadın Dostu Şirketleri 
Araştırması, 83. sıra  
Capital Dergisi
 
SELVA GIDA

Türkiye Markalı Makarna İhracat Lideri 
2007’den bu yana 

İSO İkinci 500 (1997-2017 arası) 
2017; 400. sıra
İstanbul Sanayi Odası

2009
Karını En Fazla Arttıran Şirket Ödülü
Ekonomist Dergisi & Fortis Bankası

2010
Avrupa Birliği Kalite Ödülü
Uluslararası Tüketici Akademisi

Sektöründe En İyi Markalaşma Stratejisi 
Ödülü
Capital Dergisi & Finansbank

En Çok Döviz Sağlayan Firma, İSO 
İkinci 500’deki Firma, En Fazla Tescil 
Kategorileri 
Konya Ekonomi Ödülleri

2011
En Çevreci Fabrika Ödülü 
Konya Büyükşehir Belediyesi

İhracat Ödülü
Orta Anadolu İhracatçılar Birliği

İhracat, İSO İkinci 500’deki Firma, En 
Fazla Tescil Kategorileri
Konya Ekonomi Ödülleri

2012
İhracat, İSO İkinci 500’deki Firma, 
En Fazla Tescil Kategorileri
Konya Ekonomi Ödülleri 

Bronz Madalya 
Ambalaj Ay Yıldızları

Tüketici Kalite Ödülü 
Dünya Kalite Zirvesi

Yılın Girişimcisi Ödülü 
ODTÜ Girişimcilik Ödülü

2013
Üstün Lezzet Ödülü (ITQI)    
Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü
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Hayatın ahengi bir düzene; kimi 
ilahi, kimi bin yılların birikimiyle 
inşa edilmiş görünür görünmez 
yasalara bağlıdır. Geçmişiyle 
kurduğu ahenge göre şekillenir 
güçlü bir gelecek. Kelimelerin 
muhteşem ahengi edebiyat olur, 
ilmek ilmek dokunan nakışlar; 
zanaat… Ses, ahenk içinde söze, 
sazın teline, aşığın diline ulanır. 
Ruhumuzu dinlendiren bir ezgi 
olur, aynı hayallerde buluşturur 
gönülleri.

Memleket sevdası, büyük bir 
memleket sevdası, ittifakla bir 
araya getirdi Anadolu’nun kısık 
seslerini, kavruk çocuklarını… 
Kol gücünü, beyin gücünü, bilgi ve 
tecrübesini birleştirdi, damla 
damla çoğaldı, hâle hâle büyüdü… 

Anadolu’nun tam ortasından, 
dünyanın dört bir yanına ulaşan 
dalgalı bir umman oldu. Ahenk 
içinde çalan koca bir orkestra oldu, 
her köşesi cennet, buram buram 
bir memleket için.

AHENK 
OLMAYINCA
DUZEN 
KURULMAZ
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CiR0   684 Milyon TL

KONSOLiDE CiRO iÇiNDEKi PAYI 
             60,53%

adese
adesetr
adesetr

www.adese.com.tr
online.adese.com.tr
musteri@adese.com.tr

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

+90 332 221 40 00
 444 0 237

1991 2.306
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Faaliyet Alanları
■ Organize Gıda Perakendeciliği ve 
Alışveriş Merkezleri

Strateji
■ Etki alanını her geçen gün biraz 
daha Anadolu’ya doğru genişleten 
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.

■ Etkin bir kategori yönetimi ile 
raflarda optimum çeşitlilik sunmak.

■ Alışverişin her aşamasında kalite 
sunmak.

■ Kaliteli markalardan doğru 
ürünleri, olabilecek en taze şekilde 
sunmak, alışverişe keyif  katmak.

■ Kalite, fiyat avantajı, kampanyalar 
ve Adese güvencesiyle müşterilere 
kuruş kârı değil, akıl kârı  
sunmak.

■ Yenilikçi yaklaşımla rakipler 
arasında farklılaşmak.

■ Müşterileri beklentilerini 
maksimum seviyede karşılayan, 
hatta beklentileri aşan bir hizmet 
sunmak.

Faaliyet Gösterilen 
Coğrafya
Konya, Afyonkarahisar, Aksaray, 
Ankara, Bolu, Isparta, Karaman, 
Mersin

PERAKENDE

holding
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Güçlü Yönleri
■ 26 yıllık sektör tecrübesi ile 
güvenilir bir marka imajına sahiptir.

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

■ Güçlü bir lojistik altyapısına 
sahiptir.

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

■ Deneyimli ve uzman kadrosu 
sayesinde müşterilerinin taleplerini 
en ince ayrıntısına kadar  
karşılamaktadır.

■ Müşterilerine sunduğu uygun fiyat 
avantajının yanı sıra gerçekleştirdiği 
satış aktiviteleriyle de  alışverişi 
kazanca dönüştüren bir perakende 
markasıdır.

■ Private label (Mercek, Gabol 
ve Restore markalı) ürünleri ile 
müşterilerine uygun fiyatlarda  
güvenilir alışveriş imkânı 
sağlamaktadır.

■ %100 yerli besi hayvanlardan elde 
edilen sağlıklı et ürünlerini kendi 
tesisinde işlemektedir. Adese Et 
Tesisi; Helal Gıda belgesi, ISO 9001 
ve ISO 22000 sertifikalarına sahiptir.

■ Unlu mamuller alanındaki 
ihtiyacının tamamına yakınını 
kendi markası olan Restore 
Unlu Mamuller Tesisi’nden 
karşılamaktadır. Restore Unlu 
Mamuller Tesisi; Helal Gıda belgesi 
ve ISO 22000 sertifikasına sahiptir.

■ Müşterilerine sunduğu meyve 
sebze ürünlerinin büyük bir 
bölümünü arada başka bir aracı  
olmadan doğrudan üreticiden 
temin etmektedir. Meyve-Sebze 
Alım, İşleme ve Dağıtım Tesisleri 
sayesinde ürünlerinin mağazalara 
daha taze sevk edilmesini 
sağlamaktadır.

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

■ Toptan satış kanalında geniş bir 
müşteri portföyü bulunmaktadır.

■ Toplam 1,784,576 adet Adese Kart 
sahibi müşterisi bulunmaktadır. 
Nitelikli bir CRM alt yapısına 
sahiptir.

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

■ Müşteri memnuniyetini daima 
ön planda tutan iş yapma modeline 
sahiptir.

Pazar Payı ve Pozisyonu
■ Gıda perakende sektöründe 
Türkiye’nin ilk 10 markasından 
biridir.

■ 146 marketi ve 2 bin 306 çalışanı 
bulunmaktadır.

■ Sektördeki faaliyetlerini, geniş bir 
coğrafyaya yayılan 85.779 m2²ticari 
satış alanında sürdürmektedir.

■ Yılda 35 milyonun üzerinde 
müşteriye hizmet vermektedir.

■ Capital Dergisi’nin 2017 yılında 
yayınladığı Capital 500 listesinde 
361. sırada yer almıştır.

■ Ekonomist Dergisi’nin 2017 
yılında yayınladığı Anadolu 
Kaplanları 500 listesinde 71. sırada 
yer almıştır.

■ Fortune Türkiye’nin 2017 yılında 
yayınladığı Fortune 500 listesinde 
260. sırada yer almıştır.

■ Capital ve Ekonomist dergileri 
tarafından 2017 yılında düzenlenen 
Perakendede İnovasyon  Forumu ve 
Ödülleri Töreni’nde Anadolu’nun en 
büyük 3. perakende şirketi ödülüne 
layık görülmüştür.

■ Capital Dergisi tarafından 2017 
yılında gerçekleştirilen Türkiye’nin 
‘Kadın Dostu Şirketleri’  
araştırmasında yüzde 28,5’lik kadın 
çalışan oranıyla 83. sırada yer 
almıştır.

PERAKENDE
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Adese, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 2017 
yılında düzenlenen Perakendede İnovasyon Forumu 
ve Ödülleri Töreni’nde Anadolu’nun en büyük 3. pera-
kende şirketi ödülüne layık görülmüştür.
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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 başarısını ve 
kurumsal hedeflerini daha da ileri 
taşımak amacıyla 2011 yılında Borsa 
İstanbul’a girmiştir.
2017 yılı itibari ile Afyonkarahisar, 
Aksaray, Ankara, Bolu, Isparta, 
Karaman, Konya ve Mersin olmak 
üzere sekiz şehirdeki 146 marketi 
ve 2 bin 306 çalışanıyla yılda 35 
milyonun üzerinde müşteriye 
hizmet vermektedir. 
Adese’nin Konya’da 2 (Kulesite, 
Ereğli Parksite) ve Ankara’da 
da 1 (Keçiören Parksite) olmak 
üzere toplam 3 alışveriş merkezi 
bulunmaktadır. Perakende 
sektöründeki faaliyetlerini, 2017 yılı 
sonu itibari ile 85.779 m2 ticari satış 
alanında sürdüren Adese’nin, 61.485 
m2 alışveriş merkezi kiralanabilir 
alanı da bulunmaktadır. Şirketin 
2017 yılsonu itibari ile bir kısmı 
market olarak kullanılan 635 milyon 
265 bin TL değerinde gayrimenkulü 
mevcuttur. 2017 yılı sonunda 
verimlilik eksenli operasyonları 
gereği Kırıkkale’den çıkan şirket, İç 
Anadolu merkezli büyüme politikası 
doğrultusunda yeni il ve ilçelerde 
pazar arayışını sürdürmektedir. 

Mağaza Açılışları
Adese, mağaza açılışlarına 2017 
yılında da devam etmiştir. 2017 
yılında Konya’da Sancaktepe, 
Malazgirt, M1 ve Adakale, Ankara’da 
Elmadağ olmak üzere toplam 
5 mağaza açan Adese’nin 2017 
yılındaki en büyük mağaza yatırımı 
hiper formattaki Konya M1 AVM 
içerisinde açtığı mağazası olmuştur.

Tesisleşme
2017 yılında tesisleşme konusunda 
büyük yatırımlar yapan Adese, 
Konya’da yer alan merkez deposunu 
Organize Sanayi Bölgesi’ne 
taşımıştır. 12.000 metrekarelik 
kapalı alan üzerinde faaliyetlerine 
başlayan yeni merkez depo ile başta 
Konya olmak üzere Afyonkarahisar, 
Aksaray, Karaman, Mersin ve 
Isparta’daki mağazalarının sevkiyat 
süreçlerini iyileştirmiştir.

Adese ayrıca; Mersin’in Tarsus, 
Antalya’nın Serik ilçelerinde 
meyve-sebze alım, işleme ve dağıtım 
tesislerini faaliyete geçirerek 
yerinden alım operasyonlarını 
güçlendirmiştir. Şirket, faaliyete 
geçirdiği meyve-sebze tesisleriyle 
birlikte daha pratik olan katlanır 
kasalar kullanmaya başlamıştır. 

Modernizasyon Çalışmaları
Perakende sektöründe kendisini 
yenileme yeteneğiyle de bilinen 
Adese, Konya’nın en değerli 
lokasyonunda bulunan Kulesite 
Alışveriş Merkezi’nde başlattığı 
modernizasyon çalışmalarını 
2017 yılında tamamlamıştır. 
Kulesite’nin fastfood katına teras 
bağlantısı sağlanmış, zemin katta 
kafeler caddesi oluşturulmuş ve 
bu bölümler daha keyifli bir hale 
getirilmiştir.

Bilişim Altyapısı 
Bilişim teknolojileri altyapısını 
tamamen yenileyerek güçlendirmek 
isteyen Adese, iş uygulamaları 
alanında yazılımlar geliştiren 
ve bu alanda dünya lideri olan 
SAP ile iş birliği anlaşması 
imzalamıştır. Adese’nin genel 
merkez ofisleri, dağıtım merkezleri 
ve mağazalarındaki teknolojik 
altyapı ve süreçlerini kapsayan 
proje kapsamında şirket bünyesinde 
yer alan; muhasebe, satın-alma, 
tedarik, depo yönetimi, mağaza 
operasyonları ve iş zekası gibi farklı 
süreçlerin SAP platformu üzerinden 
yürütülmesi planlamaktadır. Bu 
projeyi 2018 yılında tüm süreçleri 
ile tamamen hayata geçirmeyi 
hedefleyen şirket; mağazacılık, 
lojistik ve finansal süreçler gibi tüm 

ALIŞVERiŞE 
DAiR NE VARSA
ADESE’DE 
VAR
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 başarısını 
ve kurumsal hedeflerini daha da ileri taşımak amacıyla 
2011 yılında Borsa İstanbul’a girmiştir.
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Bilişim teknolojileri altyapısını tamamen yenileyerek 
güçlendirmek isteyen Adese, iş uygulamaları alanında 
yazılımlar geliştiren ve bu alanda dünya lideri olan SAP 
ile iş birliği anlaşması imzalamıştır. 
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geliştirmek ve personel devir 
oranını düşürmek amacıyla İŞKUR, 
Komek, Selmek gibi kamu, sivil 
toplum kuruluşları ve üniversiteler 
ile iş birliği yaparak “Perakende 
Akademisi”ni hayata geçirme 
hedefiyle çalışmalarına başlamıştır.  

Öğrenen Organizasyon
Adese, 2017 yılı içerisinde İttifak 
Holding’de başlatılan Öğrenen 
Organizasyon projesi kapsamında 
Kartopu ve Oksijen isminde iki ekip 
kurarak şirkette değişim, dönüşüm 
ve gelişim süreci başlatmıştır. 
Taze ürün gruplarının satışının 
artırılması ve stok devir hızının 
düşürülmesi konularında hedefler 
belirleyen iki ekip, hedeflerine 
ulaşmak amacıyla çalışmalar 
yürütmüşlerdir. Proje kapsamında 
her iki konuda da süreçlerini 
iyileştiren şirket, 2018 yılı içerisinde 
de taze ürün gruplarına ve stok 
konularına odaklanan üç ekip 
kurmuş² ve belirlediği hedeflere 
ulaşma noktasında çalışmalarına 
başlamıştır.

Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk
2014 yılından bu yana aralıksız 
olarak Süper Lig takımlarından 

operasyonlarını, SAP platformu 
üzerinde gerçek zamanlı, birbiri 
ile entegre ve en hızlı şekilde 
yönetebilme esnekliğine sahip 
olmayı planlamaktadır. 
Adese ayrıca tüm mağazalarında 
yeni nesil ödeme kaydedici cihazları 
da yasal zorunluluk getirilmeden 
önce 2017 yılı içerisinde devreye 
almıştır. 

Adese Online Market
2016 yılından bu yana Adese Online 
Market ile müşterilerine Konya şehir 
merkezinde internet üzerinden 
alışveriş yapabilme imkanı sunan 
Adese, bu hizmetini 2017 yılında 
cep telefonu ve tablete de taşıyarak 
online alışverişi kolaylaştırmıştır. 
18 ana kategoride binlerce ürünün 
yer aldığı ve siparişlerin ücretsiz 
olarak teslim edildiği online market 
uygulaması Google Play veya 
Apple Store’dan ücretsiz olarak 
indirilebilmektedir. Adese, 2018 yılı 
içerisinde online marketin hizmet 
alanına Ankara ve Bolu’yu ekleyerek 
e-ticaret alanındaki gücünü 
artırmayı hedeflemektedir.

Adese Mobil Uygulaması
Teknoloji yatırımlarını sürdüren 
Adese, 2017 yılında mobil 

uygulamasını da hizmete almıştır. 
Adese müşterileri, şimdilik 
sadece Google Play’de bulunan 
mobil uygulama sayesinde 7/24 
Adese fırsatlarını daha yakından 
takip edebilmekte, indirimler ve 
kampanyalardan kolayca haberdar 
olabilmekte, kendilerine en yakın 
Adese mağazasını uygulama 
üzerinden öğrenebilmektedirler. 
Ayrıca Adese ile iletişime geçerek 
şikâyet, istek ve önerilerini 
paylaşıp, kiralık yer bildirimi 
de yapabilmektedirler.  Şirket, 
mobil uygulamasının Apple Store 
versiyonu için de çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

İnsan Kaynakları
2 bin 306 çalışana sahip olan 
şirket, 2017 yılında online eğitim 
projelerini devam ettirmiş, 
çalışanların kariyer planlamalarında 
bir danışmanlık merkezi 
hüviyetinde, personelin sadece 
motivasyonlarını değil yaşam 
kalitelerini artıracak faaliyetlerde 
bulunmuştur. Adese; taze ürün 
kategorilerindeki personel ihtiyacını 
gidermek, satış danışmanı kasiyer 
vb. saha çalışanlarını eğitmek, 
yönetici adayları yetiştirmek, 
mevcut personel kalitesini 

PERAKENDE
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Konyaspor’un forma sponsorluğunu 
üstlenen Adese, bu sponsorluk 
anlaşmasını 2017 yılında da 
sürdürmüştür. Bunun yanında 
Selçuk Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Kısa-Ca Uluslararası 
Öğrenci Filmleri Festivali’ne de son 
16 yıldır olduğu gibi 2017 yılında 
da sponsor olan şirket, öğrenci 
topluluklarının etkinliklerine 
destek vermeye devam etmiştir. 
Adese ayrıca Karatay Belediyesi 
Halk Eğitim Merkezi tarafından 
düzenlenen 40 Ney Kongresi’ne de 
son 4 yıldır sponsor olarak destek 
vermektedir.  
Geri dönüşüm konusunda da 
hassasiyetini sürdüren Adese, 
atık yağlar ve kullanılmış 
kâğıtlar konusunda lisanslı geri 
dönüşüm şirketleriyle anlaşarak 
ülke ekonomisine ve doğanın 
korunmasına yardımcı olmaktadır. 
Adese; kağıt, kaynak ve zaman 
israfını azaltmak amacıyla 
e-arşiv, e-bordro, e-eğitim, e- iş 
başvuruları gibi süreçleri dijital 
platform üzerinden yürütmeye 
devam etmektedir.  Adese bu 
sayede hem maliyet ve zaman 
tasarrufu sağlamakta, hem de 
doğanın korunmasına katkı 
sunmaktadır. Adese ayrıca taze 

satışa sunulan ürünler konusunda 
son tüketim tarihi yaklaşmış 
ancak besin değerlerini koruyan 
ve halen tüketilebilir olan 
sağlıklı ürünleri ambalajlayarak 
ilk satış fiyatına nazaran daha 
ekonomik fiyatlarla müşterilerine 
sunmakta ve böylelikle gıda 
israfının önlenmesine da katkıda 
bulunmaktadır.

Gelecek Projeksiyonu
Adese, önümüzdeki dönemde ana 
iş stratejisini verimlilik üzerine 
kurgulamıştır. 2018 yılında mağaza 
açılışları ve modernizasyonlarına 
devam etmeyi planlayan şirket, 
bununla birlikte inorganik büyüme 
fırsatlarını değerlendirmeyi 
düşünmektedir. Şirket, odaklandığı 
kaynak verimliliği ile önümüzdeki 
yıllarda sürdürülebilir kılmak 
istediği büyüme sürecine de katkı 
sağlamayı hedeflemektedir.  
Müşteri memnuniyetini artıracak 
mağaza modernizasyonları ve 
aidiyeti yüksek nitelikli insan 
değeri oluşturmak, bulunurluk, 
çeşitlilik, etkin stok yönetimi, 
lojistik maliyetlerinin azaltılması, 
bilişim alt yapısı ve e-ticaret 
kanalının güçlendirilmesi, PL ve 
taze gruplarda katma değerli satış 

oranının artırılması, şirketin 2018 
yılında odaklanacağı ana iş başlıkları 
olarak sıralanabilir.
Şirket diğer taraftan; mevcut çalışan 
niteliğinin iyileştirilmesi, yeni 
adayların mesleki ve uygulama 
eğitimlerinin verilerek bünyeye 
kazandırılması amacıyla “Adese 
Perakende Akademisi”ni 2018 yılı 
3. çeyreğinde hayata geçirmeyi 
hedeflemektedir.
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İşleyen demir ışıldar demiş 
atalarımız. Doğrudur; nasip 
kapısını aralar gayretle çalışmak. 
Çalışmak, kazanmanın fiili 
duasıdır. Hayat gayretle kaimdir; 
yoğrulur, olgunlaşır ve meyvesini 
verir. Çünkü gayret varsa; el işler, 
nasip çoğalır.

İttifak’ımızı geleceğe daha güçlü 
taşıyacak yatırımlarımızı 
sürdürüyor, iş süreçlerimizi 
güncelliyoruz. İştiraklerimizle 
birlikte daha güçlü bir memleket 
hayalimize doğru emin adımlarla 
koşuyoruz.

EL 
ISLEMEYINCE
NASIP
COĞALMAZ
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Faaliyet Alanları
■ Klasik Makarna (Klasik kesme 
makarna, spaghetti ve bundle 
spahgetti)

■ Akıllı Makarna (Fonksiyonel 
makarna)

■ Express Makarna

■ Şehriye (Şehriye çeşitleri ve 
Kuskus)

■ Premium Ürünler (Lazanya-
Tagliatelle, Mürekkep Balıklı 
Spaghetti)

■ Organik Ürünler

■ Glutensiz Ürünler

■ Sağlıklı Yaşam Ürünleri (Buğday 
Ruşeymi, Buğday Kepeği, Yulaf 
Kepeği)
■ Buğday Unu 

■ Özel Amaçlı Karışım Unlar

■ İrmik, Meyveli İrmik

■ Anadolu Lezzetleri (Mantı, Köy 
Eriştesi, Aşurelik Buğday)

■ Bulgur (Pilavlık, Köftelik, Esmer 
Köftelik ve Kısırlık bulgur çeşitleri)

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

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

■ Soslar (Arrabbiata, Napoletana, 
Basilico)

Strateji
■ Müşterilerine yenilikçi, yaşam 
kalitesini yükselten ürünler 

sunarak, hububat orijinli gıda şirketi 
konumunu güçlendirmek.

■ Besleyici, insana faydalı, hiçbir 
yan etkisi ve zararı olmayan, 
aynı zamanda lezzetli, çevreye, 
doğaya zarar vermeden üretimi 
yapılan “Gerçek Gıda” ürünleri ile 
farklılaşmasını sürdürmek. 

■ İhracat pazarlarına özel ürün 
geliştirmek.

■ İç pazarda penetrasyonu arttırmak, 
ev dışı 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.
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Güçlü Yönleri
■ Makarnası, dünyanın ilk ve tek 
Kristal Lezzet Ödülüne sahiptir. 
Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü 
(İTQİ) tarafından 5 yıldır üst üste 90 
üzeri puan almaktadır.

■ Türkiye’nin en fazla makarna 
çeşidine sahip markasıdır.

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

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

■ Tübitak destekli Türkiye’nin ilk Ar-
Ge değirmenini kurmuştur.

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

■ Etkin satış-pazarlama ve lojistik 
organizasyonu ile iç ve uluslararası 
pazarlarda sürdürülebilir iş ilişkileri 
kurma yeteneğine sahiptir.

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

■ TSE 4500, TSE 1620, ISO 9000, ISO 
2200, TS2283, FSSC 22000, Yerli Malı 
Sertifikası, Organik Ürün Üretim 
Sertifikası, Helal Gıda ve Koşher 
sertifikalarına sahiptir.

Pazar Payı ve Pozisyonu
■ 23 üreticinin bulunduğu Türkiye 
makarna sektöründe ilk beş 
içerisinde yer almaktadır.

■ Yüzlerce ulusal ve yerel üreticinin 
olduğu paket un sektöründe 
Türkiye’nin 4 büyük markasından 
biridir.

■ 2007 yılından bu yana Türkiye 
markalı makarna ihracat lideridir.

■ Kalite rekabetinin ve denetimin 
yoğun olduğu Uzak Doğu pazarında 
güçlü bir pazar payına sahiptir.

Selva Gıda, Dünya’nın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde 
Selection’da 8 gramlık pratik Buğday Ruşeymi ile Diyet & Sağlık Ürünleri Kategori-
sinde ‘Büyük Altın Madalya’ (Grand Gold Award) ödülüne lâyık görüldü.  
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Türkiye’nin markalı makarna 
ihracat lideri Selva Gıda, İttifak 
Holding’in ilk kuruluşudur. 
Faaliyetlerine un üretimi ile 
başlayan şirket, zamanla makarna ve 
irmiğin yanında birçok yeni ürünü 
tüketicisi ile tanıştırmıştır. Selva, 
23 üreticinin bulunduğu makarna 
sektöründe ve yüzlerce üreticinin 
yer aldığı paket un sektöründeki en 
büyük markalardan biridir.

“Gerçek Gıda”
Sağlıklı olabilmenin ve sağlığı 
koruyabilmenin gün geçtikçe 
zorlaştığı yaşam şartları içinde; 
hububat orijinli “Gerçek Gıda” 
üreten Selva, sürdürülebilir 
rekabetçi üstünlükler üzerinde 
çalışmaktadır. Kendisini 
rakiplerinden ayırt eden, 
farklılaştıran, üstünlük alanlarını 
geliştiren, daima marka değeri 
yaratmaya özen gösteren şirket, 
sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için 
insan sağlığı ile özdeşleşen gıdalar 
üretmektedir.

Ticari kaygılar nedeniyle gün 
geçtikçe gıdaların doğallığını 
kaybettiği günümüzde, tüketicisine 
her daim katkısız, sağlıklı, ‘Gerçek 
Gıda’lar ikram etmeyi kendisine 

düstur edinmiştir Selva Gıda. 
Son dönemlerde özellikle 
fonksiyonel ürünleri ile dikkat 
çekmekte olan firmaya göre ‘Gerçek 
Gıda’ şu 3 özellik olmaksızın 
üretilemez; 

■ Gerçek gıdanın birinci önceliği 
besleyici ve sağlıklı olmasıdır. 
Sağlıklı gıdaların lezzetsiz olduğu 
yanlış algısına karşın doğallığı 
korunduğu için ‘Gerçek Gıda’ 
lezzetlidir.

■ Gerçek gıda üretim esnasında 
sadece kendi doğal yapısını 
korumakla kalmaz; üretimi 
esnasında çevreye ve doğaya zarar 
vermeden üretilir.

■ Gelecek nesillerin ve tüm 
insanlığın sağlığı çok değerlidir. Hal 
böyle olunca ‘Gerçek Gıda’ makul 
ve ulaşılabilir fiyat paritesi ile her 
kesim tarafından tüketilebilir.

Özet olarak Selva; besleyici, sağlıklı,
insana faydalı, hiçbir yan etkisi 
ve zararı olmayan, aynı zamanda 
lezzetli, çevreye, doğaya zarar 
vermeden üretimi yapılan “Gerçek 
Gıda” ürünleri ile farklılaşmasını 
sürdürmektedir. 

Yenilikçi markadan, 
“YENİLİKÇİ ÜRÜNLER” 
Selva, tüketicilerine daha sağlıklı 
bir yaşam sunma isteği ve enerjisi 
ile ürün gamını büyütmeye 2017 
yılında da devam etmiştir. 
Selva, 1988 yılında sadece un 
üretimi ile çıktığı yolda; kendini, 
teknolojisini ve ürünlerini geliştiren 
‘Hububat Orjinli’ bir gıda firması 
haline gelmiştir. Şirket, 2017 yılında 
Ar-Ge çalışmalarını tamamladığı 
‘Glutensiz’ ve ‘Organik’ ürünleri 
ve Uzak Doğu pazarından bir 
hayli talep gören ‘Mürekkep 
Balıklı’ spaghettisini tüketici ile 
buluşturmuştur. İnsan yaşamını 
önemseyen ve bu düstur ile 
insana ve çevreye zarar vermeyen 
sağlıklı ürünler üreten Selva, 
ürün yelpazesine eklediği bu yeni 
ürünlerle 16 kategoride 180’in 
üzerinde ürün çeşidine ulaşmıştır.
 

“2007 yılından bu yana Türkiye’nin markalı makarna 
ihracat lideri Selva Gıda, İttifak Holding’in ilk kuruluşudur. 
Faaliyetlerine un üretimi ile başlayan şirket, zamanla 
makarna ve irmiğin yanında birçok yenilikçi ve yaşam 
kalitesini yükselten ürünü tüketicisi ile tanıştırmıştır. Selva, 
23 üreticinin bulunduğu makarna sektöründe ve yüzlerce 
üreticinin yer aldığı paket un sektöründeki en büyük 
markalardan biridir.”

GIDA

BESLEYİCİ
SAĞLIKLI 
GERÇEK GIDA
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Patentli Üretim Teknolojisi
Selva’nın yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları neticesinde Buğday Ruşeymi’nin herhangi 
bir koruyucu madde kullanılmaksızın raf ömrünü uzatan teknolojik alt yapısı 
tamamlanmıştır. Selva’nın bu alandaki yüksek üretim teknolojisi Türk Patent 
Enstitüsü aracılığı ile korumaya alınmıştır.

GIDA
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Çölyak 
Hastaları 
İçin 
Glutensiz 
Ürünler
Selva Gıda, 
Çölyak 
hastaları ve 
glutensiz 
diyet 

uygulayan tüketiciler için de 
2017 yılında glütensiz ununu 
piyasaya sürmüştür. Hammadde 
alımından paketlemeye kadar 
tüm süreçlerde, ileri teknoloji 
laboratuvarlarda analiz edilerek 
üretilen Selva Glutensiz Un, gerçek 
una çok yakın bir formülasyondadır. 
Tamamen tecrit edilmiş özel bir 
üretim tesisinde üretilen ürün, 
tatlı ve tuzlu tüm tariflerde yüksek 
performans göstermektedir. Şirket, 
ilgili kategoriye 2018 yılında 
ekleyeceği glutensiz makarnalar ile 
glutensiz kategorisini büyütmeyi 
planlamaktadır. 

Mürekkep Balıklı Makarna
Selva’nın iç pazarda olduğu gibi 
dış pazar için de ürün geliştirme 
çalışmaları devam etmiştir. Bu 
anlamda uzak doğu pazarı için 
geliştirilen mürekkep balıklı 
makarna, şirketin önemli Ar-Ge 
çıktılarından birisi olmuştur. Selva, 

araştırma geliştirme süreçlerini 2016 
yılında tamamladığı ve 2017 yılında 
pazara sunduğu mürekkep balıklı 
spaghetti ile inovatif ürünlerine 
bir yenisini daha eklemiştir. Şirket, 
farklı pazarların ihtiyaçlarına 
yönelik özel ürün ve hizmetler 
geliştirmeyi sürdürmektedir.

Uluslararası Platformlarda 
Kalite ve Lezzeti Tescilli 
Marka 
Selva Gıda, ‘Sağlıklı Yaşam Ürünleri’ 
kategorisinde tüketicileriyle 
buluşturduğu, buğdayın en hayati 
besin deposu olan ruşeym ile 
yarım yüzyılı aşkın süredir faaliyet 
gösteren Monde Selection’ın tüketici 
ürünleri testlerinden geçerek Diyet 
& Sağlık Ürünleri kategorisinde 
‘Büyük Altın Madalya’nın (Grand 
Gold Award) sahibi oldu.

Monde Selection, kalite 
düzeylerini belirleyen bağımsız 
ve uluslararası bir kalite enstitüsü 
olarak oluşturduğu tadım ve 
test metodolojileri ve izlediği 
yasal kurallar ile bilimsel analiz 
güvenilirliğini sağlamış bir 
kurumdur. 2017 yılında, 84 
ülkeden 2 bin 938 ürünün, bilim 
adamı, uzman, beslenme ve 
sağlık danışmanları, gurmeler 
ve prestijli aşçılık kuruluşları 
şeflerinden oluşan 70 kişilik jüri 
tarafından değerlendirildiği Monde 
Selection’da Selva Gıda’nın, 8 
gramlık pratik Buğday Ruşeymi 
%90’ın üzerinde skor elde ederek bu 
ödülü almaya hak kazanmıştır.

Uluslararası platformlarda kalite ve 
lezzeti tescillenen Selva, merkezi 
Brüksel’de bulunan Uluslararası 
Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) 
tarafından, mükemmel tat ve 
kalitedeki yiyecek ve içeceklere 
verilen ‘Üstün Lezzet Ödülü’ne 2017 
yılında 5. kez layık görülmüştür. 
Selva, üst üste üç kez Üstün Lezzet 
Ödülü’nün sahibi olduğu için, 
‘Kalite ve Lezzette İstikrar’ anlamına 
gelen ‘Kristal Lezzet Ödülü’nü 
almaya hak kazanan Dünya’daki ilk 
ve tek makarna markası unvanına 
da sahiptir.

Çocuklara Özel 
Ruşeymli Makarna
Tübitak desteği ile geliştirdiği 
Akıllı Makarna serisine, 2017 
yılında minik tüketicilere 
sunmak için hazırladığı yeni 
‘Ruşeymli Makarna’sını 
da ekleyerek kategoriyi 
büyütmeye devam etmiştir. 
Hali hazırda Tam Buğday 
Makarnası, Ruşeymli Makarna, 
Yulaflı Makarna ve Sebzeli 
Makarna ürünleri bulunan 
kategori, yeni hayvan figürlü 
‘Ruşeymli Makarna’nın da 
eklenmesi ile yalnızca sağlıklı 
beslenmeye özen gösteren 
yetişkinlere değil, çocuklara 
da hitap eden ayrıcalıklı bir 
kategori haline gelmiştir.

Sertifikalı 
Organik 
Ürünler
Selva; 
yetiştirildiği 
topraktan, 
işlendiği 
üretim 
tesisine 
kadar tüm 
süreçlerde; 

bakanlıkça yetkilendirilen 
kuruluşlar tarafından, Organik 
Ürünler Mevzuatı’na uygun 
bir şekilde denetlenerek ve 
sertifika verilerek üretilen 
‘Organik’ ürünlerini de 
2017 yılında tüketicisi ile 
buluşturmuştur. Organik 
spaghetti, organik kalem 
makarna, organik burgu 
makarna, organik irmik gibi 
ürünlerinin sertifikaları; 
Türkiye, AB ve ABD üretim 
standartlarına uygun olup, 
tüm dünyada kabul görmüş 
sertifikalardır.

Dünya, beşinci 
kez lezzetimize 
hayran kaldı. 
Selva, üst üste 
beş defa Üstün 
Lezzet Ödülü 
aldı.

GIDA
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Selva Gıda, 2017 yılında Uzak Doğu pazarı için geliştirdiği Mürekkep 
Balıklı Spaghetti’yi, iç pazar için organik makarnaları, glütensiz unu ve 
minik tüketicilere sunmak için hazırladığı yeni ‘Ruşeymli Makarna’sını ürün 
yelpazesine eklemiştir.

Kurulduğu günden bu yana 
sektöründe ilklere imza atan ve 
insanlara sağlık ve besleyiciliği 
bir arada sunan Selva, 2013, 2014, 
2015, 2016 yıllarında olduğu gibi 
2017 yılında da 120 kişilik şef 
ve tadım uzmanları tarafından 
yapılan kör tadım testlerinden 
başarı ile geçmiştir. Marka ismi 
gizlenerek yapılan testlerde; ilk 
izlenim, renk, koku kontrolü, ağızda 
bıraktığı tat ve ürün dokusuna 
göre derecelendirilen Selva’nın 
makarnası, dünyaca ünlü şeflerden 
5 yıl üst üste 3 yıldız almıştır.

Markalı Makarna İhracat 
Lideri
Makarna, irmik ve un başta 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 şirket, 
markalı makarna ihracat liderliğini 
2017 yılında da sürdürmüştür.

Selva lezzetleri, Japonya başta olmak 
üzere Nijer’den Endonezya’ya, 
Madagaskar’dan Tayvan’a kadar 
dünyanın dört bir yanına aynı lezzet 
ve ambalajla ulaşmaktadır. Selva, 
uluslararası pazarlarda da, “Real 
Food” 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 iş birlikleri 
geliştiren Selva, ayrıca, ülkemizde 
gerçekleştirilen geniş katılımlı 
birçok organizasyonda tüketicisiyle 
buluşarak lezzetini tattırmaya 
devam etmektedir.

Öğrenen Selva
Selva, 2017 yılı içerisinde İttifak 
Holding’de başlatılan Öğrenen 
Organizasyon projesi kapsamında 
Pusula isminde bir takım kurarak 
yurt içinde katma değerli ürünlerin 
satışının artırılması amacıyla 
çalışmalar başlatmıştır. Şirket, 
proje kapsamında Konya’da 
hayata geçirdiği pilot çalışmaları 
ülke genelinde yaygınlaştırılmaya 
başlamıştır. Diğer taraftan yine aynı 
takımın çalışmaları neticesinde 
yurtdışı pazara yönelik ihracat 
fiyatlarında düzenlemeler yapılmış 
ve VIP müşteri uygulamasına 
geçilmiştir. Selva, 2018 yılında 
da benzer çalışmalar yaparak 
süreçlerini iyileştirmeyi, 
organizasyonel gelişimini ve 
öğrenme yolculuğunu sürdürmeyi 
hedeflemektedir. 

Gelecek Projeksiyonu
Son beş yılda ürün yelpazesini hızla 
genişleten Selva; müşterilerine 
yaşam kalitesini yükselten yenilikçi 
ürünler sunmaya devam ederek, 
pazarını ve hububat orijinli gıda 
markası konumunu güçlendirmeye 
devam edecektir. 

Dış pazarda katma değerli satış 
yapılabilecek bölgelere odaklanan 
şirket, iç pazarda da yine katma 
değerli ürünlerinin toplam gelir 
içerisindeki payını artırmayı 
hedeflemektedir.  

Selva, müşterilerine sağlıklı, doğal, 
güvenilir ‘Gerçek Gıda’lar sunmaya 
devam etmek için Tübitak destekli 
pilot tesisinde Ar- Ge çalışmalarını 
sürdürmektedir.  Şirket bununla 
birlikte; ihracattaki büyüme planları 
doğrultusunda yurtdışı pazarlara 
özel, ürün araştırma ve geliştirme 
çalışmalarını da sürdürecektir.

İç ve dış pazardaki gücünü artırmak 
amacı ile satış ve pazarlama 
faaliyetlerini de yoğunlaştıran 
şirket, önümüzdeki dönemde 
penetrasyonu daha da artırmayı 
ve özellikle EDT kanalı ve dijital 
kanalda daha etkin olmayı 
hedeflemektedir. Selva, 2018 
yılında da yeni müşteri arayışı ve 
mevcut müşterileri portföyünün 
zenginleştirilmesi için çalışmalarını 
sürdürecektir. Bunun için iç pazarda 
bayilik ağının genişletilmesi, dış 
pazarda da özellikle Amerika, 
Kanada, Orta Amerika Ülkeleri 
ve Güney Amerika Ülkeleri ile 
olan ticaretin güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Şirket, irmik değirmeninde de 
verimlilik ve kalite açısından 
iyileştirme yatırımında bulunmayı 
planlamaktadır. 
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Meselesi olmayanın gayreti de 
mevziisi de olmaz. 
İttifak Holding olarak 
Anadolu insanını, Anadolu 
irfanını temsil ediyoruz. 
Milli ve manevi değerlerimizin 
rehberliğinde; Anadolu’nun 
kalkınması ve ülkemizin her 
karış toprağının refah içerisinde 
olması hedefiyle çalışıyoruz. 

Meselemiz, memleketimiz! 
Diri tutar sevdamız bizi. 
O yüzden hiç durmadan, 
dünyanın dört bir yanında 
bayrağımızı gururla 
dalgalandırmak için canla başla 
çalışıyoruz ve hep daha iyisi için 
çalışmaya devam edeceğiz.

MESELESi 
OLMAYANIN 
GAYRETi 
OLMAZ
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Faaliyet Alanları
Altyapı, üstyapı, konut, ticari, 
endüstriyel tesis projeleri gibi 
inşaat sektörünün her alanında 
gayrimenkul geliştirme ve 
müteahhitlik hizmetleri.

Strateji
■ Daha yüksek katma değer 
oluşturacak arazi geliştirme, markalı 
projeler ve gelir paylaşımlı işlere 
odaklanmak.

■ Enerji tasarrufuna yönelik 
çalışmalar başta olmak üzere, daha 
çok bina yerine daha çok yaşam 
alanı vaat eden inovatif projelerle 
pazarda farklılaşmak. 

■ Müşteri beklentilerine bağlı olarak 
girişimlerine yön vermek, yeni 
pazarlarda ilk olmak. 

■ Her daim kaliteli üretim 
gerçekleştirmek.

■ En uygun fiyat ve kalitede mal ve 
hizmet almak üzere kalıcı çözüm 
ortaklıkları kurgulamak.

■ Mevcut insan kaynağının 
yetkinliğini artırarak performansa 
dayalı bir yönetime geçiş sistemini 
kurgulamak.

■ Kalite ve iç kontrol sistemini 
etkin kullanarak, kalite politikası 
çerçevesinde Seha Yapı’daki tüm iş 
süreçlerini ara denetimlerle birlikte 
geliştirmek.

■ Şantiyelerde iş kazası risklerini 
minimuma indirmek.

Faaliyet Gösterilen 
Coğrafya
2017: Konya, İstanbul (Bugüne 
kadar; Konya, Ankara, İstanbul, 
Kırşehir, Kahramanmaraş, Aksaray, 
Van, Düzce, Mersin, Kuzey Irak)
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Güçlü Yönleri
■ 40 yıllık tecrübesi ile güvenilir bir 
markadır.

■ Özellikle Konya’da trendleri 
belirleyen, proje geliştirdiği 
bölgelere rakiplerini de çeken, lider 
pozisyona sahiptir.

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

■ Güveni en önemli sermayesi 
olarak gören şirket, tüm iş 
süreçlerinde müşteri odaklı bir 
yaklaşım sergilemektedir.

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

■ Türkiye’nin en yüksek 
gökdelenlerinden biri olan Kule 
Plaza Seha Yapı tarafından inşa 
edilmiştir.

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

■ Türkiye’de konutta kojenerasyon 
sistemini kullanan ilk markadır.

■ Bölgesinde, alışveriş merkezi inşa 
eden ilk yapı markasıdır.

■ 70’e yakın ülkede çelik 
konstrüksiyon fabrika inşaatları 
gerçekleştirmiş olan Seha Yapı, 
uluslararası pazarlarda da 
sürdürülebilir iş ilişkileri kurma 
yeteneğine sahiptir.
■ Gayrimenkul projeleri 
geliştirilmesi ve pazarlamasında 
uzmandır.

■ İttifak Holding grup şirketleri 
ile oluşturduğu sinerji ile farklı 
sektörlerin inşaat ihtiyaçlarına 
çözüm üretme konusunda 
deneyimli bir markadır.

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

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

■ Fayda ve tasarrufu önceleyen, 
karlı yatırım stratejisine sahip bir 
yönetim anlayışı bulunmaktadır.

Pazar Payı ve Pozisyonu
■ Hayata geçirdiği inovatif konut 
projeleri ile bölgesinde lider 
pozisyondadır.

■ Bugüne kadar 3,5 Milyon 
metrekareye yakın inşaat 
gerçekleştirmiştir.

■ Yaklaşık 15 bin konut inşa etmiştir.

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

■ Bölgesinde yurtdışı yatırımları 
olan ilk inşaat şirketidir.

■ Konya’yı güvenlikli site kavramı 
ile tanıştıran markadır.

■ Anadolu’nun en büyük su temalı 
karma konut projesini hayata 
geçirmekte olan markadır.

■ Hedeflediği pazarlardan biri olan 
İstanbul’da faaliyet göstermeye 
başlamıştır.

■ Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri 
Real Estate Stars ödüllerinde 
Türkiye’nin En Çok Proje Üreten 
6. Şirketi olmuştur.
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1978 yılında kurulan İttifak Holding’in inşaat sektörün-
deki markası Seha Yapı, konut, sanayi ve sağlık yapıları, 
alışveriş merkezleri, sanat yapıları, yol ve köprü inşaat-
ları gibi birçok alanda nitelikli projeler üretmektedir. 
Tüketici beklentilerini ölçümlediği önemli bir araştırma-
geliştirme sistemine sahip olan Seha Yapı, standartların 
üzerinde işler ortaya koymaktadır.

7 RENK SELÇUKLU
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Seha Yapı bugüne kadar 15.000’e 
yakın aileye “mutluluğun 
anahtarını” sunarak başarısını 
kanıtlamış, sektörde ve bölgesinde 
önemli ilklere imza atmıştır. 
Toplamda 3,5 milyon metrekareden 
fazla inşaat gerçekleştiren şirket, 
yurt içinde ve yurt dışında hayata 
geçirdiği projelerle Türkiye 
ekonomisine önemli katkılar 
sağlamaya devam etmektedir.

Fark yaratan ayrıntılara önem 
vererek, konfor standartlarını 
üst seviyede tutan, tüm 
projelerinde yüksek kalite 
yönetimi uygulamalarını izleyerek 
müşterilerinin memnuniyeti için 
çalışan Seha Yapı’nın projeleri, 
henüz satışa çıkmadan büyük ilgi 
görmektedir. Müşteri taleplerinin 
etkilerine bağlı olarak girişimlerine 
yön veren ve bu tarzıyla farklılaşan 
Seha Yapı, yeni pazar arayışlarını 
sürdürmekte, teslim sonrası hizmet 
kalitesini de geliştirmektedir. 
Seha Yapı, faaliyet gösterdiği 
şehirlerin ihtiyaç ve dinamiklerine 
uygun yaşam alanları inşa 
etmektedir. Yılların verdiği 
birikimle yepyeni, modern, ama 
bir o kadar da “bizden” projeleri 
kazandırmanın heyecanı ile 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Seha Yapı, kendisine çizdiği 
istikamette ilerlemeye devam ettiği 
2017 yılı içerisinde; 21.309 m2’lik 
inşaat alanına sahip Avrupa’nın 
en modern yumurta çiftliği 
olan Selet’in yumurta çiftliğini 
tamamlayarak, teslim etmiştir. Çelik 
konstrüksiyonla inşa edilen çiftlik, 
Avrupa’nın en modern yumurta 
çiftliği unvanını taşımaktadır.

2018 yılında da yoğun bir iş 
takvimine sahip olan Seha Yapı, 423 
Bin m2’lik inşaat alanına sahip olan 
Zermeram, 330 Bin m2’lik inşaat 
alanına sahip olan 3. İstanbul ve 26 
Bin m2’lik inşaat alanına sahip olan 
Seha Kanyonpark Evleri projelerinin 
inşaatlarını sürdürmüştür. Şirket, 
2018 yılı içerisinde de Konya’da 
hayata geçirmekte olduğu 91 Bin 
m2’lik inşaat alanına sahip olan 
7 Renk Selçuklu ve yeni projesi 
Seha Vadi Evleri’nin inşaatlarına 
başlamayı planlamaktadır.

Zermeram
Seha Yapı, Konya’nın en değerli ve 
en büyük imarlı arazisi üzerinde 
hayata geçirdiği 1,077 konutluk 
Zermeram projesinin lansmanını 
2016 yılının ilk çeyreğinde 
gerçekleştirmiş, ikinci çeyreğinde ise 
temelini atmıştır. Konya halkından 
büyük ilgi gören ve önemli bir satış 

başarısı yakalayan projenin, 2. etap 
satışları da 2017 yılının ilk aylarında 
başlamıştır.

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 geliştirilmiştir. 
İçerisinde villa ve yalıların 
da olduğu 353 konutluk ilk 
etabın 2019’da tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Yatırım değeri yaklaşık 1 milyar TL 
olan ve toplam 320 bin metrekare 
alana inşa edilen projenin 17 bin 
500 metrekaresi biyolojik gölet, 
240 bin metrekaresi gri ve yeşil 
peyzaj, 2.750 metrekaresi sağlıklı 
yaşam merkezi ve 9.222 metrekaresi 
de alışveriş merkezi olarak 
tasarlanmıştır.

Tertemiz Hava, Yemyeşil 
Doğa, Su Gibi Yaşam…
Bölgeye özel her mevsim esen 
Gedavet Rüzgârı ile yaylalardan 
gelen temiz hava, Zermeram 
projesine ayrı bir özellik 
katmaktadır. Şehir merkezi ile 
arasındaki yaklaşık 100 metrenin 
üzerindeki kot farkından dolayı 
tertemiz bir hava sunan Zermeram 
ayrıca; seyir terası, vadileri, koyları, 

40 YILDIR 
KAZANDIRAN, 
KONYA’NIN 
GURURU, 
TÜRKiYE’NiN 
BÜYÜĞÜ!

66 67



Seha Yapı, 2017 yılında gerçekleştirilen Türkiye’nin 
Gayrimenkul Liderleri Real Estate Stars Ödülleri 
Töreni’nde Türkiye’nin En Çok Proje Üreten 6. Şirketi 
olarak gösterilmiştir.  
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projenin hemen yanı başında yer 
alırken, Avrupa’nın en büyük sağlık 
kompleksi olan Başakşehir Şehir 
Hastanesi de yine projeye komşu 
bir konumdadır. 3. Havalimanı, 3. 
Köprü, Atatürk Havalimanı, E-5 ve 
TEM gibi ulaşım arterlerinin kesişim 
noktasında yer alan 3. İstanbul, 
tramvay, metro, otobüs ve hava 
ray gibi toplu taşıma avantajlarıyla 
da çok önemli bir ulaşım merkezi 
konumundadır.
Adından aldığı sorumlulukla 
tasarlanan 3. İstanbul; mimarisi, 
sosyal olanakları, yatırım değeri, 
konumu ve ulaşım olanaklarıyla 
metropolün tüm güzelliklerini 
toplayarak, sunduğu özgün yaşam 
kültürü ile “Başka Bir İstanbul” 
alternatifi oluşturmaktadır. 

Seha Kanyonpark Evleri  
Seha Yapı’nın, Konya Selçuklu’nun 
en gelişmiş mahallelerinden biri 
olan Yazır’da hayata geçirdiği 
Seha Kanyonpark Evleri projesi; 
huzurlu, güvenli ve kaliteli yaşam 
imkânlarıyla ailelerin ihtiyaçlarına 
cevap verirken avantajlı 
kampanyalarıyla da ciddi yatırım 
fırsatları sunmaktadır. 
3+1, 4+1, 4+2, 5+2 ve 6+2 gibi 

yürüyüş parkurları, çocuk oyun 
alanları, göletleri, amfi tiyatroları 
ve alışveriş merkezi gibi üniteleri 
ile tamamlandığında Konya’nın en 
ayrıcalıklı projesi haline gelecektir. 

Doğa Dostu Çözümler
Enerji verimliliği sağlayan 
çözümlerle doğayla barışık 
bir yaşam alanı haline gelen 
Zermeram’da kojenerasyon tesisi 
ve güneş 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 kullanılmış olacaktır.

3. İstanbul  
İnşaat atılımlarını ülkemizin mega 
kenti İstanbul’a da taşıyan Seha 
Yapı, bu doğrultuda; arasında 
bulunduğu ortak girişim ile 
Başakşehir’de, 116 bin metrekarelik 
imarlı alanda hayata geçirilen 
3. İstanbul projesine devam 
etmektedir. 2+1’den 4+1’e kadar 
uzanan farklı tip ve büyüklüklerde 
toplamda 1.203 konut, 212 dükkan 
ve 84 ofisin bulunduğu 3. İstanbul, 
Başakşehir Belediyesi’nin güvencesi 

ile hayat bulmaktadır.
2017 yıl sonu itibari ile satışa çıkan 
etapların tamamının %49’u satılan 
3. İstanbul’un inşaat üretimi %19 
seviyesindedir. 2018 yılı içerisinde 
projenin 3. etabında da satışa 
başlanılması planlanmaktadır. 
Toplamda 116 bin metrekarelik 
proje arazisinin 85 bin metrekaresi 
yeşil alanlar, yürüme yolları, spor 
alanları gibi sosyal donatılara 
ayrılmış olan 3. İstanbul’un konut 
etaplarında; 1.500’er metrekare 
ve rezidans etabında ise 750 
metrekare olmak üzere, toplamda 
3.750 metrekareye ulaşan 3 ayrı 
sosyal tesisi de bulunmaktadır. 
Bu alanlarda; kapalı yüzme 
havuzlarından, SPA alanlarına, 
PlayStation odasından hobi 
atölyelerine kadar farklı ve zengin 
olanaklar sunulan 3. İstanbul; 
Taksim Meydanı’nın yaklaşık iki 
katı büyüklüğündeki Başakşehir 
Kent Meydanı ile de bölgenin sosyal 
buluşma merkezi konumunda 
olacaktır.
3. İstanbul, üzerinde bulunduğu 
hava koridoru ile de İstanbul’un 
havası en temiz alanlarından 
birinde bulunmaktadır. Avrupa’nın 
en büyük botanik parkı ve 
Başakşehir 3. İstanbul Vadisi, 
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zengin yaşam seçeneklerine sahip 
konut, ticari üniteler ve sosyal 
yaşam alanlarıyla ev sahibi olmak 
isteyenleri keyifli bir yaşama davet 
eden Seha Kanyonpark Evleri 
projesinin 2019 yılında sahiplerine 
teslim edilmesi hedeflenmektedir. 
2017 yıl sonu itibari ile toplam konut 
stoğunun yaklaşık yarısı satılan 
Seha Kanyonpark Evleri’nin inşaat 
üretimi de hızla devam etmektedir.  

7 Renk Selçuklu
İsmini cephesinde ve peyzajında 
bulunan birbirinden güzel 
renklerden alan 7 Renk Selçuklu 
projesi, Konya Selçuklu’nun en 
gelişmiş mahallelerinden biri olan 
Yazır’da hayata geçirilmektedir. 
Eğitim ve sağlık merkezleri 
ile yan yana olan konumu ile 
oldukça iddialı bir lokasyonda 
bulunan 7 Renk Selçuklu, ulaşım 
konusunda da ideal araçlardan 
biri olan tramvay hattına sadece 
10 dakika yürüme mesafesinde 
bulunmaktadır. Yenilikçi 
mimarisiyle kent insanının ihtiyaç 
duyacağı pek çok sosyal aktiviteyi 
bir arada barındıracak projenin her 
metrekaresi maksimum verimlilikle 
tasarlanmıştır.  

Seha Vadi Evleri
İttifak Holding’in çalışanları 
için hayata geçirdiği Vadi Evleri 
projesinin tüm tasarım, üretim ve 
satış süreleri Seha Yapı tarafından 
yürütülmektedir. 65 dairelik butik 
bir proje olan Vadi Evleri, Konya 
Kelebekler Vadisi gibi önemli bir 
sosyal yaşam alanının hemen 
yanı başında yer almaktadır. 
2017 yılı içerisinde İttifak 
Holding çalışanlarının beklenti 
ve ihtiyaçlarının belirlendiği 
bir anketin ardından Selçuklu 
Belediyesi’nin 42.324 Ada, 2 No’lu 
parselde kayıtlı, 5.106 m2’lik arsa 
ihalesini 4 Milyon TL bedelle 
kazanan şirket, 2018 yılı içerisinde 
bu arsa üzerinde üretime başlamayı 
ve projeyi 2020 yılında teslim etmeyi 
planlamaktadır.

Gelecek Projeksiyonu
Tecrübe ve birikimi sektörde üst 
seviyelerde olan Seha Yapı; sosyal 
olanakların ve donatıların ön plana 
çıktığı, bulunduğu lokasyona ek 
değerler kazandıracak markalı konut 
projelerine odaklanmıştır. Seha Yapı 
bu bağlamda, karlılığı yüksek olan 
gelir paylaşımlı projeleri yakından 
takip etmektedir. Seha Yapı bununla 
birlilte şehir merkezlerinde, 

satış hızının yüksek olduğunu 
lokasyonlarda kat karşılığı konut 
projelerine de ilgi duymaktadır.
Konya’nın en büyük “markalı konut 
üreticisi” konumunu korumayı 
hedefleyen Seha Yapı; gelecek 5 
yıl içerisinde orta gelirli aileler 
için ulaşılabilir konut talebini 
karşılamak üzere hesaplı evler 
üretmeyi, İstanbul ve Ankara başta 
olmak üzere büyük şehirlerde 
Emlak Konut, TOKİ ya da diğer 
kamu kurumları tarafından 
ihaleye çıkılan hasılat paylaşımlı 
projelerde yer almayı, mevcut 
projelerindeki satış hızını artırmayı 
ve arsa portföyünü geliştirmeyi 
hedeflemektedir.  
Türkiye’de geliştirdiği projelerle elde 
ettiği bilgi ve birikimini yurtdışına 
taşıma arzusunda olan şirket, bu 
bağlamda ortaklık ve iş birliği 
girişimlerini de sürdürmektedir. 
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Belki de iş dünyasında 
kararlılığın yerini alacak başka 
bir şey yoktur. Hedefe giden 
yolda, ancak kararlılık göstererek 
zor ve meşakkatli süreçler 
atlatılabilir, engin dağlar 
aşılabilir. Menzile ulaşmak için 
gayret üzere olmak esastır çünkü. 

Sebatkar olmayı, her şeyden öte; 
alın terinin emanetçisi o
lduğumuz ortaklarımıza bir vefa 
borcu olarak görüyoruz. 
Başarının, tesadüflerle elde 
edilemeyecek kadar zorlu 
koşullara bağlı olduğunun da 
farkındayız. 
Bizim anahtarımız; 
işimize aşkla, tutkuyla 
sarılmamız.

SEBAT 
ETMEYEN 
ABAT 
OLMAZ
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Faaliyet Alanları
■ Milleral: Anahtar Teslim Un, irmik, 
Mısır Unu Değirmen Sistemleri
■ Viteral: Anahtar Teslim Yem 
Değirmeni Sistemleri
■ Cuteral: Şeritli ve Daire Testere 
Tezgâhları
■ Steral: Çelik Konstrüksiyon 
Sistemleri

Strateji
■ Güven. 

■ En yüksek kalite/fiyat oranını 
sunmak.

■ Sürdürülebilir bir büyüme 
sağlamak.

■ Milleral Markası ile tahıl 
değirmenciliği sektöründe pazar 
payını artırarak dünyada ilk üçe 
girmek.

■ Cuteral markası ile şeritli ve 
daire testere tezgâhları sektöründe 
yurt içindeki yüksek pazar payını 
yurtdışına da yaymak.

■ Viteral markası ile yem 
değirmenciliği sektöründe toplam 
gelirler içerisindeki yem değirmeni 
satışlarının payını önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde en az %35’e çıkarmak.

■ ProSupport olarak tanımlanan, 
müşteri odaklı yedek parça ve satış 
sonrası hizmetleri ile sektörde 
farklılaşmak.

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

Faaliyet Gösterilen 
Coğrafya
Orta Asya’dan Amerika’ya, Afrika 
ülkelerinden Türki Cumhuriyetlere 
kadar dünyanın birçok bölgesinde, 
100’ün üzerinde ülkede faaliyet 
göstermektedir.

MAKİNE
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Güçlü Yönleri
■ 29 yıllık sektör tecrübesine 
sahiptir.

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

■ İnşaatından makine kurulumuna 
kadar anahtar teslim un, irmik ve 
mısır unu fabrikaları, değirmen 
fabrikaları, yem fabrikaları 
kurmakta, şeritli ve daire testere 
tezgâhları üretmektedir.

■ Deneyimli profesyonel kadrosu, 
uluslararası normlardaki iş 
alışkanlıkları ve güçlü sermaye 
yapısıyla üretim, pazarlama ve satış 
sonrası hizmetler sürecini başarıyla 
yönetmektedir. 

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

■ 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 tanınmış bir 
markadır.

■ Hem enerji tasarrufu hem 
de sistem maliyetlerinin 
ucuzlatılmasını sağlamak için çaba 
sarf eden İmaş, müşterilerine, 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, 
takımdaşlık ruhu ile hareket eden 
nitelikli çalışanlara, güçlü bir teknik 
ekibe sahiptir.

■ Koşulsuz müşteri tatmini ve 
kaliteye odaklanmıştır.

■ İttifak Holding markasının 
finansal ve kurumsal gücü, 
müşterileri üzerinde olumlu algı 
oluşturmaktadır.

■ Kurumsal bir şirkettir. Aile 
şirketleri gibi şahıslara bağlı bir 
kurum olmamanın verdiği güvene 
sahiptir.

Pazar Payı ve Pozisyonu
■ Değirmen makineleri sektöründe 
(Milleral) Türkiye’deki en büyük üç 
markadan birisidir.

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

■ 100 ülkeye ihracat 
gerçekleştirmektedir.

■ Yenilikçi kimliği ile tanınmaktadır.

■ Sektöründe kendi patenti olan 
nadir markalardan biridir.

■ Değirmen makinelerinin %92’sini, 
şeritli testere tezgahlarının da 
yaklaşık %20’sini ihraç etmektedir.

■ Öğütme sektöründe 2017 yılında 
41 ülkede günlük 7,800 ton öğütme 
kapasitesine ulaşmıştır.

MAKİNE
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Yeni fabrika, yeni hedefler… 
İmaş’ın, kapasitesini iki buçuk kat artıran yeni fabrika yatırımı, 
2016 yılında tamamlanmış ve şirket, yeni fabrikaya taşınmış-
tır. Cirosunu orta vadede 3 kat artırmayı hedefleyen İmaş’ın 
yeni fabrikası, 30 Milyon TL yatırım tutarı ile yaklaşık 60 bin 
metrekare alanda kurulmuştur. Yeni fabrikanın yapımını, İttifak 
Holding’in grup şirketlerinden Seha Yapı gerçekleştirmiştir.
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İttifak Holding’i anahtar teslim un, 
irmik ve mısır unu değirmenleri, 
anahtar teslim yem değirmenleri 
ve şeritli/daire testere tezgahları 
sektörlerinde 29 yıldır temsil eden 
İmaş, grubun makine sektöründeki 
markasıdır. Global ölçekte yürüttüğü 
üretim ve pazarlama faaliyetlerini 
başarı ile sürdüren şirket, 2017 
yılında da dünyanın farklı 
pazarlarındaki değişken müşteri 
taleplerini tespit ederek kalite ve 
verimlilik ekseninde çözümler 
geliştirmeye devam etmiştir. Şirket, 
küresel piyasaların gereksinim 
duyduğu yeni teknolojileri kendi 
patenti ile geliştirebilme yeteneğine 
sahiptir.

Un Değirmeni Makineleri
Dünyanın birçok ülkesinde 
Milleral markasıyla anahtar 
teslimi değirmen sistemleri kuran 
İmaş’ın, yurtdışında 26 bayi ve 
satıcısı bulunmaktadır. Şirket, 
günümüzde değişen beslenme 
alışkanlıkları ile birlikte ihtiyaç 
hâline gelen arpa irmiği, arpa 
unu, çavdar, yulaf, nohut ve tam 
buğday unu gibi tesisler için de 
özgün çözümler geliştirmektedir. 
Kurulan değirmen fabrikalarının 
zamanında teslim edilmesi, üretim 
performansı, standardizasyonu ve 
Pro Support markası adı altında 
sunulan satış sonrası hızlı teknik 
servis gibi tüm aşamalarda sahip 
olduğu sorumluluk bilinci İmaş’ın 
Milleral markasını sektöründe 
farklılaştıran başlıca unsurlardır. 
Mutlak müşteri memnuniyeti 
hedefleyen şirket, satış sonrası 
hizmet ve yedek parça ofislerinin 
kurulması için girişimlerini 
sürdürmektedir.  Şirket, yurtiçi 
ve yurtdışında periyodik müşteri 
ziyaretleri yaparak daha fazla 
müşteriye ulaşmakta ve bu amaca 
güçlü bir destek vermektedir. 
İmaş bu kapsamda yedek parça ve 
tek makine satışlarını artırmayı 
hedeflemektedir.

Yem Değirmeni Makineleri
Değirmen makineleri ve testere 
tezgâhlarından oluşan makine 
sektörüne ilişkin faaliyetlerini 
çeşitlendiren İmaş, yem makineleri 
ve tesisleri sektörüne ilişkin Viteral 
markalı ürünlerinin üretimine 2015 
yılında başlamıştır. 2017 yılında yem 
değirmeni makineleri, ekipman ve 
anahtar teslimi tesis ihracatında 
başarılı bir performans sergileyen 
İmaş, Viteral markasının bilinirliğini 
artırmak amacıyla yoğun çaba sarf 
etmektedir. 2017 yılında tamamı 
yurt dışında 4 yeni iş bağlantısı 
yapan ve kurulumlarına başlayan 
şirket, uluslararası fuarlar aracılığı 
ile Viteral markasını potansiyel 
müşterileriyle tanıştırmaya devam 
etmektedir.   

Şeritli ve Daire Testere 
Tezgâhları
İmaş’ın özel tasarım ve tekniklerle 
geliştirdiği Cuteral markası ile 
üretilen şeritli ve daire testere 
tezgâhları, sektöründe ulusal ve 
uluslararası ölçekte önemli bir 
marka haline gelmiştir. Cuteral’in 
yurtiçinde 13, yurtdışında da 17 
bayi ve satıcısı bulunmaktadır. 
Şirket, 1200 mm’ye kadar metal 
kesimi yapabilen yarı ve tam 
otomatik şeritli testere tezgâhlarının 
yanı sıra açılı kesim yapabilen 

PATENTLi 
ÜRÜNLERLE 
SAĞLANAN 
REKABET 
ÜSTÜNLÜĞÜ
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Sektörünün İlk ve Tek AR-GE Merkezi
İmaş Makine, son yıllardaki AR-GE çalışmaları kapsamında 21 
adet tasarım ve patent alma başarısı gösterirken bu alandaki 
çalışmalarına hız vererek sektördeki gücünü artırmak ama-
cıyla 2017 yılı içerisinde Ar-Ge merkezi kurmuştur. Böylece 
İmaş Makine, faaliyet gösterdiği makine teçhizat sektöründe 
Ar-Ge merkezine sahip ilk ve tek şirket olmuştur. 
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teslim değirmen tesisi projeleri 
yürütmüştür.

Değirmen ihracatında 
%40’tan fazla büyüme
Değirmen makinelerinin %92’sini, 
şeritli testere tezgahlarının 
da yaklaşık %20’sini, çelik 
konstrüksiyonun %72’sini ihraç eden 
şirket, 2018 yılı için ortaya koyduğu 
büyüme hedefiyle, global pazardaki 
payını artırmayı amaçlamaktadır.
İmaş Makine, 2017’de değirmen 
ihracatında %40’tan fazla büyümeyi 
başarmıştır. Şirket, testere tezgâhları 
sektöründe ise 2017 yılında 
sektöre paralel bir seyirde büyüme 
sağlayarak pazar payını korumuştur.

Sektörünün İlk ve Tek Ar-Ge 
Merkezi
İmaş Makine, son yıllardaki 
AR-GE çalışmaları kapsamında 
21 adet tasarım ve patent alma 
başarısı gösterirken bu alandaki 
çalışmalarına hız vererek sektördeki 
gücünü artırmak amacıyla 2017 
yılı içerisinde Ar-Ge merkezi 
kurmuştur. Böylece İmaş Makine, 
faaliyet gösterdiği makine teçhizat 
sektöründe Ar-Ge merkezine sahip 
ilk ve tek şirket olmuştur.
İmaş, Ar-Ge merkezi ile birlikte 

tezgâhlar da üretmektedir. PLC 
kontrollü akıllı testere tezgâhları 
ise İmaş’ın yenilikçi vizyonunun 
bir göstergesidir. İmaş Makine, 
2016 yılında Cuteral markası ile 
daire testere tezgâhları da üretmeye 
başlamıştır. 4 farklı kapasitede 
müşterilerine sunduğu daire 
testere tezgâhları modelleri; hassas, 
sağlam, verimli ve üreticiye zaman 
kazandıracak önemli özelliklere 
sahiptir. İmaş Makine, testere 
tezgahları ile yurtiçinde yakaladığı 
başarılı iş sonuçlarına yurtdışında 
da ulaşmak amacıyla Cuteral 
markasında ihracata odaklanmıştır.

Çelik konstrüksiyon 
sistemler
İmaş Makine’nin, İttifak Holding 
bünyesindeki Seha Yapı’dan 
devraldığı Steral markası, çelik 
konstrüksiyon yapılar inşa etmekte 
ve endüstri alanında çeşitli 
firmalara anahtar teslim projelerde 
destek vermektedir. Steral, 
projelendirdiği çelik konstrüksiyon 
yapıların imalat, tasarım, montaj 
ve taahhüt proseslerini geliştirerek 
müşterilerine yüksek verim 
ve yüksek kalite sunmaktadır. 
İmaş, 2017 yılında da başarılı bir 
dönem geçiren Steral ile üretim 

gerçekleştirdiği mevcut sektörlere 
ek olarak yeni sektörlere de hitap 
ederek gelecek dönemde sektörel 
çeşitliliği artırmayı hedeflemektedir. 
Şirket, mevcut durumda ağırlıklı 
olarak un ve yem değirmeni 
tesislerinin üretimi konusunda elde 
ettiği tecrübeyi, farklı sektörlere 
de aktararak çelik sektöründeki 
potansiyel fırsatları değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır.

41 ülkede günlük 7,800 ton 
öğütme kapasitesi
İmaş, 2017 yılında yaptığı 
projelerinde müşterilerine 
sürdürülebilir rekabet avantajı 
sağlamaya devam etmiş, üretimini 
gerçekleştirdiği sistemlerini geniş 
bir coğrafi yelpazede çok sayıda 
ülkeye taşımayı başarmıştır.
Şirket, 2017 yılında toplamda 19 
adet anahtar teslim tesis ve bunun 
dışında yapılan makine ve ekipman 
satışlarıyla 41 ülkede günlük 7,800 
ton öğütme kapasitesine ulaşmıştır.
Bugüne kadar 100 ülkeye 
ihracat yapmış olan İmaş 
Makine, Orta Asya’dan Orta 
Doğu’ya, Afrika ülkelerinden 
Türk Cumhuriyetleri’ne kadar 
teknolojisini taşımaktadır. 2017 yılı 
içerisinde 10 farklı ülkede anahtar 
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yeniliğe odaklanmış, nitelikli 
istihdamı gelişmiş, katma değeri 
yüksek ürünler üretirken, verimliliği 
ve rekabet gücü yüksek bir 
ekonomik ortamın oluşturulmasına 
da katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İmaş Makine, İhracat 
Şampiyonları listesinde 
İmaş Makine, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) ‘En Başarılı 
İhracatçı’ firmaları 2015 ve 2017 
listelerinde yer almıştır. 100 
ülkede un, irmik, mısır unu, 
küçükbaş büyükbaş ve kanatlı 
hayvan yemi fabrikaları kuran 
ve çelik konstrüksiyon yapılar 
kuran şirket, cirosunun yaklaşık 
%85’ini ihracattan elde etmektedir. 
Şirket, un değirmeni makineleri 
sektöründeki güçlü markası 
Milleral ile oluşturduğu pazarı, yem 
değirmeni makineleri sektöründeki 
yeni markası Viteral ile büyüterek 

ihracattaki başarı grafiğini 
yükseltmektedir.

Gelecek Projeksiyonu
Faaliyet gösterdiği öğütme 
sektörüne yakın sektörlerle iş 
birlikleri geliştirerek müşterilerinin 
her türlü hububat temizleme ve 
öğütme işinde çözüm ortağı olmayı 
hedefleyen İmaş, uluslararası alanda 
özellikle satış ve satış sonrasındaki 
hizmetlerde yeni iş birlikleri 
geliştirme yönünde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bununla birlikte; 
uluslararası pazarlarda ortak 
girişim, satın alma ya da birleşme 
gibi ölçek ekonomisi oluşturacak 
seçenekleri değerlendirmesine 
alan şirket, kahve, tahin, baharat ve 
bakliyat öğütme sistemleri ile tahıl 
depolama siloları gibi yan sektörleri 
içeren çözüm ortaklığı hizmeti de 
sunmaktadır.
Afrika kıtasını hedef pazar olarak 
belirleyen İmaş, ayrıca Uzakdoğu 

Pro Support İmaş Makine’nin, Milleral markası için oluşturduğu servis ve yedek parça 
hizmetidir. Bir Milleral tesisi ya da ürünü olup olmamasına bakmaksızın, tüm ihtiyaç ve 
taleplere cevap verebilmektedir. Anında yedek parça tedariği, uzaktan teknik destek, 
yerinde teknik destek hizmetleri ile hızlı çözümler üreten Pro Support, hem yedek 
parça hem de her kapsamda servis ihtiyaçları için müşterilerine destek olmakta, çözüm 
üretmektedir.

ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler 
ile olan ticaretini artırma yönünde 
çalışmalar yürütmektedir. Şirket, 
yurtdışı bayi ağını genişletme 
çalışmalarına da yoğunlaşarak, 
büyümesini sürdürmeyi 
hedeflemektedir.
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İttifakın hikmetine dair ne çok ibret 
var şu alemde… 
Bir olur, rahmet olur, iner toprağa 
yağmur. Vuslata erer toprak; 
yüzü güler çiçeklerin, kuşların, 
böceklerin. Bereket saklıdır her bir 
tanesinde. Yeryüzüne hayat 
bahşeden şu güneş, okşar başını 
ağaçların... Eğer başını başaklar; 
ikram olur insanoğluna. 

Toprağın bereketini görmek için bu 
birlikteliğin tecelli etmesi gerekmez 
mi? Yağmurun, güneşin, toprağın 
ittifakı, muazzam bir dirilişe, ilahi 
bir canlılığa vesile olmaz mı?  
 
En çok bolluk getiren yağmurun, 
alın teri olduğunu biliyoruz. 
Anadolu insanının birlikte neler 
başarabileceğini, birlikteliğin 
bereketini, azim ve istikrarla 
çalışmanın en güzel sonuçlarını 
gösteriyoruz. 
30 yıldır birlik olmanın, ittifak 
etmenin gücünü kanıtlıyoruz. 

BiRLiK 
OLMADAN 
DiRLiK 
OLMAZ
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Faaliyet Alanları
■ Yumurta üreticiliği
■ Yarka yetiştiriciliği
■ Büyükbaş ve Küçükbaş besiciliği
■ Doğal besi yemi üretimi
■ Organik gübre üretimi
■ Tarla ve bahçe ziraatı (Mısır, Arpa, 
Buğday, Yulaf, Yonca, Ceviz)

Strateji
■ Türkiye’nin alanında en büyük 
markalarından biri haline gelmek 
için planlı bir şekilde; yumurta, 
büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, 
gübre ve zirai ürünler alanındaki 
faaliyetlerini büyüten ve geliştiren 
yatırımlarını sürdürmek.

■ Faaliyetlerinin ana kaynağı olan 
toprağı, hayvanları ve bitkileri, 
ayrıcalıklı ve üstün nitelikli 
ürünlerle beslemek.

■ Başta insan olmak üzere, hizmet 
ettiği tüm canlılara; katkısız, doğal, 
sağlıklı, “gerçek” besinler sunmak.

■ Katkısız, doğal, sağlıklı, “gerçek” 
besin konusunda üstlendiği 
misyonu ve sorumluluklarını 
rekabetçi bir yaklaşımla ele 
alarak sektörü domino edecek bir 
büyüklüğe, ilk tercih edilen marka 
konumuna ulaşmak.

Faaliyet Gösterilen 
Coğrafya
Türkiye, Katar, Irak, İran

TARIM-HAYVANCILIK
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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 ve Helal Gıda 
sertifikalarına sahiptir.

■ Kendisine ait 2.7 Milyon metrekare 
tarım arazisi bulunmaktadır.

■ Kırmızı et ürünleri, ağırlıklı 
olarak grup iştiraki Adese’de satışa 
sunulduğu için hazır bir pazarı 
bulunmaktadır.

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

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

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

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

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

hayvanın etini tedarik etmez.
■ Büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanlarının kesimini, İslami 
usullere uygun olarak yapmaktadır.

■ Besi hayvanlarını, kendi tarım 
arazilerinde yetiştirdiği doğal 
yem bitkileri ile beslemekte, 
yemde kimyasal katkı maddesi 
kullanmamaktadır.

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

■ Gelişme evresini tamamlamış 
10,860 ağaçlık Chandler cinsi ceviz 
ağacı bulunmaktadır.

■ Güçlü bir lojistik organizasyonuna 
sahiptir.

■ Sektör tecrübesi yüksek, alanında 
deneyimli ve kalifiye personele 
sahiptir

Pazar Payı ve Pozisyonu
■ Anadolu’nun en büyük tarım 
hayvancılık markalarından biridir.

■ Orta Anadolu’da 8 şehirde yılda 
35 Milyonun üzerinde müşteriye 
hizmet veren Adese’de yumurta 
ve kırmızı etin tek tedarikçisi 
konumundadır.

■ Adese’de en büyük raf payına 
sahip yumurta markasıdır. (Selet, 
CikCik, Be-Sel)

TARIM-HAYVANCILIK
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paketleme makinesinde el değmeden gramajlarına 
göre paketlenmektedir.
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Selet, İttifak Holding’in tarım 
hayvancılık alanında faaliyet 
gösteren, güvenilir ve sağlıklı 
ürünleri ile tanınan markasıdır. 
Konya ve çevresindeki tesislerinde 
yumurta üreticiliği, yarka 
yetiştiriciliği, büyükbaş ve küçükbaş 
besiciliği, yem üretimi, organik 
gübre üretimi ve tarla ziraatı 
alanlarındaki çalışmalarını 2017 
yılında da başarı ile sürdürmüştür. 

Yumurtacılık Faaliyetleri
Selet’in Yumurta Üretim Tesisi, AB 
normlarına göre Türkiye’nin en 
modern ve bir çatı altında en büyük 
yumurta tavuğu kapasitesine sahip 
çiftliğidir. 60 Milyon TL yatırım 
değeri olan çiftlik, yumurtada 
markalaşmayı hedefleyen Selet’in 
tarım-hayvancılık alanındaki 
büyüme planının ilk etabı 
niteliğindedir. Tesis, yıllık 310 
Milyon adet yumurta üretim 
kapasitesine sahiptir.

Selet’in, yumurta çiftliği, 17.750 
metrekaresi kapalı olmak üzere 
toplam 194.450 metrekare alana 
sahip Konya-Akören Yolu üzerindeki 
Gödene mevkiinde bulunmaktadır. 
1 Milyon adet yumurta tavuğu 
kapasiteli tesisin içerisinde; tavuk 
ve yarka yetiştirme kümesleri, 
yumurta paketleme ve tasnifleme 
tesisi, yem fabrikası, organik gübre 

fermantasyon ve peletleme ünitesi, 
soğuk hava depoları ve sosyal 
tesisler yer almaktadır. 
Yumurta tavuğunda 1.013.760, 
civcivde ise 260.000 adet 
kapasiteye sahip olan tesiste, 
doğal şartlarda yumurta üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Yumurta 
Üretim Tesisi içerisinde dünyanın 
en büyük ekipman üreticilerinden 
Facco ve Sanova markalarının kafes, 
tasnif ve paketleme ekipmanları 
bulunmaktadır. Yumurta tasnif 
makinesi dünyada üretilen 
sekizinci, Avrupa’da kullanılmaya 
başlanan ilk makine olma özelliğine 
sahiptir. Gizli çatlak ve pıhtı gibi 
en ince ayrıntısına kadar röntgeni 
çekilen yumurtalar, tam otomatik 
tasnif ve paketleme makinesinde 
el değmeden gramajlarına göre 
paketlenmektedir.

Yeni Yumurta Çiftliğiyle 
Büyüyen Hedefler
Yeni yumurta çiftliği ile birlikte 
yumurta sektöründen elde ettiği 
gelirleri beş yıl içerisinde en az 
10 kat artırmayı hedefleyen Selet, 
henüz birinci yılında yumurta 
cirosunu 3,5 kat artırmıştır. Artan 
kapasiteye paralel büyüyen hedefler 
doğrultusunda yumurta sektöründe 
markalaşmaya odaklanan şirket, 
bu doğrultuda Be-Sel, Cikcik ve 
Bestyum markaları için tasarım 

süreçlerini tamamlamış ve satış 
pazarlama faaliyetlerine başlamıştır. 
Şirket hem iç hem de dış pazara 
yönelik hedeflerini hayata 
geçirmek üzere yoğun çalışmalar 
yürütmektedir. 

Yumurta Sektöründeki İlk 
Ar-Ge Merkezi
2017 yılı içerisinde yaptığı 
başvurunun neticesinde Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
Ar-Ge merkezi onayını alan Selet, 
tarım hayvancılık sektöründe Ar-Ge 
merkezi olan ülkemizdeki ikinci, 
yumurta sektöründe Ar-Ge merkezi 
olan ilk ve tek şirket oldu. Ar-Ge 
merkezinde öncelikli olarak omegalı 
ve selenyumlu yumurta üretimine 
odaklanan şirket, gübre ve yem 
alanında da araştırma ve geliştirme 
çalışmaları yürütmektedir. Selet bu 
doğrultuda Ar-Ge kümesi kurma 
çalışmalarına da start vermiştir.

Zirai Faaliyetler
Selet, zirai faaliyetleri kapsamında 
oluşan ihtiyaca göre mısır, arpa, 
buğday, yulaf, yonca ve ayçiçeği 
üretimi gerçekleştirmektedir. 
Hasattan elde edilen ürünler, 
hayvanların beslenmesi için yem 
ve saman olarak kullanılmaktadır. 
Konya - Ankara yolu üzerinde 
bulunan Tömek Zirai Alanları’nda, 
tamamı yağmurlama sistemi ile 

KATKISIZ, 
DOĞAL, 
SAĞLIKLI, 
GERÇEK

TARIM-HAYVANCILIK
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ra; katkısız, doğal, sağlıklı, “gerçek” besinler sunuyoruz.
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sulanabilen 2 Milyon metrekare 
arazi üzerinde yem bitkileri 
yetiştirilmektedir. Yetiştirilen 
yem bitkileri, Selet’in modern 
tesislerinde işlenerek yem haline 
getirilmektedir.
İttifak Holding, ülkemizin ceviz 
ithalatını azaltmak ve öncü olmak 
amacıyla 2009 yılında Selet’in 
tarım alanındaki faaliyetlerine 
ceviz üretimini de eklemiştir. Bu 
çerçevede Konya’nın Kadınhanı 
ilçesinde bulunan 735.195 
metrekarelik arazi üzerine ceviz 
bahçesi kuran şirket, gerekli 
kontrol ve analizleri yapıldıktan 
sonra aplikasyon çalışmaları 
yapılan ceviz bahçesine 10.860 adet 
aşılı Chandler çeşidi ceviz fidanı 
dikmiştir. Bu bahçeden elde edilen 
mahsül, Adese’lerde müşterilere 
sunulmaktadır.   

Hayvancılık Faaliyetleri
Üretimlerinin tümünü kendi 
tesislerinde yapan Selet, besi 
çiftliklerinde yetiştirdiği 
hayvanları, gelişimlerine uygun 
sağlıklı şartlarda, en doğal şekilde 
beslemektedir. Gelişimleri ve 
sağlık durumları her gün veteriner 
kontrolünde izlenilen hayvanların 
kesimleri, İslami usullerle hijyenik 
ortamlarda gerçekleştirilerek 
tüketicilere sunulmaktadır. 

Kırmızı etin kalitesinin sadece 
kesim ve işlemeye değil yetiştirilen 
hayvana ve hayvanın yediği yeme 
bağlı olduğunu bilen Selet, bu 
amaçla et üretiminin her aşamasını 
kontrolü altında tutmaktadır. Selet; 
tarım, soğuk zincir ve üretimin her 
aşamasında yapılan gıda kontrolleri 
ile müşterilerine güvenilir ürünler 
sunmaktadır. 

Selet’in Konya-Ankara yolu 
üzerindeki Tömek Küçükbaş Tesisi 
ve Konya- Ereğli yolu üzerindeki 
Tatlıcak Büyükbaş Besi Çiftliği’nde 
yetiştirdiği hayvanlar, kendi ürettiği 
yemler ile beslenmektedir. 

Selet’in yumurta 
tavuğu gübresinde, 
fonksiyonel 
özelliklerinin 
zenginleştirilmesi 
amacıyla tali ürün 
olarak bitkisel ve 
tarımsal atıklardan 
yararlanılmaktadır.

TARIM-HAYVANCILIK
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Yem Üretim Tesisi
Selet’in yem fabrikası, Konya-Akören 
Yolu üzerindeki Gödene mevkisinde 
bulunan yumurta üretim tesisi 
içerisindedir. Bu fabrikada 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar 
için üretilen doğal besi yeminin yanı 
sıra kanatlı yemi de üretilmektedir. 
Selet, kendi bünyesindeki ziraat 
mühendisleriyle ihtiyacı olan yem 
bitkilerini doğal yöntemlerle ve 
ileri sulama teknikleriyle üretir. 
Yetiştirilen doğal yem bitkileri, 
Selet’in modern besi yemi tesisinde 
işlenerek yem haline getirilir. Bu 
sayede hayvanların en sağlıklı 
şekilde beslenmesini sağlayan Selet, 
üretiminin tüm aşamalarını kendi 
tesislerinde yürütmektedir.

Organik Gübre
Selet, yumurta tavukçuluğuna ilave 
katma değer üretmek amacı ile 
toz ve paket halinde organik tavuk 
gübresi de üretmektedir. Selet’in, 
organik tavuk gübresi üretimi ve 
gübreleme tekniği üzerine yaptığı 
laboratuvar ve saha çalışmalarının, 
akademik katkının, bilgi ve tecrübe 
birikiminin; son beş yılı yoğun 

olmak üzere, yaklaşık yirmi yıllık 
geçmişi bulunmaktadır.
Organik gübre üretiminde, ana 
materyal olarak yapısal özelliği 
nedeniyle yumurta tavuğu gübresi 
kullanılmakta olup, fonksiyonel 
özelliklerini zenginleştirmek 
amacıyla, tali ürün olarak 
bitkisel tarımsal atıklardan 
faydalanılmaktadır. Organik madde 
miktarı, fermente edilen bitkisel 
materyal takviyesi ile %60 olarak 
taahhüt altına alınmaktadır.

Gelecek Projeksiyonu
İç pazarda yeni perakende 
zincirlerine girme hedefiyle 
çalışmalarını sürdürmekte olan 
Selet, yumurtada farklı pazar 
ve müşteri profillerine uygun 
marka oluşturma süreçlerini 
tamamlamıştır. Buna göre şirketin 
Be-Sel ve Cikcik markalarının, 
yurtiçi pazarda faaliyet göstermek 
üzere satış pazarlama süreçlerine 
start verilmiştir. 

Yumurta ihracatına 2017 yılında 
İran ve Katar’ı ekleyen Selet, 2018 
yılında ihracatını artırmayı, özellikle 
Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, 
Ürdün ve Umman pazarına girmeyi 
hedeflemektedir. Şirket, Bestyum 
markasını da ihracat markası olarak 
konumlandırmaktadır. 

Gezen tavuk yumurtası, omegalı 
ve selenyumlu yumurta gibi 
katma değerli ürünleri portföyüne 
kazandırmak isteyen şirket, bu 
doğrultuda yumurta yatırımlarını 
sürdürmeyi planlamaktadır.

Selet, kendi bünyesindeki ziraat mühendisleriyle ihtiyacı olan yem bitkilerini doğal 
yöntemlerle ve ileri sulama teknikleriyle üretir. 
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İttifak Holding bünyesinde 1997 
yılında faaliyete başlayan İrent, 
40 araç giriş kapasiteli 3000 
metrekarelik servis alanı, 600 
metrekarelik showroom ve 6900 
metrekarelik araç park alanı ile 
toplam 10.500 metrekarelik alanda 
hizmet vermektedir. İrent’in satış 
sonrası servisi; mekanik bakım, 
kaporta ve boyahane hizmetleri 
olarak üç bölümden oluşmaktadır.

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

Kule Yönetim Organizasyon ve 
Danışmanlık A.Ş, 2004 yılında 
Adese’nin yatırımı olarak hizmete 
giren Kulesite Alışveriş ve Eğlence 
Merkezi projesine paralel olarak 
faaliyete başlamıştır. Kule
Yönetim, Kültür Parksite ile Ereğli 
Parksite Alışveriş Merkezi ve 
Konya’daki 42 katlı gökdelen Kule 
Plaza İş Merkezi’nin yönetimini 
de üstlenerek hizmet halkasını 
genişletmiştir.

Belya, İttifak Holding grup şirketleri 
için bilgi teknolojileri alanında 
hizmet vermek amacı ile 1995 
yılında kurulmuştur. ERP, MRP, 
MRP2, web teknolojileri, el terminali 
uygulamaları, mobil uygulamalar, 
CRM, e-devlet, e-fatura ve e-defter 
çözümleri üreten Belya, müşteri 
ilişkileri yönetiminden tedarik 
zincirine, planlamadan satın 
almaya, malzeme yönetiminden 
üretime, muhasebeden 
finans yönetimine, akıllı depo 
yönetiminden evrak takip sistemine, 
güvenlik portal uygulamalarından 
insan kaynaklarına kadar geniş 
bir yelpazeye yayılan bütünleşik 
projeler sunmaktadır.

Müşteri odaklı yaklaşımı, 
sigortacılık sektöründe yılların 
getirdiği uzmanlık ve mevzuat 
bilgisi ile Ak Sigorta, Allianz Sigorta, 
Axa, Güneş ve Ergo Sigorta’nın 
yetkili acentesi olarak hizmet veren 
AES, Konya’nın en çok tercih edilen 
sigorta acentelerinden biri olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Faaliyet konusu gıda, petrol, 
hayvancılık ve eğitimdir.

İttifak Holding ve iştirakleri için 
hazırladığı kapsamlı fizibilite 
raporları aracılığı ile yönetim ve 
yatırım alanlarında danışmanlık 
hizmeti vermektedir.

Enerji sektöründe faaliyet göstermek 
üzere kurulmuşlardır.

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

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 çeşitleri, gevrek, yaş 
pasta ve tatlı grubu gibi unlu mamul 
üretimi gerçekleştirilerek Adese 
müşterilerine sunulmaktadır.

Konya’nın en yüksek ve gelişmiş 
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 
getirmiştir.
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A) GENEL BİLGİLER:

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ   01.01.2017 – 31.12.2017

ŞİRKETİN TİCARET UNVANI    İttifak Holding A.Ş.

TİCARET SİCİLİ NUMARASI    19645

MERKEZ İLETİŞİM 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 BAŞKAN VE ÜYELERİN;

AD-SOYADLARI            ÜNVANLARI        GÖREV SÜRELERİ

Ünsal SÖZBİR  Yönetim Kurulu Başkanı 11.05.2017 - 3 yıl
Tahir Atila  Ynt.Krl.Başkan Vekili  11.05.2017 - 3 yıl
Murat Kıvrak  Yönetim Kurulu Üyesi  11.05.2017 - 3 yıl
Mehmet Ali KORKMAZ Yönetim Kurulu Üyesi  11.05.2017 - 3 yıl
Hayrettin KAPLAN  Bağımsız Üye  11.05.2017 - 3 yıl
Nevzat Palta  Bağımsız Üye  11.05.2017 - 3 yıl

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER:

Tahir Atila  İcra Kurulu Başkanı
Hasan Özülkü  İcra Kurulu Üyesi
D. Ali Topak  İcra Kurulu Üyesi
Cemil Coşgun  İcra Kurulu Üyesi
Şehmuz Acun  Finans Direktörü
Ecevit Öksüz  Kurumsal İletişim Direktörü
Gürhan ÖZDEN  İnsan Kaynakları Direktörü
Babür Kaan ŞENER  İç Denetim Direktörü 

31.12.2017 tarihi itibariyle İttifak Holding bünyesinde çalışan personel sayısı 3.109 kişidir.

ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ 
DEĞİŞİKLİKLER, İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ORTAKLIK YAPISI

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 (Altmış milyon) Türk Lirasıdır. Şirketimizin sermayesinin %5 ‘inden fazlasına sahip ortakları %9,94 payıyla 
Selva Gıda Sanayi A.Ş. ve %5,83 payıyla Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.dır. Sermayenin müfredatı aşağıdaki 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 kaydileştirme sürecine ilişkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunun Geçici 6.maddesi uyarınca 
hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. İttifak Holding A.Ş. hisseleri 
03.05.2010 tarihinden itibaren BİST Ulusal Pazarda işlem görmektedir.



95

ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA 
BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER:

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan 
ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396.ncı maddeleri kapsamında izin verilmiş 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 Şirket’in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. Dönem içinde hiçbir yönetim 
kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet 
gibi teminatlar verilmemiştir.

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Holding grup şirketlerinden imalat-üretim alanında faaliyet gösteren şirketlerimizin çalışmalarında Ar-Ge faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. İmaş 
Makine San. A.Ş. bünyesinde 21.06.2017 tarihinde, Selet Entegre Et ve Süt ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.de 28.11.2017 tarihinde hayvancılık 
sektöründe AR-GE merkezi kurulmuştur.

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

Şirket yönetimi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve 
faaliyetleri perakende faaliyetleri, imalat faaliyetleri, inşaat faaliyetleri, ticaret-hizmet-organizasyon faaliyetleri ile enerji faaliyetleri olarak incelemektedir. 
Her bir iş koluna mensup şirketler, Şirket’in uymakla yükümlü olduğu muhasebe politikalarına uygun finansal tablo hazırlamaktadırlar. Şirket’in ana iş 
kollarının faaliyet konuları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Perakende Faaliyetleri:

Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. 8 ilde 108 adet Adese, 38 adet Adesem ve 9 adet diğer mağazalar (unlu 
mamuller satışı ve benzeri mağazalar) olmak üzere toplam 155 mağazada faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Adese ve 
Adesem mağazalarının toplam alanı 135.061 metrekare ve diğer mağazaları toplam alanı 9.686 metrekare olmak üzere toplam 144.747 
metrekaredir.(31 Aralık 2016, Adese ve Adesem mağazalarının toplam alanı 141.334 metrekare ve diğer mağazaların toplam alanı 16.250 
metrekare olmak üzere toplam 157.584 metrekaredir.)

İmalat Faaliyetleri:

Şirket bağlı ortaklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş. İmaş Makine Sanayi A.Ş. ve Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. aracılığıyla üretim 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Selva Gıda Sanayi A.Ş makarna ve irmik üretimi, Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. et ve süt ürünleri 
üretiminde, İmaş Makine Sanayi A.Ş. her türlü değirmen makineleri, zirai makineler ve diğer makinelerin üretiminde bulunmaktadır.

İnşaat Faaliyetleri:

Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. konut, alışveriş merkezleri, toplu konut projeleri, köprü 
v.b. projelerin yapımını üstlenmektedir.

Enerji Faaliyetleri:

Şirket bağlı ortaklıklarından Afen Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. ve Erpa Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. enerji üretim faaliyetinde bulunmak amacıyla 
kurulmuşlarıdır.

Ticaret-Hizmet-Organizasyon Faaliyetleri: 

Yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerin dışında kalan şirketleri bu grupta faaliyet göstermektedir. Bu grupta sigorta aracılık hizmetleri, 
otomobil satış faaliyetleri, lisansı depoculuk, dış ticaret faaliyetleri ile yönetim organizasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
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ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimiz, 01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde toplam  98.474.351-TL.tutarında yatırım yapmıştır.

ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ ve İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE 
YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ:

Şirketin İç Denetim faaliyetleri de denetimden sorumlu komite tarafından koordine edilmektedir. Bu kapsamda söz konusu komite ve İç Denetim 
Direktörlüğü; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim siste-
minin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız 
denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçek-
leştirilir. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirle-
nir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin 
incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin 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 şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna 
ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini 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 ilişkin 
değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 

Denetim Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı  Ünvanı   
Nevzat PALTA  Bağımsız yönetim kurulu üyesi   Başkan 
Hayrettin KAPLAN  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi   Üye

ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ ve PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

TİCARET ÜNVANI ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
ÖDENMİŞ / 
ÇIKARILMIŞ  
SERMAYESİ

ŞİRKETİN  
SERMAYEDE-
Kİ PAYI

ŞİRKETİN 
SERMAYEDEKİ  
PAYI(%)

ŞİRKET İLE OLAN  
İLİŞKİNİN NİTELİĞİ

Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.
Perakende mağazacılık ve işyeri 
kiralama

126,000,000 88,964,188 70.68% Bağlı ortaklık

Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş. İnşaat 95,000,000 95,000,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Selva Gıda San. A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 65,000,000 65,000,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş. Yatırım organizasyon 10,000,000 10,000,000 100.00% Bağlı ortaklık

İmaş Makine San. A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 7,500,000 7,500,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Ticaret 
San. A.Ş

Gayrimenkul Alış Satış Kiralama  
İç ve Dış Ticaret

500,000 500,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. Tic. A.Ş. Bilişim ve yazılım hizmetleri 1,000,000 1,000,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Selva İç ve Dış Tic. A.Ş.
Gıda ve Tarım Ürünleri İthalatı ve  
İhracatı Yapmak

500,000 500,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv. Eğit. San. 
Tic. A.Ş

Unlu mamuller imalatı 6,194,651 6,192,964 99.97% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Kule Yön. ve Organizasyon ve Danışmanlık 
A.Ş.

Yönetim ve organizasyon 500,000 500,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Selet Entegre Et ve Süt Ür. San. Tic. A.Ş. Tarım ve Hayvancılık 7,000,000 7,000,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Seleks İç ve Dış Tic. A.Ş.
Gıda ve tarım ürünlerinin  
ihracatını ve ithalatını yapmak

2,414,110 2,414,110 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı 6,000,000 6,000,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık

Aes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta aracılık hizmetleri 400,000 400,000 100.00% Dolaylı Bağlı Ortaklık
Afen Enerji  
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş

Elektrik Enerjisi Üretimi 100,000 100,000 100.00% Bağlı ortaklık

Erpa Enerji  
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektrik Enerjisi Üretimi 100,000 100,000 100.00% Bağlı ortaklık
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ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Dönem içerisinde şirketin iktisap ettiği pay bulunmamaktadır.

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

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

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN ve ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU ve FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK 
NİTELİKTEKİ DAVALAR ve OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER:

Grup, maruz kaldığı aleyhte açılan davalara ilişkin karşılık ayırmaktadır. Aleyhte açılan davalar genellikle alacak ve tazminat davalarıdır. Bu davalara ilişkin 
olası sonuçların, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilemesi beklenmemektedir.

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

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

DÖNEM İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, 
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR ve BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER:

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

E) FİNANSAL DURUM

01.01.2017 – 31.12.2017 yılı finansal sonuçlarına göre İttifak Holding’in toplam konsolide satış gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine göre  % 11.24 
artışla 1.129.702.722.-TL’ye;faaliyet karı ise % 38.50 artışla 56.827.421.-TL olmuştur. 01.01.2017 -31.12.2017 tarihi itibariyle İttifak Holding’in dönem 
karı 19.973.832.-TL,ana ortaklık net karı 7.087.352.TL olmuştur.Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihi itibariyle konsolide özet finansal bilgileri aşağıda-
ki gibidir::

Temel Göstergeler 
01.01.2017 01.01.2016 Değişim   

%31.12.2017 31.12.2016
Toplam Gelirler 1.129.702.722 1.015.521.923 11.24%

Brüt Kar 243.850.898 209,135,283 16.60%

Faaliyet Karı /Zararı 56,827,421 41,030,771 38.50%

Vergi Öncesi Karı/Zararı 20,373,361 27,453,742 -25.79%

Net Dönem Karı 19,973,832 31,101,972 -35.78%

Azınlık Payları 12,886,480 9,814,722 31.30%

Ana Ortaklık Payları 7,087,352 21,287,250 -66.71%

 
01.01.2017 01.01.2016

31.12.2017 31.12.2016

Toplam Varlıklar 1,902,601,611 1,533,917,983 24.04%

Toplam Özkaynaklar 605,623,204 513,577,063 17.92%

Ana Ortaklığa Ait 440,031,309 371,097,687 18.58%

Değişim
%
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ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN 
TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ::

Şirketin sermayesinin karşılıksız kaldığına veya borca batık olduğuna ilişkin bir durum yoktur.

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

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

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

Yapılan son genel kurulda Şirketin 2016 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş 
konsolide bilançodaki 14,439,792,00 TL net dönem karının mevcut olduğu V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarında 
ise 253,816.89 TL dağıtılabilir dönem karının mevcut olduğu bildirilmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2017 tarihli toplantısında 2016 yılına ilişkin karın 
dağıtımının yapılmaması yönünde karar alınmış olup, teklifin kabulünü Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve Yönetim kurulunun 2016 yılının karının dağı-
tılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimizin finansman ihtiyacı banka kredileri, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan karşılanmaktadır. İttifak Holding güçlü risk yönetimi anlayışı ve ihtiyatlı 
planlamaları ile uzun vadede yatırımlarını güvence altına almıştır. Risk yönetiminde belirlenen yaklaşım pekiştirilerek farkındalığın, mali disiplinin, şeffaflı-
ğın artışını sağlanmakta ve etkileşimli risk yönetimi yapılmaktadır. İşlerimizin 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 oluşturulan riskin erken saptanması komitesi yönetim kurulu ile uyum 
içerisinde yaptığı çalışmalar neticesinde, işletmenin maruz kalabileceği risklere karşı önceden tedbir alınmasını sağlamaktadır. İşletmenin maruz kaldığı 
temel riskler faiz oranı riski, yabancı para, kredi riski ve likidite riskidir.

Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması işletmenin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini 
doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Yabancı Para Riski
İşletmenin maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden kaynaklanmaktadır. Grup bu riski en aza indirmek için, 
finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden 
korunma amaçlı finansal işlemler 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 şahıslarla yürüttüğü işlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü şahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir.

Likidite Riski
Likidite riski Grup’un fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski, kredi kuruluşlarıyla önceden belirlenmiş kredi limitleri kapsamında 
dengelenen nakit giriş ve çıkışları aracılığıyla yönetilmektedir.
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RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili 
gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini yılda en az dört kez gözden ge-
çirir. Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin 
risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması, Olasılık 
ve etki durumuna göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti, risk yönetimi ve iç kontrol 
sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması, risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu 
üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi, teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu’nun bu 
konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine 
getirmek.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİ: 

Hayrettin KAPLAN   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi           Başkan 

Mehmet Ali KORKMAZ  Yönetim Kurulu Üyesi                         Üye

Şehmuz ACUN   Finans Direktörü                            Üye

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

Grup bünyesinde oluşturulan risk yönetim politikası dahilinde, tüm faaliyetler açısından tespit edilen risk grupları analiz edilerek bu risklere karşı etkin 
tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

Şirket’in maruz kaldığı risk grupları aşağıdaki şekildedir:

• Stratejik riskler • Operasyonel riskler  • Finansal riskler

G) DİĞER HUSUSLAR

FAALİYET DÖNEMİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN 
VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN 
OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL ‘den 600.000.000 TL ‘ye yükseltilmesine ve buna ilişkin şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 
7. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinler alınmıştır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından da onay alınarak ilgili 
maddenin değişikliği son yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 8 Haziran 2017 tarihinde de ilgili esas sözleşme 
maddesinin değişikliği tescil edilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulamasına azami özeni göstermiştir. 
Kurumsal Yönetim Komitesinin, Denetimden Sorumlu Komitenin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin, internet sitesinin kurulması ve yatırımcı ilişkileri 
bölümünün oluşturulması bu yönde yapılan çalışmalar olarak kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumu göstermektedir. 

Şirket tarafından, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uyum çalışmaları yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan 
politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır. 

. 
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 BÖLÜM I 

PAY SAHİPLERİ

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

Bölümün başlıca görevleri;

a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan 
yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere 
ilişkin 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 sözleşmeye 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 İlişkileri Bölümü iletişim 
bilgileri şu şekildedir:

Hasan ÖZÜLKÜ 

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi  
hasan.ozulku@ittifak.com.tr  
Tel: 0 332 221 39 99

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme 
Haklarının Kullanımı 
Dönem içerisinde muhtelif zamanlarda birçok 
pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulun-
muş, içerik olarak genelde sorulan konular, 
hisse senetlerinin değişimi, devri, kaydileştiril-
mesi, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam 
eden yatırım faaliyetleri ile mali tablo bilgilerinin 
analizlerine yönelik olmuştur. 

Ana sözleşmemizde haricen, özel denetçi 
atanması talebi bireysel bir hak olarak düzen-
lenmemiş olup,  şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, 
Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu 

düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim 
şirketinin ve kanunlar dairesinde inceleme yet-
kisine sahip tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 
denetimlerine açık ve tabidir.

4. Genel Kurul Toplantıları 
İttifak Holding A.Ş.’nin 06.04.2017 tarihinde, 
gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlana-
maması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen 2016 
yılına ait Olağan Genel toplantısı 11 Mayıs 
2017 Perşembe günü saat 14.00’de,  Şeker 
Mah. Çevreyolu Cad. No:38 (Novotel) Selçuk-
lu, 42080 KONYA adresinde, Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü’nün 
11.05.2017 tarih ve 24912410 sayılı yazılarıyla 
görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa 
ÇAĞLAYAN ve Veli KAMALAK’ın gözetimlerinde 
fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, yasal mevzuat ve şirket 
esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gün-
demi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesi’nin 14.04.2017 tarih ve 9306 
sayılı nüshasında, 08.04.2017 tarihli Dünya 
Gazetesi, 08.04.2017 tarihli Memleket Gazete-
sinde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda 
ve şirket internet sitesinde de ilan edilmek 
suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi 
suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. 
Toplantıda Yönetim Kurulunun tümüyle hazır 
olduğu görülmüştür.

Genel Kurula Katılanlar Cetveli tetkikinden, 
şirketin toplam 6.000.000 (A) Grubu ve 
54.000.000 (B) Grubu olmak üzere toplam 
60.000.000,00.– TL.’lik sermayesine teka-
bül eden, 1.284.444,50 adet (A) Grubu ve 
3.503.742,10 adet (B) Grubu olmak üzere 
toplam 4.788.186,60-TL’lik sermayeye kar-
şılık 1.738.909,20 adet hissenin asaleten, 
3.049.277,40 adet hissenin de vekâleten 
toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve 
toplantı nisabının yeterli olması üzerine Bakanlık 
Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesi-
ni başlatmıştır. 

Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim 
kurulu başkanı Mehmet Ali KORKMAZ tara-
fından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine 
geçildi. Pay sahiplerinden Tahir ATİLA ve 
Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklife göre 
toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak 
yazmanlığına Yusuf AVŞAR ve Melike KÖKSAL, 
oy toplayıcı olarak da Murat BİREKUL ve Özgür 
BÜYÜKTERMİYECİ fiziki ve elektronik ortamda 
yapılan oylama sonucunda oy birliği ile seçildi-
ler. Toplantı tutanağının imzalanması konusun-
da toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu 

da fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama 
sonucunda oybirliği ile kabul edildi. 

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir ATİ-
LA tarafından bilgilendirme konuşması yapıldı. 
2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun 
sinevizyon gösterisi olarak sunulması, böylece 
tamamının okunmuş sayılması için toplantı 
başkanı tarafından alt gündem maddesi oluş-
turuldu, bu husus oylandı ve oy birliği ile kabul 
edildi. Faaliyet raporu sinevizyon gösterimi 
yapıldı. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz 
alan ve görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan 
oylama sonucunda finansal tabloların onaylan-
ması fiziki ve 2016 yılı hesap dönemine ilişkin 
Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız 
Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Uz-
man Denetçi Harun MUTLU tarafından okundu.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal 
tablolar okundu. Okunan finansal tablolar mü-
zakereye sunuldu. Söz alan olmadı. Oylamaya 
sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, fiziki ve 
elektronik ortamda, 2016 yılı finansal tablolar, 
1236 red oyuna karşılık 4.786.950,60 kabul 
oyu ile onaylanarak kabul edildi.

Yönetim kurulu üyeleri, fiziki ve elektronik 
ortamda yapılan oylama sonucunda oylamaya 
katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 
İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri 
kendi oylarını kullanmamışlardır.

Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi 
okundu. “Şirketimizin, 2016 yılı faaliyetlere iliş-
kin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı 
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muha-
sebe/Finansal raporlama standartları (UMS/
UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız 
denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 
14,439,792,00 TL net dönem karı mevcuttur. 
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konso-
lide olmayan yasal kayıtlarımızda 253,816.89 
TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. Yönetim 
Kurulumuzun 16.03.2017 tarihli toplantısında 
2016 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması 
yönünde karar alınmış olup, teklifin kabulünü 
Genel Kurul’un onayına sunarız”

Yapılan müzakereler neticesinde, fiziki ve 
elektronik ortamda oylamaya geçildi. Yönetim 
kurulunun 2016 yılının karının dağıtılmaması 
teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 

Kayıtlı sermaye tavanın, 2017-2021 döne-
minde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 
150.000.000 TL’ den 600.000.000 TL’ye ar-
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tırılmasına ilişkin esas sözleşmenin 7. Maddesi-
nin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli 
izinlerin alınmış olduğu hususu bildirildi. Tadil 
metni (eski ve yeni şekil) okundu. Tadil edilen 
esas sözleşme maddesinin yeni şeklinin onay-
lanması oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik 
ortamda yapılan oylama neticesinde kayıtlı 
sermaye tavanın, 2017-2021 döneminde 5 yıl 
boyunca geçerli olmak üzere 150.000.000 TL’ 
den 600.000.000 TL’ ye artırılmasına ilişkin 
esas sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliği oy 
birliği ile onaylanarak kabul edildi.

Toplantı Başkanı, bu gündem maddesine ilişkin 
teklifleri istedi. (A) Grubu pay sahiplerinden 
Tahir ATİLA ve Hasan ÖZÜLKÜ tarafından ve-
rilen teklif toplantı başkanı tarafından okundu. 
Başkaca bir teklif verilmedi. Okunan teklif oya 
sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan 
oylama sonucunda toplam 6 üyeden oluşmak 
ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim 
kurulu üyeliklerine Mehmet Ali Korkmaz, Tahir 
ATİLA, Murat KIVRAK, Ünsal SÖZBİR, Ba-
ğımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Nevzat 
PALTA ve Hayrettin KAPLAN‘ın seçilmelerine 
oy birliğiyle karar verildi. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in 
“Ücretlendirme Politikası” hakkında Pay Sahip-
lerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin 
belirlenmesi konusunda; pay sahiplerinden 
Tahir ATİLA ve Hasan ÖZÜLKÜ tarafından 
verilen teklif okundu. Teklif fiziki ve elektronik 
ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama 
neticesinde yönetim kurulu üyelerine aylık net 
80.000 TL.’ye kadar ücret ödemesi konusunda 
verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. 

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl 
içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir 
teminat, rehin,  ipotek vermediğini dolayısıyla 
da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat 
olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Genel Kurul’a Şirketin 2016 yılında yapmış 
olduğu toplam bağış tutarı olan 147,162 TL’nin 
hangi kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım 
olarak yapıldığı konusunda bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılında İttifak 
Holding A.Ş. olarak başta kamu kurum ve 
kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalı-
şan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim 
kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 
750.000 TL. üst sınırı aşmamak üzere bağış 

ve yardım yapılması hususu Genel kurulun ona-
yına sunuldu. Verilen teklif fiziki ve elektronik 
ortamda oy birliğiyle onaylanarak kabul edildi. 

Şirket yönetim kurulunu almış olduğu karar 
okundu. “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 
Yönetim Kurulumuzun 24.03.2017 tarihinde 
yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanu-
nu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, 
Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi finansal 
raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda 
yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer 
faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk 
Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, 
Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin seçil-
mesi hususunu Genel kurulun onayına sunarız” 

Okunan yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı 
tarafından fiziki ve elektronik ortamda oylama-
ya sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından yapılan oylamada, 
“Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay 
sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst 
düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dere-
ceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçeve-
sinde izin verilmesi hususu” fiziki ve elektronik 
ortamda oy birliği ile kabul edildi. 

Pay sahiplerinden Mevlüt PINARKARA şirketin 
kar dağıtım kararı ile ilgili görüşlerini bildirdi, 
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 
KORKMAZ tarafından konuyla ilgili izahatlar 
yapıldı. Ardından söz alan pay sahiplerinden 
Mehmet BALKI’da söz alarak görüşlerini sundu. 
Toplantı saat 16.15’de Toplantı Başkanı tarafın-
dan sonlandırıldı.

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 seçiminde ve azlinde 
(A) grubu payların her biri 15 (on beş) oy hakkı, 
(B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına 
sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 
oyda imtiyaz taşıyan paylar dışında imtiyaz 
taşıyan pay ihraç edilemez.

Karşılıklı iştirak içinde olunması halinde bu 
şirketlerin genel kurullarında söz konusu şirket-
ler oy kullanmamaktadır. Esas sözleşmemizde 
azlığın yönetimde temsilini öngören veya zor-
laştıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

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

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

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

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

Kar payının dağıtılmasında ana sözleşmenin 
24’ncu maddesi çerçevesinde, Holding’in genel 
masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri 
gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket’çe 
ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar 
ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi 
gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler 
için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit 
olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye ka-
lan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan 
varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra TTK’nun519’ıncımaddesi 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 eşit olarak dağıtılır.

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz 
yoktur. Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım 
politikası mevcuttur kar dağıtım politikası faali-
yet raporunda yer almakta olup, ayrıca şirketin 
web sitesinde de yer almaktadır.
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7. Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıt-
layan bir hüküm yer almamaktadır. Şirket ana 
sözleşmesinin hisse senetleri devri başlıklı 
9.maddesi gereğince; Esas mukavelenin 7. 
maddesi kapsamında çıkartılan hisse senetle-
rinden nama yazılı olanların devri, ciro edilmiş 
senedin devralana teslimi ile olur; devir şirkete 
karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade 
eder. İşleme 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 arala-
rında tedavül edilebilir. Sermaye artışlarında 
hissedarların Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
maddeleri çerçevesinde haiz oldukları rüç-
han hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. 
Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan 
(A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) 
grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda 
dahi satılamayan pay olması durumunda kalan 
paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine 
veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel 
kişilere Yönetim Kurulu’nun onayı ile verilir ve 
pay defterine işlenir. Hamiline hisse senetlerinin 
devri ise şirket ve üçüncü şahıslar hakkında 
teslimle hüküm ifade eder.

BÖLÜM II 
KAMUYU AYDINLATMA ve 
ŞEFFAFLIK 
8. Bilgilendirme Politikası 
SPK mevzuatı gereği şirket, dönemsel faaliyet 
sonuçlarına ilişkin mali tablolar, raporlar ve ka-
muya açıklanması gereken özel durumları SPK 
mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde KAP 
aracılığı ile düzenli olarak kamuya açıklamak-
tadır. Bilgilendirmeler www.ittifak.com.tr adresli 
internet sayfasından da kamuya duyurulmakta-
dır.Şirketimize ait bilgiler bilgi talebinin düzeyine 
göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, İcra 
Kurulu Başkanı, Muhasebe Müdürlüğü ve 
Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya 
sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler 
dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini 
cevaplamaya yetkili değildir.

Şirketimiz 2017 yılı Ocak – Aralık döneminde 
SPK düzenlemeleri uyarınca 38 adet özel 
durum açıklaması yapmıştır. 31.12.2017 tarihi-
ne kadar geçen süre içinde yapmış olduğumuz 
özel durum açıklamalarına istinaden SPK 
tarafından yazılı herhangi bir ek açıklama talep 
edilmemiştir. Şirketimiz tarafından zamanında 
yapılmamış özel durum açıklaması bulunma-
maktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
Şirketimizin internet adresi www.ittifak.
com.tr’dir. Şirketimiz internet sitesinde pay 
sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki 
bilgiler yer almaktadır;

■ İttifak Holding ve İştirakleri Hakkında Bilgiler

■ Şirket Misyonu ve Vizyonu

■ Yönetim Kurulu Bilgileri

■ Şirket Ortaklık Yapısı

■ Ticaret Sicili Bilgileri

■ Şirket Ana Sözleşmesi

■ 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)

■ Şirket Bilgilendirme ve İnsan Kaynakları 
Politikası

■ Komiteler

■ Şirket Etik İlkeleri

■ Basın Bildirileri

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

10. Faaliyet Raporu
Şirketimiz faaliyet raporu, kamuoyunun şirke-
tin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye 
ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, SPK Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgileri içerecek 
şekilde hazırlanmaktadır.



103

BÖLÜM III 
MENFAAT SAHİPLERİ:

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

Ayrıca şirket çalışanlarına, şirket içi internet 
portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkanı 
sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta 
yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime 
Katılımı
Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı 
konusunda yapılmış bir çalışmamız bulunma-
maktadır, buna yönelik bir model oluşturulma-
mıştır.

13. İnsan Kaynakları Politikası
Vizyonumuz, kurumun en değerli varlığını insan 
olarak kabul ederken, kurumsal ve bireysel ka-
riyer hedeflerinin kesiştiği alanların çoğaltılabil-
mesi sorumluluğunun bilincinde olan, gereken 
yönetim yetkinliğine sahip bir insan kaynakları. 
Misyonumuz, İttifak Holding stratejisi ve hedef-
leri ile eşgüdümlü bir süreç ortaya koyarken 
mevcut entellektüel sermayenin evrensel 
standartlarda katma değeri yüksek sonuçlar 
sunmasına ortam ve iklim oluşturabilmek.

İnsan Kaynakları ana politikası, İnsan Kaynak-
larında etkinliği ve verimliliği kabul edilmiş bir 
yapıyı muhafaza etmek, Genel bilgi beceriler 
ve genel tutum davranışlar kapsamında de-
taylandırılmış performans yönetimi ve kariyer 
planlamasında ölçülebilir, açık ve anlaşılır ol-
mak, Karlılığa katkı sağlarken cazip bir işveren 
olabilmeyi başarmak, Sosyal sorumluluklarının 
farkında olarak bireysel ve kurumsal açıdan 
sürekli iyileştirme ve geliştirme alanları sun-
mak, küresel gereklilikler kapsamında yetkin 
ve güvenilir bir insan kaynakları yapısı ortaya 
koymaktır.

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek 
üzere temsilci atanmamıştır. Şirketimizin uy-
guladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık 
konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal 
Sorumluluk 
Etik Kurallarımız
Dürüstlük
Tüm faaliyet ve ilişkilerimizde dürüstlük temel 
ilkemizdir. Kurumsal itibarımızın her türlü ka-
zanç ve kardan daha önemli olduğuna inanır, 
gerçek dışı 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 başkasının haksız kazanç sağlayacağı faali-
yetlerde bulunmayız.

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

Mütevazılık
Kurumsal ve bireysel olarak, kurum içi ve dışı 
ilişkilerimizde sadelik, centilmenlik, saygı, onur 
ve vakar mütevazılığımızın sınırlarını belirler. 
Kurumsal başarılarımızın ve bireysel unvanları-
mızın, ilişkilerimizde ve davranışlarımızda karşı-
lıklı saygının ve nezaketimizin önüne geçmesine 
izin vermeyiz.

Şirket Kaynaklarının Kişisel Çıkarlar 
İçin Kullanılmaması
Kaynaklarımızı, statü ve yetkilerimizi, kurumsal 
ilişki veya anlaşmaları, bireysel menfaat ve 
statü kazanmak için kullanmayız.

Kayıtların Doğruluğu
Kayıt dışı 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 şekilde tutar hiç-
bir menfaat ve kazanım için kayıt dışı faaliyette 
bulunmayız.

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

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

Rekabet ve Rakiplerle İlişkilerimizde 
İlkelerimiz
Rakiplerimizi meslektaş olarak kabul eder, 
rekabeti kalite ve topluma fayda üretmede 
yarışmak olarak algılarız. Rekabet stratejileri-
mizde ve meslektaşlarımızla ilişkilerimizde bize 
kılavuzluk eden ve bizi saygın bir meslektaş 
kıldığına inandığımız ilkelerimiz şunlardır;

■ Rekabet edebilirlik adına yürüttüğümüz 
tüm faaliyetlerimizde, dürüstlüğümüzden taviz 
vermeyiz. 

■ Rekabet stratejilerimizin ve yöntemlerimi-
zin içinde bulunduğumuz pazar ve sektörü 
geliştiren ve büyüten şekilde olmasına özen 
gösteririz.

■ Haksız ve etik olmayan rekabetin önlenmesi 
için düzenlenmiş mevzuata ve ilgili kurumların 
kararlarına özenle uyarız 

■ Meslektaşlarımızın itibarlarını rencide edici 
beyan ve davranışlarda bulunmayız.

■ Meslektaşlarımız hakkında etik ve yasal 
olmayan yöntem ve yollardan bilgi toplamayız.

Müşterilerimiz ile İlişkilerimizde 
İlkelerimiz
Müşterilerimizin, ürettiğimiz ürün ve hizmetlere 
olan teveccühünün, varlığımızın sürdürüle-
bilmesi için vazgeçilmez gereklilik olduğunu 
unutmayız. Bu nedenle müşteri odaklılığımızın, 
müşteri memnuniyetinin ve müşteri nezdindeki 
güvenilirliğimizin sürdürebilirliği için aşağıdaki 
ilkeleri kılavuz kabul ederiz 

■ Müşterilerimizle ticaretimizi dürüstlükle, 
yasalara uygun ve müşteri haklarına saygı 
göstererek yürütürüz.

■ Ürün ve hizmetlerimizin üretiminden, müşteri 
veya tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşa-
malarının insan hayatını veya sağlığını tehlikeye 
düşürecek tüm tehditlerden arındırılmasına 
dikkat gösteririz.

■ Faaliyet gösterdiğimiz bölge ve ülkelerde 
müşterilerimizin inançlarına, geleneklerine ve 
değerlerine saygı gösteririz.
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■ Ürün ve hizmetlerimizin müşteriye sunumun-
da ve her türlü tanıtım faaliyetinde müşterile-
rimizi yanıltıcı, aldatıcı veya yanlış yönlendirici 
bilgiler vermekten veya müşterimizin piyasa, 
ürün veya sektör bilgisinin zayıflığından yarar-
lanmak suretiyle kazanç sağlamaktan kaçınırız.

■ Müşterilerimizin veya piyasadaki tüketici bilgi 
ve verilerinin toplanmasında ve saklanmasında 
yasal ve etik olmayan yöntemlere başvurmayız 

■ Müşterilerimizin bilgilerini yasal zorunluluklar 
olmadığı sürece 3. Kişi veya kuruluşlarla pay-
laşmayız.

■ Müşterilerimizin isteklerine, şikayetlerine ve 
önerilerine her zaman sorumluluk hissi ile ve 
çözüm odaklı yaklaşırız.

İş Ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz 
ile İlişkilerimizde İlkelerimiz
Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla uzun 
soluklu ve karşılık güvene dayanan bir ilişki 
kurmayı hedefler, müşterilerimiz için en doğru 
çözümlerin üretilmesinde ve müşteri memnu-
niyetinin sağlanmasında tedarikçilerimizin ve iş 
ortaklarımızın iş birliğinin önemine inanırız. İş 
Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerimiz de 
aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket ederiz.

■ İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ticareti-
mizi ve ilişkilerimizi dürüstlükle, yasalara uygun 
ve karşılıklı kazanma amacına yönelik olarak 
yürütürüz.

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

■ İş Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişki-
lerimizde yanıltıcı, aldatıcı, yanlış yönlendirici 
davranış ve beyanlarda ve yerine getiremeye-
ceğimiz taahhütlerde bulunmayız.

■ İş hayatını ve çalışma koşullarını düzenleyen 
mevzuata uygun davranmayan, insan sağılığını 
ve hayatını tehlikeye düşüren ortamlarda üretim 
yapan, yasal olmayan yollardan kazanç sağ-
layan kişi ve kuruluşlarla tedarikçi ve iş ortağı 
ilişkisine girmekten özenle kaçınırız.

■ İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz hakkında 
bilgi toplarken yasal ve etik olmayan yöntemler 
kullanmayız. 

■ İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilgili hiçbir 
bilgiyi yasal zorunluluk doğmadığı sürece 3. 
Şahıslarla paylaşmayız.

Topluma Karşı Sorumluluk 
İlkelerimiz
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde toplumun 
refahına, kalkınmasına ve gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlarız. Topluma karşı sorumlu-
luklarımız için kılavuz kabul ettiğimiz aşağıdaki 
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 yaşadığımız 
toplumun haklarına saygımızın göstergesi 
olması sebebi ile mali ve idari yükümlüklerimizi 
eksiksiz yerine getirmeyi görev kabul ederiz.

■ Toplumu yanıltıcı beyan ve davranışlarda 
bulunmayız.

■ Siyasi faaliyette bulunmayız ancak siyasi 
makamların alacağı kararlara veya çıkaracağı 
yaslara, toplum yararına olmak koşulu ile fikri 
katkıda bulunmayı, talep edildiğinde oluşturu-
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.

İş ve Yatırım İlkelerimiz
İttifak Holding olarak işimizin paydaşlarımıza 
sağladığı kazançlar kadar insanlığın refah ve 
kalkınmasına olan katkılarını da önemseriz. 
İstihdam yaratan, insana değer katan, faaliyet 
gösterdiğimiz ülkelerin gelişimine katkıda 
bulunan ve kazanırken kazandırabileceğimiz 
yatırımlara öncelik veririz.

Kaynaklarımızı yatırımlara yönlendirme ve ya-
tırımlarımızı yönetme süreçlerimizde aşağıdaki 
ilkeleri kılavuz kabul ederiz.

■ Kazancın ve karlılığın büyüklüğüne bakmak-
sızın temel değerlerimizle ve etik ilkelerimizle 
bağdaşmayan hiçbir iş ve yatırım yapmayız.

■ Yatırım projelerinin ve alternatiflerinin de-
ğerlendirilmesinde topluma fayda üretebilmeyi 
belirleyici kriterler arasında kabul ederiz.

■ İşlerimizin 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 
geliştiren, yenilikçi, teknolojiyi takip eden, 
sektörü ve pazarı geliştiren, araştırma ve geliş-
tirmeyi önemseyen işletmeler 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 iş yönetimimizde bilimsel 
gelişmeleri 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 oluşturan “Kul 
Hakkına Saygı” prensibimizin sadece insanlar 
için değil yaratılan her şey için uygulanması ve 
doğal hayatın yaratılmış her bir parçasının insan 
varlığını tehdit eden sebepler oluşmadığı sürece 
korunmasının gerektiğine inanmaktayız.

Doğa ve doğal hayatın korunmasında aşağıdaki 
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 iş 
süreçlerimizde alınabilecek tüm tedbirleri alırız.

İşletme İçi İlişkiler ve Çalışma 
Ortamımızla ilgili İlkelerimiz
Çalışanlarımızı kaynak olarak değil kıymet 
olarak görmekteyiz. Kazandığımız başarıların 
çalışanlarımızın üstlendikleri görev ve faaliyet-
lerdeki gayretleri ve katkıları ile gerçekleştiğine 
inanırız.

Yönetim kültürümüzün, işletme içi ilişkileri-
mizin ve iş ortamlarımızın tüm çalışanlarımız 
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için çalışılmaya değer olarak kabul edilmesini 
sağladığına inandığımız aşağıdaki ilkelerimize 
sadık kalırız.

■ İşletme içi ilişkilerimizde dürüstlük en önemli 
ilkemizdir. 

■ Çalışanlarımıza dürüstlükten taviz verilme-
yen, adaletin önemsendiği, karşılıklı saygının ve 
nezaketin hakim olduğu, insan onuruna yakı-
şan bir iş ortamı sağlamayı tüm yöneticilerin 
ortak sorumluluğu kabul ederiz.

■ Çalışanlarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye 
düşürecek çalışma koşullarının bulunmaması, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik 
yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere 
uyulması, çalışanı koruyucu teçhizat ve donanı-
mın hazır edilmesi konularından taviz vermeyiz.

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

■ Çalışanlarımızın görevlendirilmelerinde, iş 
yükünün adil dağılımı, yetki ve sorumluluk 
dengesinin kurulması, amaca ve hedeflere 
uygunluk, beceri ve yeteneklerle örtüşme 
prensiplerini gözetiriz

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

■ Hiçbir çalışanımızın fiziksel veya psikolojik 
taciz, etnik veya dini ayrımcılık, taraflı değer-
lendirme, kişisel değer ve hedefleri ile alay, 
aşağılama ve dışlama gibi onur kırıcı ve insani 
değerlerle uyuşmayan davranışlara maruz 
kalmasına izin vermeyiz. 

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

■ Çalışanlarımızın 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 çalışanlarımızı 
rencide edici, aşağılayıcı, küçümseyici ve 
çalışanların haklarını kısıtlayıcı şekilde kullanıl-
masına izin vermeyiz.

■ Yönetim kültürümüz, çalışanlarımızın kendile-
rini ifade etmelerine imkan veren, yeni fikirlerini 

ve sorunlarını üstleriyle rahatlıkla paylaşabildik-
leri katılımcı yönetim yaklaşımlarını destekler.

■ Çalışanlarımızın kişisel ve özel bilgilerini yasal 
zorunluluklar olmadığı sürece 3. Kişilerle pay-
laşmayız, bu bilgileri çalışanlarımıza şantaj veya 
tehdit edici şekilde kullanılmasına izin vermeyiz.

Değerlerimizin ve İlkelerimizin 
Yaşatılması Sorumluluğu
Değerlerimiz ve ilkelerimiz vizyonumuza olan 
yürüyüşümüzü ve İttifak Holding çatısı altında 
yürüttüğümüz faaliyetleri anlamlı kılmaktadır.

Değerlerimizin, ilkelerimizin ve bunlara bağlı 
olarak hazırlanan çalışma kurallarımızın, bizleri 
kısıtladığına değil çabalarımıza değer kattığına 
inanırız.

Değer ve ilkelerimizle şekillenen İttifak Holding 
kültürünün kuşaklar boyu gelişerek sürdürüle-
bilmesi her çalışanımızın aşağıdaki 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 oluşturulmuş kural ve politika-
ları öğrenmeyi, öğretmeyi ve tüm çalışmaların-
da bunlara bağlı olarak hareket etmeyi,

■ Kararlarının veya uygulamalarının değerlere 
ve ilkelere uygunluğu konusunda tereddüde 
düştüğünde yöneticisine veya etik kuruluna 
içtenlikle danışmayı,

■ Değerlerin ve etik ilkelerin ihlal edildiğini dü-
şündüğü karar veya uygulamaları açık yüreklilik 
ve cesaretle yöneticisine veya Etik Kurulu’na 
olarak bildirmeyi,

■ İhlaller için Etik Kurul veya ilgili yöneticiler 
ile yürütülecek soruşturmalara gönüllü olarak 
katılmayı, ortak ve temel sorumlulukları olarak 
kabul etmişlerdir.

Yöneticilerin Sorumlulukları
İttifak Holding çatısı altında yöneticilik pozis-
yonlarında görev yapanlar Temel Değerlerin ve 
ilkelerin yaşatılmasında ortak sorumluluklara 
ek olarak 

■ Değerlerimizin, etik ilkelerimizin ve bunlara 
bağlı olarak oluşturulan kural ve politikaların 
yaşatıldığı bir çalışma ortamını sağlamayı,

■ Değerlerimizin ve etik İlkelerimizin uygulan-
masında; kararları, uygulamaları ve davranışları 
ile örnek olmayı ve bunları yönetiminde bula-
nanlara öğretmeyi,

■ Çalışanlarının değerler ve etik ilkelerle ilgili 
bilgi taleplerini samimiyetle yerine getirmeyi

■ Çalışanların değerlerimizin ve etik ilkeleri-
mizin ihlali konusundaki bildirimlerini mutlaka 
işleme 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 Başkan, 2 Asil, 
3 Yedek üyeden olmak üzere Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir.

Etik kurul üyeleri kurul çalışmaları esnasında 
bağlı bulundukları üst yöneticiler tarafından 
baskı veya etki altında bırakılamazlar ve kurul 
kararlarındaki tercihleri sebebi ile eleştirilemez-
ler.

İhlallerin Bildirilmesi
İttifak Holding çatısı altında görev yapsın veya 
yapmasın tüm paydaşlarımız, yürütülen faaliyet-
lerle ilgili olarak temel değerlerin, etik ilkelerin 
ve bunlara bağlı olarak oluşturulmuş kuralların 
ihlal edildiğini düşünmeleri halinde; bu düşün-
celerini şüphe dahi olsa Etik Kuruluna; etik@
ittifak.com.tr mail adresine e- posta ile veya

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 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 İsimli veya isim be-
yan etmeksizin bildirebilirler.

İhlallerin Bildirimlerinin İşleme 
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 işleme alınır.

Etik Kurulu Başkanı veya üyeleri de dahil olmak 
üzere, hangi düzeyde olursa olsun hiçbir yöne-
tici yapılmış bir ihlal bildiriminin işleme alınma-
masını talep edemez.
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İhlal Bildirimlerinin Etik Kurul 
tarafından Görüşülmesi ve 
Değerlendirilmesi
Bildirimde bulunulan ihlalin niteliğine göre Etik 
Kurul Başkanı, 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 görüşmeye 
açabilir. 

Etik Kurul, İhlal Bildirimlerinin görüşülmesi ve 
değerlendirilmesi esnasında aşağıdaki ilkelere 
bağlı olarak çalışır.

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

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

* İlgili Yönetici veya çalışanlardan yazılı veya 
sözlü savunma veya rapor isteyebilir,

* Konuyla ilgili belge talep edebilir,

* Yerinde inceleme yapabilir,

* Etik Kurulu üyesi olmayan İttifak Holding 
mensubu olan veya olmayan kişilerden görüş 
isteyebilir.

- Görüşme ve değerlendirme süreci gizlilikle 
yürütülür ve yazılı tutanaklara bağlanır.

- İhlal bildiriminin niteliğine bağlı olarak soruş-
turma süresince, ihlal şüphesinin 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 şerh düşülmek sureti ile imzalanır.

Etik kurul kesinleşmiş ihlalin niteliğine göre;

■ İhlale sebep olan kararın veya uygulamanın 
düzeltilmesi veya durdurulması

■ İhlale sebep olan kişiler için yazılı uyarı, 
görev değişikliği, tenzil’i rütbe, yazılı veya sözlü 
özür dileme ve işten çıkarma

■ İhlal sonucu oluşmuş maddi zararların ihlale 
sebep olan kişi veya şirket 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-
mış ihlal bildirimlerinin görüşüldüğü görüşme ve 
değerlendirmelere yedek üyelerden birisi katılır.

Etik Kurul’un karar ve uygulamaları ile ilgili 
olarak yapılan ihlal bildirimlerinde Etik Kurul 
yedek üyeleri kendi aralarında başkan seçerek 
etik kurul ile ilgili ihlal bildirimlerini değerlendirir 
ve karara bağlar.

İttifak Holding A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına 
ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının 
bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde 
yerine getirme çabasındadır. Şirketimiz sosyal 
sorumluluk kapsamında üstün düşen görevlerin 
organizasyon komitelerine ve ilgili kurumlara 
yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir. Çevre 
konusu ile ilgili aleyhimize açılmış bir dava 
bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV
YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, 
Oluşumu 
Hâlihazırda görev başında olan yönetim kurulu 
üyeleri aşağıda gösterilmiştir:

Ünsal SÖZBİR 
Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir ATİLA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat KIVRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali KORKMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Hayrettin KAPLAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat PALTA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ana sözleşme ile kendisine 
verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle 
yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana 
sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul 
kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yöne-
tim Kurulu tarafından deruhte olunur.

Yönetim Kurulu özellikle;

■ Holdingin belirlenen finansal ve operasyonel 
performans hedeflerine ulaşması için çalışır,

■ Holdingin misyon ve vizyonunu belirleyerek 
kamuya açıklar,

■ Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını 
yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin 
işbirliği içinde çalışır.

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

■ Gereken özeni göstererek holdingi temsil 
eder.

■ Holdingin karşı karşıya kalabileceği risklerin 
etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim 
ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların 
sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
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■ Holding faaliyetinin mevzuata, ana sözleş-
meye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,

■ Holdingin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine 
ilişkin yaklaşımını belirler, Holding ile pay sa-
hipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların 
giderilmesinde öncülük eder,

■ Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadro-
sunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek 
değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,

■ 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 taşır,

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

■ Holdingin bilgilendirme politikasını belirler,

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

■ Holding ve çalışanları için etik kurallarını 
belirler, 

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

■ Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini 
sağlar,

■ Holding bünyesinde oluşturulacak komiteleri 
ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini 
saptar.

■ Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu 
ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev 
ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları 
kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya 
şirket yöneticilerine işlevlerini de açıkça belir-
lemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu 
bertaraf etmeksizin devredebilir. 

Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin Şirketin 
işleri hakkında bilgi alma, defter veya belgele-
rini inceleme hakkı yönetim kurulunun alacağı 
bir kararla her zaman genişletilebilir

■ Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş 
yapması ve rekabet etmesi Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerindeki 
hükümlere tabidir.

■ Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay 
sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izle-
me, yönlendirme ve denetim amacına yönelik 
olarak, Holding Şirketlerinin yönetim kurulların-
da görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler 
Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar 
dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı 
kişi değildir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet 
Esasları
Şirket 2017 yılında 12 aylık dönem içerisinde 
35 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştir-
miştir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin lüzumuna 
göre Başkanlığın daveti veya üyeler, gerekçe 
göstererek Başkandan Yönetim Kurulu’nu 
toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim 
Kurulu’nun ayda en az bir defa toplantı yapması 
mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde veya 
lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya 
şehirde toplanmayı kararlaştırabilirler. Yönetim 
Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim 
Kurulu Başkanının mevcut yönetim kurulu 
üyeleri ve İcra Kurulu Başkanı ile görüşmesi 
sonucu oluşmaktadır. 2017 yılında yapılan 
toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 
alınan kararlar aleyhine farklı görüş açıklanma-
mıştır. 

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan 
Komitelerinin Sayı, Yapı ve 
Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Kurumsal 
Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Risk 
Komiteleri oluşturulmuştur. 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Gö-
revleri 

■ Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurum-
salyönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı-
nı, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensip-
lere tam olarak uymama dolayısıyla meydana 
gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim 
kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyi-
leştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri 
bölümünün çalışmalarını 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. 

■ Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde 
geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulan-
masını sağlamak, uygulanamadığı konularda 
çalışma yaparak, Yönetim Kurulu’na uyum 
derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. 

■ Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, 
gerekli unsurların Şirket 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 
aşağıdadır:

Adı Soyadı
Ünvanı

Nevzat PALTA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                     
Başkan 

Hayrettin KAPLAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye 

Hasan ÖZÜLKÜ
İcra Kurulu Üyesi/Yatırımcı

İlişkileri Bölüm Yöneticisi 
Üye 

Denetimden Sorumlu Komite’nin 
görevleri;
■ Denetimden sorumlu komite; şirketin mu-
hasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya 
açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç 
kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve 
etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim 
kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleş-
melerinin hazırlanarak bağımsız denetim süre-
cinin başlatılması ve bağımsız denetim kurulu-
şunun her aşamadaki çalışmaları denetimden 
sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. 
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■ Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim 
kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler 
denetimden sorumlu komite tarafından belirle-
nir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. 

■ Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile 
bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan 
şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, 
şirket çalışanlarının, şirketin 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 
şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe 
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değer-
lendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve 
bağımsız denetçilerinin görüşlerini 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 
ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal 
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 

Denetim Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı
Ünvanı

Nevzat PALTA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Başkan 

Hayrettin Kaplan 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Üye

Riskin Erken Saptanması 
Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevleri; 

■ Riskin erken saptanması komitesi; şirketin 
varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması 
ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yap-
makla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini 
en az yılda bir kez gözden geçirir. 

■ Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek 
mevcut ve olası risk unsurlarının sistematik 
olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlen-
mesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak 
ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin 
belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanıl-
masının sağlanması, 

■ Olasılık ve etki durumuna göre, şirkette 
tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya 
tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti, 

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

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

■ Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim 
Kurulu’nun bu konuda uyarılması, önlemlere 
ilişkin öneri geliştirilmesi, 

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI 
KOMİTESİ ÜYELERİ: 

Hayrettin KAPLAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Başkan

Mehmet Ali KORKMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi 
Üye

Şehmuz ACUN                  
Finans Direktörü 
Üye

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol 
Mekanizması
Risk yönetimi Şirket bünyesinde Sermaye 
Piyasası Kurul Kurumsal Yönetim İlkeleri Teb-
liği doğrultusunda 21.06.2009 tarihli yapılan 
Genel kurulumuzda Risk Yönetimi Komitesi 
kurulması kararlaştırılmıştır.  

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

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

■ Verimli ve sürdürülebilir,

■ Yenilikçi ve gelişime açık,

■ Güven ve istikrarla değer üreten,

■ Uluslararası ölçekte işletmeler kurarak tüm 
paydaşlarımızın ve insanlığın, refah ve mutlulu-
ğuna katkıda bulunmak.

İttifak Holding’in vizyonu; Değerlerimiz ve fark-
lılıklarımızla itibarlı, güçlü ve seçkin bir dünya 
şirketi olmaktır.

Şirketimizin misyon ve stratejik hedefleri www.
ittifak.com.tradresinde yer almaktadır.

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

20. Yönetim Kuruluna Sağlanan 
Mali Haklar 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul 
tarafından Şirket’in mali durumuna göre her 
biri için ayrı ayrı tespit edilir. Dönem içinde 
hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye 
borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi 
aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullan-
dırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar 
verilmemiştir.



İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE 
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İttifak Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu’na 

A) Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1. Görüş 

İttifak Holding Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine 
ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politi-
kalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Topluluğun 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap 
dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle 
gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

2. Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir 
parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız 
Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 
Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 
Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Ba-
ğımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Kilit Denetim Konuları 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. 
Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluş-
turulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.
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3. Kilit Denetim Konuları (devamı)

Kilit Denetim Konuları Konunun Denetimde Nasıl Ele Alındığı

Maddi Duran Varlıklarda ve Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkullerde Yeniden Değerleme

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 392.199.308 TL tutarındaki arazi 
ve arsalar ile binalar ve 484.196.718 TL tutarındaki yatırım amaçlı 
gayrimenkuller toplam konsolide varlıkların önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Grup’un arazi ve arsaları, binaları ve yatırım amaçlı 
gayrimenkulleri ilişikteki konsolide finansal tablolarda gerçeğe uy-
gun değer yöntemi ile gösterilmektedir. Uygulanan değerleme me-
totları ise önemli tahmin ve varsayımlar içermektedir. Bu sebeplerle 
söz konusu arazi ve arsa ile binaların yeniden değerleme hususu 
bağımsız denetimimiz bakımından önemli bir konudur.

Grup’un arazi ve arsa,  binaları ile yatırım amaçlı gayrimenkullerine 
ilişkin muhasebe politikalarına ve tutarlarına ilişkin açıklamalar Dip-
not 2.4, 16 ve 17’de bulunmaktadır.

Bağımsız denetimimiz sürecinde, arazi ve arsa ile binalar ve 
yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerleme ve değer 
düşüklüğü ile ilgili aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır;

•  Grup yönetimi tarafından atanan gayrimenkul değerleme uz-
manlarının ehliyetleri, yetkinlikleri ve tarafsızlığının değerlendiril-
mesi,

•  Değerleme raporlarında, değerleme uzmanlarınca kullanılan 
yöntemlerin uygunluğunun test edilmesi,

•  Değerleme raporlarında gayrimenkuller için değerleme uz-
manlarınca takdir edilen değerlerin dipnot 16 ve 17’de açıkla-
nan tutarlara mutabakatının kontrol edilmesi.

Maddi duran varlıklarda ve yatırım amaçlı gayrimenkullerde ye-
niden değerlemeye ilişkin gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar neti-
cesinde önemli bir bulgumuz olmamıştır.

Finansal Yükümlülükler

 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 659.906.932 TL tutarındaki finan-
sal yükümlülükler toplam konsolide yükümlülüklerin önemli bir bö-
lümünü oluşturmaktadır.

Grup, finansal yükümlülüklerini etkin faiz yöntemi kullanarak iskonto 
edilmiş maliyeti üzerinden göstermektedir. Finansal yükümlülüklerin 
iskonto edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve mutabakatı tarafımız-
ca kilit denetim konusu olarak değerlendirilmiştir.

Grup’un finansal yükümlülükleri ile ilgili muhasebe politikalarına ve 
tutarlarına ilişkin açıklamalar Dipnot 2.4 ve 11’de yer almaktadır.

Denetimimiz sırasında, finansal yükümlülükler ile ilgili aşağıdaki 
denetim prosedürleri uygulanmıştır:

• Grup’un finansal yükümlülüklerinin örneklem yoluyla doğrula-
ma mektupları gönderilerek test edilmesi,

• Grup’un finansal yükümlülükler için hesaplamış olduğu iç ve-
rim oranları ve iskonto çalışmaları yeniden hesaplama yöntemiy-
le test edilmesi,

• Finansal yükümlülüklere yönelik konsolide finansal tablo dip-
notlarında yer alan açıklamaların değerlendirilmesi.

Finansal yükümlülüklere ilişkin gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar 
neticesinde önemli bir bulgumuz olmamıştır.
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3. Kilit Denetim Konuları (devamı)

Ticari Alacakların Geri Kazanılabilirliği
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 165.805.403 TL tutarındaki ilişki-
li olmayan taraflardan ticari alacaklar toplam konsolide varlıkların 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ticari ala-
caklar için hesaplanan değer düşüklüğü karşılıkları, müşterilerden 
alınan teminatlar, müşterilerin geçmiş ödeme performansları ve ile 
alacak bakiyelerinin vade analizleri göz önünde bulundurularak 
yapılan tahminler sonucu muhasebeleştirilmektedir. Kullanılan bu 
tahminler gelecekte beklenen piyasa koşullarına oldukça duyarlıdır. 
Bu sebeplerle söz konusu alacakların geri kazanılabilirliği denetimi-
miz bakımından önemli bir konudur.

Grup’un ticari alacaklar ile ilgili muhasebe politikalarına ve tutarları-
na ilişkin açıklamalar Not 2.4 ve 7’de yer almaktadır.

Denetimimiz sırasında, ilişkili olmayan taraflardan ticari alacak-
ların geri kazanılabilirliği ile ilgili aşağıdaki denetim prosedürleri 
uygulanmıştır:

• Grup’un ticari alacaklarının tahsilat takibine ilişkin sürecinin 
anlaşılması, 

• Finansman departmanı tarafından yönetilen müşteri alacak 
takip sürecinin anlaşılması,

• Alacak yaşlandırma çalışmasının analitik olarak incelenmesi ve 
devir hızının önceki yıl ile karşılaştırılması,

• Tahsilata ilişkin herhangi bir dava durumu olup olmadığının 
araştırılması ve hukuk müşavirlerinden devam eden davalarla ile 
ilgili bilgi alınması,

• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacak bakiyelerinin örneklem 
yoluyla doğrulama mektupları gönderilerek test edilmesi,

• Müteakip dönemde yapılan tahsilatların örneklem yoluyla test 
edilmesi,

• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklara yönelik konsolide fi-
nansal tablo dipnotlarında yer alan açıklamaların değerlendiril-
mesi.

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacakların geri kazanılabilirliğine 
ilişkin gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar neticesinde önemli bir 
bulgumuz olmamıştır.

4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı 
önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Topluluğun 
sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Topluluğu tasfiye etme ya da ticari 
faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. Üst yönetimden sorumlu olanlar, 
Topluluğun finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5. Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve 
görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; 
yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. 
Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu konsolide tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde 
bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 
muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

• Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim 
prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, 
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sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata 
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

• Topluluğun iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla 
denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı 
değerlendirilmektedir. 

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Topluluğun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili 
önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmakta-
dır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz 
ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi ra-
poru tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Topluluğun sürekliliğini sona erdirebilir. 

• Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları 
gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

• Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında 
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz 
denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz. 

5) Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları (devamı)

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve za-
manlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu 
düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden 
konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklama-
nın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili 
hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Topluluğun riskin erken saptanması siste-
mi ve komitesinin uygulamaları hakkında denetçi raporu 13 Mart 2017 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

2. TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal 
tabloların, kanun ile esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Atilla Dalgıç’tır.

Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
A member of Nexia International

Atilla DALGIÇ
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Bursa, 12 Mart 2018
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR
Bağımsız  

Denetimden 
Geçmiş

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş 
Yeniden Düzenlenmiş

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş 
Yeniden Düzenlenmiş

DÖNEN VARLIKLAR Ref 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 1 Ocak 2016
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 28.517.148 46.127.655 23.912.263
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5 1.778.229 1.690.148 1.909.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 165.194.700 135.059.080 128.578.490
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 19.662.500 18.592.302 22.814.760
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili 
Olmayan Taraflardan Alacaklar

8 6.473.334 6.369.082 27.806.067

Stoklar 13 511.153.287 365.975.529 294.322.052
Canlı Varlıklar 14 6.673.164 5.040.446 4.807.496
Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15 56.591.332 68.461.170 69.554.989
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28 1.094.309 834.512 24.614
Diğer Dönen Varlıklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 21 29.553.951 29.439.455 35.593.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 826.691.954 677.589.379 609.324.323
DURAN VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal 
Varlıklar
Finansal Yatırımlar 9 422.388 397.388 384.888
Ticari Alacaklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 610.703 - 201.441
Diğer Alacaklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 2.816.317 1.721.470 1.575.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 - 16.714 -
Canlı Varlıklar 14 7.309.510 2.719.360 1.190.538
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16 484.196.718 391.184.123 336.858.617
Maddi Duran Varlıklar

Arazi ve Arsalar 17 235.459.118 175.827.188 153.314.609
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 17 366.702 405.521 443.873
Binalar 17 156.740.190 81.832.139 72.566.215
Tesis, Makine ve Cihazlar 17 61.180.741 43.326.627 34.783.767
Taşıtlar 17 1.705.787 523.497 2.456.304
Mobilya ve Demirbaşlar 17 21.603.185 19.117.770 14.191.329
Özel Maliyetler 17 11.341.380 15.245.104 15.000.323
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 17 108.378 108.378 108.378
Yapılmakta Olan Yatırımlar 17 12.867.327 66.911.290 22.515.345
Diğer Maddi Duran Varlıklar 17 557.395 421.887 269.753

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Haklar 18 2.187.914 187.485 407.540
Bilgisayar Yazılımları 18 634.135 545.802 371.703

Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5 41.761.209 31.967.756 26.729.417
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15 173.100 106.205 3.923.638

Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 31.307.604 19.036.003 8.829.313
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar 28 2.559.856 4.726.897 2.784.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.075.909.657 856.328.604 698.907.045
TOPLAM VARLIKLAR 1.902.601.611 1.533.917.983 1.308.231.368

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
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Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş

Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş 
Yeniden Düzenlenmiş

Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş 
Yeniden Düzenlenmiş

KAYNAKLAR Ref 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 1 Ocak 2016
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar

Banka Kredileri 11 95.898.507 98.295.551 110.930.173
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 11 2.183.193 1.768.145 1.284.916

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Banka Kredileri 11 328.767.002 237.526.740 167.888.765
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11 10.831.352 7.851.993 5.407.680

Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 238.432 266.038 277.570
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 321.543.066 230.117.736 217.781.100

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 10.659.519 9.692.962 7.888.418
Diğer Borçlar

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5 1.452.191 919.412 1.035.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 3.966.018 2.771.324 4.121.965

Ertelenmiş Gelirler
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 15 70.258.965 26.847.276 42.743.861

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28 89.247 744.430 354.060
Kısa Vadeli Karşılıklar

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 
Karşılıklar

20 4.297.437 3.207.568 2.867.371

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19 5.309.945 8.323.549 7.428.349
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli 
Yükümlülükler

21 161.147 - -

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 855.656.021 628.332.724 570.009.469

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar

Banka Kredileri 11 209.876.565 192.013.470 193.569.342
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11 12.350.313 15.315.830 7.675.872

Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 - - 177.248

Ertelenmiş Gelirler
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 15 86.641.351 78.752.474 4.759.057

Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 

Karşılıklar
20 11.418.105 11.077.217 11.053.030

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28 121.036.052 94.849.205 89.620.348
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 441.322.386 392.008.196 306.854.897

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.296.978.407 1.020.340.920 876.864.366
ÖZKAYNAKLAR

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
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Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 440.031.309 371.097.687 371.180.419
Ödenmiş Sermaye 22 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 22 2.844.094 2.844.094 2.844.094
Geri Alınmış Paylar (-) 22 (5.558) (5.558) (5.558)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 22 (9.459.717) (12.659.717) (12.659.717)
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 22 11.946.967 11.946.967 11.946.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş 
Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 
(Azalışları)

22 274.040.572 218.421.802 221.160.855

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları 
(Kayıpları)

22 (14.279.245) (15.011.467) (15.339.079)

Diğer Kazançlar / (Kayıplar) 22 (195.310) (195.310) (195.310)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer 
Kapsamlı Gelirler (Giderler)

Diğer Kazançlar (Kayıplar) 22 2.578.391 (15.905.361) (2.411.872)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22 1.514.943 1.464.959 1.464.959
Diğer Yedekler 22 864.808 786.226 804.237
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 22 103.094.012 98.123.802 44.520.280
Net Dönem Karı veya Zararı 7.087.352 21.287.250 59.050.563
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22 165.591.895 142.479.376 60.186.583
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 605.623.204 513.577.063 431.367.002

TOPLAM KAYNAKLAR 1.902.601.611 1.533.917.983 1.308.231.368

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
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Yeniden Düzenlenmiş

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

1 Ocak -
31 Aralık 2017

1 Ocak -
31 Aralık 2016KAR VEYA ZARAR KISMI Ref

Hasılat 23 1.129.702.722 1.015.521.923

Satışların Maliyeti 23 (885.851.824) (806.386.640)

BRÜT KAR 243.850.898 209.135.283

Genel Yönetim Giderleri 24 (46.482.966) (27.946.275)

Pazarlama Giderleri 24 (154.354.948) (136.272.137)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri 24 (267.844) (892.062)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25 33.536.370 11.041.004

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 25 (19.454.089) (14.035.042)

ESAS FAALİYET KARI 56.827.421 41.030.771

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirl er 26 49.954.194 44.810.176

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 26 (6.143.805) (665.020)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından 
(Zararlarından) Paylar 10 (16.714) (8.286)

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI 100.621.096 85.167.641

Finansman Gelirleri 27 34.302.440 12.639.092

Finansman Giderleri 27 (114.550.175) (70.352.991)

VERGİ ÖNCESİ KAR 20.373.361 27.453.742

Vergi (Gideri) Geliri

Dönem Vergi Gideri 28 (2.908.686) (2.083.021)

Ertelenmiş Vergi Geliri 28 2.509.157 5.731.251

DÖNEM KARI 19.973.832 31.101.972

Dönem Karının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 29 12.886.480 9.814.722

Ana Ortaklık Payları 29 7.087.352 21.287.250

Pay Başına Kazanç 0,33 0,52

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ ARASI KONSOLİDE KAR VEYA 
ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ ARASI KONSOLİDE DİĞER 
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Yeniden Düzenlenmiş

Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş

Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş
1 Ocak -

31 Aralık 2017
1 Ocak -

31 Aralık 2016Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Ref

DÖNEM KARI (ZARARI) 19.973.832 31.101.972
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 66.642.234 29.648.015
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları 

(Azalışları)
22 86.165.748 37.719.380

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları 
(Kayıpları)

22 (3.099.111) (659.360)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

(16.424.403) (7.412.005)

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları 
(Azalışları), Vergi Etkisi

22 (17.233.149) (7.543.877)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları 
(Kayıpları), Vergi Etkisi

22 808.746 131.872

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.578.391 (15.905.361)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak 

Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.578.391 (15.905.361)

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 69.220.625 13.742.654

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 89.194.457 44.844.626

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22.841.855 40.818.197

Ana Ortaklık Payları 66.352.602 4.026.429

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK-31 ARALIK 2017 VE 1 OCAK-31 ARALIK 2016 TARİHLERİ ARASI KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Yeniden Düzenlenmiş
Bağımsız  

Denetimden Geçmiş
Bağımsız  

Denetimden Geçmiş

Ref. 1 Ocak -
31 Aralık 2017

1 Ocak -
31 Aralık 2016

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (31.984.854) (12.708.897)
Dönem Karı (Zararı) 19.973.832 31.101.972
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler (6.560.486) (60.356.042)

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17,18 26.160.637 20.485.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 6.097.808 1.302.525

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 3.560.449 1.302.525
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.537.359 -

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler (505.769) 2.871.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 20 2.507.835 1.976.572
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 (3.013.604) 895.200

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8.291.796 5.703.117
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 27 4.224.309 4.997.251
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 25 10.376.572 6.719.688
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 25 (6.309.085) (6.013.822)

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler (43.144.222) (46.248.664)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları 

(Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 (43.144.222) (46.248.664)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili 
Düzeltmeler

16.714 (16.714)

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 10 16.714 (16.714)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28 (2.698.084) (5.731.251)

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) 26 (691.167) (10.185.671)
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya 

Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili 
Düzeltmeler

- (13.493.489)

Diğer Düzeltmeler 78.582 -
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler (166.781) (15.042.847)

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (42.631.011) 21.968.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler (28.085.768) (14.081.783)

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) (88.081) 219.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 (27.997.687) (14.301.362)

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler (2.520.125) 4.076.164
  İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 12 (2.165.045) 4.076.164
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki 

Azalış (Artış)
(104.252) 21.436.985

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 (147.715.117) (71.653.477)
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) 14 (1.632.718) (232.950)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 15 2.009.490 (327.087)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 81.021.152 18.161.678

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 (27.606) (11.532)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 81.048.758 18.173.210

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 20 966.557 1.804.544

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
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Yeniden Düzenlenmiş
Bağımsız  

Denetimden Geçmiş
Bağımsız  

Denetimden Geçmiş

Ref. 1 Ocak -
31 Aralık 2017

1 Ocak -
31 Aralık 2016

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 46.651 6.154.410
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 5 532.779 (115.829)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 12 1.194.694 (1.350.641)

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 15 51.300.566 58.096.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 46.651 6.154.410

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 21 (114.496) 6.154.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 21 161.147 -

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları (2.767.189) (5.423.673)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 20 (4.674.433) (2.671.756)
Vergi İadeleri (Ödemeleri) 28 1.907.244 (2.751.917)

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (87.436.120) (55.845.812)
İştirakler Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları (25.000) (12.500)

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit 
Girişleri 17 9.987.157 14.067.339

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.987.157 13.890.821
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri - 176.518

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan 
Nakit Çıkışları 17 (44.610.865) (65.331.339)

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (*) 18 (41.999.031) (64.862.906)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (2.611.834) (468.433)

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 (43.855.000) (2.061.842)
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 1.076.074 330.123
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (10.008.486) (2.837.593)

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 101.810.467 90.770.101
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından 

Kaynaklanan Nakit Girişleri
- 43.649.769

Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.778.391 -
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 583.276.142 490.348.689

Kredilerden Nakit Girişleri 11 582.861.094 489.865.460
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 415.048 483.229

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 11 (479.880.846) (439.015.022)
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 11 (479.880.846) (439.015.022)

Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin 
Nakit Çıkışları

(7.363.220) (4.213.335)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 6 (17.610.507) 22.215.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 46.127.655 23.912.263
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28.517.148 46.127.655

(*) 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren dönemde (41.999.031) TL’lik maddi duran varlık alımının 7.377.062 TL’lik kısmı finansal kiralama yöntemiyle yapılmıştır. (31 
Aralık 2016: 64.862.906 TL’lik maddi duran varlık alımının 14.297.606 TL’lik kısmı finansal kiralama yöntemiyle yapılmıştır). 

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK-31 ARALIK 2017 VE 1 OCAK-31 ARALIK 2016 TARİHLERİ ARASI KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

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 2017 tarihi itibariyle Şirket ile Bağlı Ortaklıklarında (“Grup”) çalışan personel sayısı 3.109 kişidir. (31 Aralık 2016: 3.244).

Şirket Türkiye’de kayıtlı olup merkez adresi aşağıdaki gibidir: 

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

Şirket’in hisse senetleri 31 Aralık 2009 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”)’de işlem görmektedir.
Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bağlı ortaklıkları aşağıdaki gibidir:

• Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.

• Selva Gıda Sanayi A.Ş.  

• Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm San.ve Tic. A.Ş. 

• İmaş Makine Sanayi A.Ş. 

• Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. 

• Big Planlama ve Yönetim Müşavirlik A.Ş. 

• İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. 

• Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. 

• Belya Turizm İnşaat Enerji Bilişim San. ve Tic. A.Ş. 

• Seleks İç ve Dış Tic. A.Ş. 

• AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 

• Selva İç ve Dış Ticaret A.Ş. 

• Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Ticaret A.Ş. 

• Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitim San. Tic. A.Ş.

• Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş.

• Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. 

• 1M İnşaat Mimarlık Mühendislik Müteahhitlik Ve Tic. A.Ş.
• Orta Anadolu Yapı Denetim A.Ş.
• Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Şirket’in çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL’dir ve her biri 1 TL itibari değerde 60.000.000 adet hisseye ayrılmıştır 
(31 Aralık 2016 – 60.000.000 TL). Bu hisselerin Şirket 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 oluşmaktadır.

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 150.000.000
Onaylanmış ve çıkarılmış sermaye 60.000.000 60.000.000

Toplam Çıkarılmış Sermaye 60.000.000 60.000.000

Şirket yönetimi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve fa-
aliyetleri perakende faaliyetleri, imalat faaliyetleri, inşaat faaliyetleri, ticaret-hizmet-organizasyon faaliyetleri ile enerji faaliyetleri olarak incelemektedir. Her 
bir iş koluna mensup şirketler, Şirket’in uymakla yükümlü olduğu muhasebe politikalarına uygun finansal tablo hazırlamaktadırlar. Şirket’in ana iş kollarının 
faaliyet konuları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
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1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)

Perakende Faaliyetleri: 

Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. 8 ilde 108 adet Adese, 38 adet Adesem ve 9 adet diğer mağazalar (unlu mamuller 
satışı ve benzeri mağazalar) olmak üzere toplam 155 mağazada faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Adese ve Adesem mağazalarının 
toplam alanı 135.061 metrekare ve diğer mağazaları toplam alanı 9.686 metrekare olmak üzere toplam 144.747 metrekaredir.(31 Aralık 2016, Adese ve 
Adesem mağazalarının toplam alanı 141.334 metrekare ve diğer mağazaların toplam alanı 16.250 metrekare olmak üzere toplam 157.584 metrekaredir.)

İmalat Faaliyetleri: 

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

İnşaat Faaliyetleri: 

Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. konut, alışveriş merkezleri, toplu konut projeleri, köprü v.b. 
projelerin yapımını üstlenmektedir.

Enerji Faaliyetleri:

Şirket bağlı ortaklıklarından Afen Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. ve Erpa Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. enerji üretim faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulmuş-
larıdır.

Ticaret-Hizmet-Organizasyon Faaliyetleri: 

Yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerin dışında kalan şirketleri bu grupta faaliyet göstermektedir. Bu grupta sigorta aracılık hizmetleri, otomobil satış 
faaliyetleri, lisansı depoculuk, dış ticaret faaliyetleri ile yönetim organizasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklıkları ve şube benzeri işletmeleri bundan sonra “Grup” olarak tanımlanacaktır. 
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1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, İttifak Holding A.Ş.’nin direkt ve endirekt olarak sahip olduğu ve tam konsolidasyona tabi olan bağlı ortaklıkları, bu şirketlerin 
faaliyetleri ve kuruluş yılları aşağıda belirtilmiştir:

Bağlı Ortaklıklar Ana Faaliyet Konusu Kuruluş Yılı

Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. Perakende mağazacılık 1993

Selva Gıda Sanayi A.Ş.  Makarna, un ve irmik üretimi 1988

Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm San.ve Tic. A.Ş. İnşaat ve gayrimenkul 1988

İmaş Makine Sanayi A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 1989

Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. Canlı varlık ürünleri üretim ve satışı 1993

Big Planlama ve Yönetim Müşavirlik A.Ş. Yatırım ve organizasyon 1977

İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. Araç satış ve kiralama 1996

Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve organizasyon 2000

Belya Turizm İnşaat Enerji Bilişim San. ve Tic. A.Ş. Yazılım hizmetleri 1995

Seleks İç ve Dış Tic. A.Ş. Dış ticaret 1994

AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 1999

Selva İç ve Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 1996

Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Satış ve kiralama 1999

Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitim San. Tic. A.Ş. Kiralama 1975

Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. Enerji 2012

Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. Enerji 2012

1M İnşaat Mimarlık Mühendislik Müteahhitlik Ve Tic. A.Ş. Danışmanlık 2006

Orta Anadolu Yapı Denetim A.Ş. Danışmanlık 2009

Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Lisanslı depoculuk 2017
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Grup, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini yürürlükteki ticari ve mali mevzuatı esas alarak Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. İlişikteki finansal tablo-
lar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile 
bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) esas alınmıştır. 

Grup şirketleri, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri 
ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi 
maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak 
düzenlenmiştir.

Finansal tabloların onaylanması:

 Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide finansal durum tablosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelir tablosu 12 Mart 2018 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
İşlevsel ve sunum para birimi

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

İşletmenin sürekliliği varsayımı

Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dahil edilen iştirak ve bağlı ortaklıklarının önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde 
varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.

2.2. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin 
yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tab-
loların hazırlanması sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında 
kullanılan tahminlerle tutarlıdır. 

2.3. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlan-
maktadır. Grup, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle konsolide finansal durum tablosunu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak - 31 
Aralık 2017 dönemine ilişkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve konsolide özkaynaklar değişim 
tablosunu 1 Ocak - 31 Aralık 2016 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısın-
dan karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.

Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem 
değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal 
tablolara yansıtılır.

Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi 
veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla düzel-
tilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki 
dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.

Grup sahibi olduğu maddi duran varlıklarını TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na göre yeniden gözden geçirmiş; arsa ve bina değerleri ayrıştırmış 
ve binalarını gerçeğe uygun değerleri üzerinden amortismana tabi tutup amortisman giderini kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirmiştir. Grup söz 
konusu değişikliklerin etkilerini TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar uyarınca geriye dönük olarak düzeltmiştir. 
TMS1 (revize) Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı önceki dönem finansal tabloların yeniden düzenlenmeleri halinde bilançonun ve ilgili dipnotların 3 
dönem olarak sunulması gerektiğini belirtir. Bu nedenle 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu ve 31 Aralık 2016 
tarihli Konsolide Kar Zarar veya Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu yeniden düzenlenmiş haliyle sunulmuştur. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bu düzeltmelerin 
finansal tablolardaki geçmiş yıllar karları ve net dönem karı üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir:
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.3. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (devamı)

Daha Önce raporlanan Yeniden Düzenleme Etkisi Yeniden Düzenlenmiş
Maddi Duran Varlıklar 315.642.923 6.973 315.649.896

Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.676.509 152.804 8.829.313

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 90.946.149 (1.325.801) 89.620.348

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme 
Artışları (Azalışları) 221.029.794 131.061 221.160.855

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 102.216.326 1.354.517 103.570.843

31 Aralık 2016
Daha Önce raporlanan Yeniden Düzenleme Etkisi Yeniden Düzenlenmiş

Maddi Duran Varlıklar 398.492.427 5.226.974 403.719.401

Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.245.915 4.790.088 19.036.003

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 98.303.223 (3.454.018) 94.849.205

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme 
Artışları (Azalışları) 214.321.895 4.099.907 218.421.802

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 95.931.103 2.192.699 98.123.802

Net Dönem Karı veya Zararı 14.439.792 6.847.458 21.287.250

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 142.148.360 331.016 142.479.376

Pay Başına Kazanç 0,41 0,11 0,52

2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:

Konsolidasyon esasları
Konsolide finansal tablolarda İttifak Holding A.Ş. ve konsolide edilen bağlı ortaklıklar “Grup” olarak adlandırılacaktır. İttifak Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklık 
içindeki iştirak payları aşağıda verilmiştir:



İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

129

Sahiplik Oranı (%)

Konsolidasyona dahil şirketler 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Selva Gıda Sanayi A.Ş.  100,00 100,00

İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. 100,00 100,00

Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş. 100,00 100,00

Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş. 100,00 99,98

Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San.Tic.A.Ş. 99,97 99,97

Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. 100,00 99,98

Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. 100,00 99,97

Kule Yönetim Ve Org. ve Danışmanlık A.Ş. 100,00 99,60

Seleks İç ve Dış Tic. A.Ş. 100,00 99,14

İmaş Makine Sanayi A.Ş. 100,00 97,49

Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. (*) 70,68 86,60

Selva İç ve Dış Ticaret A.Ş. 100,00 94,84

Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Ticaret A.Ş. 100,00 61,98

AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 100,00 12,50

Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. 100,00 100,00

Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. 100,00 100,00

1M İnşaat Mimarlık Mühendislik Müteahhitlik Ve Tic. A.Ş. 100,00 -

Orta Anadolu Yapı Denetim A.Ş. 100,00 -

Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 100,00 -
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Konsolidasyon esasları (devamı)

(*) Grup firmalarından Selva Gıda A.Ş.’nin halka arzdan elinde tuttuğu 16.339.176 TL nominal bedelli Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. hissesinin 
4.440.000 TL nominal bedelli hisse senedi bir yabancı finans kuruluşuna satılmıştır. Selva Gıda A.Ş. Adese Alışveriş Merkezleri A.Ş.’nin ve İttifak Holding 
A.Ş.’nin hisselerinin Borsa İstanbul’da alım satımına başlamıştır. Borsadan alınan bu hisselerin alımı ve satışından kaynaklanan kar veya zarar finansal 
durum tablolarında kontrol gücü olmayan paylara etkisi dahil tüm tutarlar elimine edilmiş ve özkaynaklardan düşülmüştür.

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Ana Ortaklık bünyesinde konsolide edilen yukarıdaki bağlı ortaklıklar kontrol gücünün Grup’a ait 
olması nedeniyle “tam konsolidasyon metodu” ile konsolide edilmiştir. Buna göre konsolide finansal 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 edilmiştir. Ana 
Ortaklığın konsolide edilen bağlı ortaklıklarında sahip olduğu payların defter değeri bağlı ortaklığın öz sermaye hesapları ile karşılıklı olarak mahsup 
edilmiştir.

b) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları ile konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden yapmış 
oldukları mal ve hizmet satışları, birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri karşılıklı olarak mahsup edilmiştir.

c) Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış 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 gösterilmiştir. 

d) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve 
bağlı ortaklıklar dışı 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 değerlenmiş bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. 

f) Grup tarafından iktisaplar satın alma yöntemi ile muhasebeleştirilir. Bu yöntemde iktisap, maliyet esas alınarak kayıtlara yansıtılır. Grup iktisap tarihin-
den itibaren, iktisap ettiği işletmenin 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 şerefiye veya negatif şerefiyeyi gelir tablosuna alır.

Hasılat

Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Gruba ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman 
muhasebeleştirilir. Gelirler verilen iskontolar ile katma değer vergileri düşülerek hesaplanır. Gelirin kaydedilebilmesi için aşağıdaki belirli kriterlerin öncelikle 
gerçekleşmesi gerekir:
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
Hasılat (devamı)

Mal satışları -  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 esasına 
göre muhasebeleştirilir.

Mal satışları – toptan

Mal satışı, 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 geçmiş olması, satış sözleşmesine 
göre toptancının malları kabul etmesi, kabul etmeme hakkının yürürlükten kalkması veya Şirket’in kabul edilme şartlarının hepsinin gerçekleştiğini göste-
recek kadar objektif delil olmasına kadar teslimat gerçekleşmiş sayılmaz. Satışlar, belirlenen fiyattan satış sırasında varsa iskontolar ve iadeler düşüldükten 
sonraki tutarlar kaydedilir.

İnşaat sözleşmelerinden gelirler

Sözleşme gelir ve giderleri, inşaat sözleşmesinin getirisi doğru bir şekilde tahmin edilebildiği zaman, gelir ve gider kalemi olarak kaydedilir. Sözleşme ge-
lirleri, sözleşmenin tamamlanma oranı metoduna göre finansal tablolara yansıtılmaktadır. Dönem itibariyle gerçekleşmiş olan toplam sözleşme giderlerinin 
sözleşmenin toplam tahmini maliyetine oranı sözleşmenin tamamlanma yüzdesini göstermekte olup bu oran sözleşmenin toplam gelirinin cari döneme 
isabet eden kısmının finansal tablolara yansıtılmasında kullanılmaktadır.

Maliyet artı kar tipi sözleşmelerden doğan gelir, oluşan maliyet üzerinden hesaplanan kar marjıyla kayıtlara yansıtılır.

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 gerçekleş-
meleri makul bir şekilde garanti edildiğinde gelire dahil edilirler.

Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar, konsolide finansal tablolara yansıtılan gelirin kesilen fatura tutarının ne kadar üzerinde olduğunu; devam 
eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri ise kesilen fatura tutarının konsolide finansal tablolara yansıtılan gelirin ne kadar üstünde olduğunu gösterir.
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Hasılat (devamı)

Gayrimenkul Satışı:
Gayrimenkul satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir.

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

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

■ Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,

■ İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve

■ İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.

Ticari faaliyetler

Ticari faaliyetler sonucu satışlardan elde edilen kazançlar, malın mülkiyeti alıcıya geçtiği zaman gelir olarak gerçekleşir. Net satışlar, faturalanan mallardan 
indirimler ve iadelerden arındırılmış değerini yansıtmaktadır.

Kiralama faaliyetleri

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

Enerji

Her türlü kaynaktan (hidroelektrik, rüzgar, doğalgaz, güneş vb.) elektrik enerjisi üretimi ve üretilen enerjinin satışı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla ku-
rulan Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. ve Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle elektrik üretimi için gerekli testleri yaptırma 
sürecinde olup elektrik enerjisi satışıyla ilgili bir gelir elde etmemiştir.

Hizmet gelirleri

Gelir tamamlanma oranı dikkate alınarak muhasebeleştirilmektedir.

Temettü

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

Ticari alacaklar / borçlar

Doğrudan bir borçluya/alıcıya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Grup kaynaklı ticari alacaklar/ticari borçlar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş 
maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar/ticari borçlar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması 
durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Ticari alacaklar / borçlar (devamı)

Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk 
karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve 
güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto 
edilen değeridir.

Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.

Stoklar
Stoklar, elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlendirilmiştir.  Maliyetin içinde her stok kaleminin bulunduğu yere ve duruma 
getirilmesi sırasında oluşan bütün harcamalar dahil edilmiştir. Maliyeti, ortalama yöntemi ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari 
faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından satış anına kadar oluşacak ek maliyetler düşüldükten sonraki tahmini değeridir. Grup stoklarından satıla-
mayacağı / kullanılamayacağı düşünülen stoklar için stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.

Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak incelenmekte, teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve 
kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları 
ve yıl içinde verilen ortalama iskonto oranlarına ilişkin veriler kullanılmakta ve katlanılacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır. Bu çalışmalar 
sonucunda net gerçekleşebilir değeri maliyet değerinin altında olan stoklar için karşılık ayrılmaktadır.

Maddi duran varlıklar
Arsa, arazi ve binalar dışındaki maddi duran varlıklar maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığının düşülmesi suretiyle gösteril-
mektedir. Arsa, arazi ve binalar yeniden değerleme modeli esasından muhasebeleştirilmektedir. Yeniden değerlenen varlık kullanıldığı müddetçe yeniden 
değerlenmiş tutarı üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Araziler için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. 

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

  Faydalı Ömür (Yıl)

Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri 25

Binalar 50

Tesis, makine ve cihazlar 4 - 20

Taşıtlar 4 - 7

Mobilya ve demirbaşlar 3 - 20

Özel maliyetler 5 - 20

Diğer maddi vuran varlıklar 2-7

Özel maliyetler, kiralanan gayrimenkul için yapılan harcamaları kapsamaktadır ve faydalı ömrün kira sözleşmesinin süresinden uzun olduğu hallerde kira 
süresi boyunca, kısa olduğu durumlarda faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur. 

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 oluşan kar veya zarar, net bilanço değeri ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve yatırım 
faaliyetlerinden gelirler/(giderlere) dahil edilirler. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi duran varlıklar (devamı)
Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme 
yapılır ve bu inceleme sonucunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından 
yüksek olanı olarak kabul edilir. 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını 
arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça kapsamlı gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir.

Grup’un sahibi olduğu arsa, arazi ve binalar için, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gayrimenkul değerleme yetkisi almış olan A Artıbir Gayrimenkul A.Ş. 
tarafından değerleme raporu hazırlanmıştır. Söz konusu değerleme işlemleri sonucu arsa, arazi ve binaların net defter değerleri ile değerleme tutarları 
arasındaki ilişki açıklanmaktadır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira geliri veya değer 
artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine 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 işletmeye girişinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı gayrimenkulün 
maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir.

Muhasebeleştirme sırasında ölçme: 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller başlangıçta maliyeti ile ölçülür. İşlem maliyetleri de başlangıç ölçümüne dahil edilir.

Muhasebeleştirme sonrasında ölçme:

Yatırım amaçlı gayrimenkuller muhasebeleştirme sonrasında gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçülür. Seçilen yöntem tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere 
uygulanır. 

Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi: 

Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir 
borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde kâr veya zarar tablosuna dahil 
edilir. 

Grup, yatırım amaçlı gayrimenkullerini finansal tablolarında Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi ile ölçmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller finansal tablolar-
da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ndan gayrimenkul değerleme yetkisi almış A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından belirlenen gerçeğe uygun 
değeri ile gösterilmiştir. 

Gerçeğe uygun değerdeki değişiklikten kaynaklanan kazanç ve kayıplar oluştuğu dönemde kapsamlı gelir tablosuyla ilişkilendirilmiştir. 

“Tahmini maliyet yöntemi” ile ilgili açıklama: İttifak Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları Borsa İstanbul AŞ’ne 31.12.2009 tarihi itibariyle dahil olmuştur. Dolayısıyla ilk 
olarak UFRS’ye göre mali tablolarını ilk olarak 31.12.2008 tarihi itibariyle hazırlamıştır. Bu çerçevede UFRS 1 uyarınca Grup maddi duran varlıklarını ve yatırım amaçlı 
gayrimenkullerini ekspertiz raporları ile belirlenmiş rayiç değerlerine getirmiş ve oluşan değerleme farklarını da özkaynaklar altında yeniden değerleme ve ölçüm kazanç 
kayıpları altında takip etmiştir. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi duran varlıklar (devamı)
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 birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek 
ifade edilmişlerdir. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında itfa edilmektedirler.

  Faydalı Ömür (Yıl)
Haklar 5
Bilgisayar yazılımları 5

Varlıklarda değer düşüklüğü
Grup, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin 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 satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. 

Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış 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 düşüklüğü kayıpları gelir 
tablosunda muhasebeleştirilir.

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

Grup her bilanço tarihinde bir ya da bir grup finansal varlığında değer düşüklüğü olduğuna dair objektif bir kanıtın olup olmadığını değerlendirir. Finansal 
araçların satılmaya hazır olarak sınıflandırılması durumunda, gerçeğe uygun değerin elde etme maliyetinin altına önemli derecede düşmesi veya gerçeğe 
uygun değerin uzun süreli bir düşüş eğiliminde bulunması, menkul kıymetlerin değer düşüklüğüne maruz kalıp kalmadığını değerlendirmede 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 ilişkin daha önce özkaynaklarda “Birikmiş diğer kapsamlı gelirler / giderler” hesabında muhasebeleştirilmiş olan gerçeğe uygun değer 
kazançlarından düşülmek suretiyle kaydedilir ve değer düşüklüğünün gerçeğe uygun değer fonunu aşan kısım dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider 
olarak yansıtılır.

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve zararlar dönem sonuçları ile ilişkilen-
dirilmeden finansal varlığın konsolide finansal tablolardan çıkarıldığı tarihe kadar doğrudan özkaynak içinde “Birikmiş diğer kapsamlı gelirler / giderler” 
hesabında muhasebeleştirilmiştir. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal varlıklar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar konsolide finansal tablolardan çıkarıldıklarında, öz kaynaklarda “Birikmiş diğer kapsamlı gelirler / giderler” de takip edilen 
ilgili kazanç ve zararlar konsolide kapsamlı gelir tablosuna transfer edilir. 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan 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 muhasebeleştiril-
mektedir. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.

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

İnşa edilebilmesi veya satışa hazırlanabilmesi önemli bir zaman dilimi gerektiren varlık alımları veya yatırımları ile dolaysız olarak ilişkilendirilebilen ve inşaat 
veya üretim sırasında tahakkuk eden borçlanma maliyetleri ilgili varlığın maliyetine eklenebilmektedir. Varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa 
hazır hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. Diğer borçlanma 
maliyetleri tahakkuk ettikleri dönemlerde giderleştirilmektedir.

Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklar özellikli varlıklar olarak tanımlanmaktadır. 

Etkin faiz yöntemi 
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; 
finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, 
ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında 
sınıflandırılan 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 değişiminin etkileri
Yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri TL’ye çevirirken işlem 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 çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin 
TL’ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde konsolide kapsamlı gelir tablosuna 
yansıtılmaktadır.

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tabloların T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
ABD Doları 3,7719 3,5192

EURO 4,5155 3,7099

Pay başına kazanç
Konsolide kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına 
bölünmesi ile bulunmuştur. 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” 
dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse 
sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.

Kiralama işlemleri 

(1) Grup - kiracı olarak 

Finansal Kiralama 
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi avantaj veya teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe 
uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük 
olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama 
sözleşmesi 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 işlemi, işletme kiralaması olarak sınıflandırılır. İşletme kiraları olarak yapılan 
ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 

(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 kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolayısıyla veya iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli 
bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. 
Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki 
finansal tablolarda yansıtılmıştır.

Grup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. 
Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.

İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerin birinin varlığında, taraf; Grup ile ilişkili sayılır:

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

(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar 
ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere)

(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya

(iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;

b. Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;

c. Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;

d. Tarafın, Şirket’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 işletme olması;

g. Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir.

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

Grup; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde 
düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etki-
leyen hususlar olmaları halinde finansal tablo notlarında açıklanır.
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2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 

Grup’un, geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların 
işletmeden çıkmasının gerekli olabileceği ve tutar için güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda karşılıklar oluşturulur. 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın ger-
çekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 
olarak değerlendirilmektedir. Gelecek dönemlerde oluşması beklenen operasyonel zararlar için herhangi bir karşılık 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 tablola-
rında karşılık olarak finansal tablolara alınır.

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenmiş 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. Geçmiş yıllardaki vergi 
yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtları ise diğer faaliyetlerden gider ve zararlar kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi geliri veya gideri 
ertelenmiş verginin doğrudan özkaynak altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmadığı durumlarda, dönemin kar veya zararına dahil edilir. Ertelenmiş 
vergi özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemden kaynaklanıyorsa, ilgili özkaynaklar kalemi altında muhasebeleştirilir.

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında 
dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin bilanço tarihi itibarıyla yasalaşmış vergi oranları dikkate alına-
rak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.

Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapılacağı tah-
min edilen artış ve azalış oranlarında konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için 
hesaplanırken ertelenmiş vergi varlığı, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması 
şartıyla konsolide finansal tablolara alınır. Ertelenmiş vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.  Gelir vergisi ile ilgili olan ertelenen vergi varlığı 
ve borcu aynı vergi otoritesi tarafından takip edildiğinden dolayı her bir şirket düzeyinde ertelenen vergi varlığı ve borcu karşılıklı olarak netleştirilmiştir. 
Ancak, ana ortaklığın ve bağlı ortaklığın net ertelenen vergi pozisyonu konsolide finansal tablolarda netleştirilmemektedir.
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2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Nakit akış tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faali-
yetlerinden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un duran 
varlık yatırımları ve finansal yatırımlarda kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, 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 
değişim riski önemsiz olan, vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.

Netleştirme / Mahsup 
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, 
esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayların özünün mahsubu gerekli kılması sonu-
cunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların değer düşüklüğü indirildikten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup 
edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Grup’un normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, hasılatın dışında elde ettiği gelirler, 
işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla net değeri üzerinden gösterilir.

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

Ödenmiş sermaye 
Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılır. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla ilişkili maliyetler, vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan 
düşülerek özkaynaklarda gösterilirler.

Ertelenen finansman geliri / gideri 
Ertelenen finansman gelir/gideri vadeli satışlar ve alımların üzerinde bulunan finansal gelirler ve giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili satış 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 yüksek 
likiditeye sahip, değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Canlı varlıklar
Büyükbaş ve küçükbaş etlik hayvanlar, canlı tavuklar konsolide finansal tablolarda canlı varlıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. Büyükbaş ve küçükbaş 
etlik hayvanlar finansal tablolarda kısa vadeli canlı varlıklarda gösterilir. Uzun vadeli canlı varlıklarda gösterilen tavuklar ekonomik ömürleri esas alınarak 
normal (doğrusal) amortisman yöntemine %50 oranına göre itfa edilmektedir. Bu canlı varlıklar, maliyet eksi birikmiş itfa ve varsa değer düşüklüğü karşılığı 
ayrıldıktan sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır.

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlaması 
Bölümlere göre raporlama, Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan raporlamayla yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. 
Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınmasından ve bölümlerin performansının 
değerlendirilmesinden sorumludur. “Diğer” altında birleştirilen sektörler raporlanabilir bölüm olmak için yeterli sayısal alt sınırları karşılayamamaları nede-
niyle bölümlere göre raporlamanın sunumu için birleştirilmiştir. 

Bir faaliyet bölümünün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, işletme dışı müşterilere yapılan satışlar ve bölümler arası satışlar veya 
transferler de dahil olmak üzere, raporlanan hasılatının, işletme içi ve dışı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının yüzde 10’unu veya daha fazlasını 
oluşturması, 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 ilişkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına inanması durumunda, yukarıdaki 
sayısal alt sınırlardan herhangi birini karşılamayan faaliyet bölümleri de raporlanabilir bölümler olarak değerlendirilebilir ve bunlara ilişkin bilgiler ayrı olarak 
açıklanabilir.

2.5. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda 
özetlenen 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TMS/TFRS ve TMS/TFRS yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak 
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 

TMS 7 Nakit akış tablolarındaki değişiklikler 
1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo okuyucularının finansman 
faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülük değişikliklerini değerlendirebilmelerine imkan veren ek açıklamalar getirmiştir. Değişiklikler Uluslararası Mu-
hasebe Standartları Kurumu’nun (“UMSK”) ‘açıklama inisiyatifi’ projesinin bir parçası olarak finansal tablo açıklamalarının nasıl geliştirilebileceğine dair 
çıkarılmıştır. Değişiklik uygulanmış ancak Grup’un konsolide finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TMS 12 Gelir vergilerindeki değişiklikler 
1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik bir varlığın gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi 
durumunda ve gerçeğe uygun değerinin vergi matrahından altında kalması durumunda ertelenmiş verginin muhasebeleştirilmesi ile ilgili netleştirme yap-
maktadır. Ayrıca ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili diğer bazı yönleri de açıklığa kavuşturmaktadır. Değişikliklerin Grup’un konsolide 
finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
2014–2016 dönemi yıllık iyileştirmeler 

TFRS 12 Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren 
geçerli olmak üzere geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Bu değişiklik, özet finansal bilgiler haricinde TFRS 12’ninaçıklama gerekliliklerinin satılmaya hazır 
olarak sınıflandırılan işletmelerdeki paylara uygulanacağını açıklığa kavuşturmaktadır. Değişikliklerin Grup’un konsolide finansal tablo dipnotları üzerinde 
önemli bir etkisi olmamıştır. 

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan TFRS’ler 
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama 
dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. 
Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli 
değişiklikleri yapacaktır. 

TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat 
KGK, Eylül 2016’da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıştır. Yayınlanan bu standart, UMSK’nın Nisan 
2016’da UFRS 15’e açıklık getirmek için yaptığı değişiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm 
ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile 
ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. TFRS 
15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 15’e geçiş için iki alternatif 
uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih 
edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin 
Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

 TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
KGK, Ocak 2016’da TFRS 9 Finansal Araçları nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma 
ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri 
iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha 
zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir ‘beklenen kredi kaybı’ modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal 
araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile 
ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan 
dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen konuyu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi 
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 
2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve standardın tüm gerekliliklerinin erken uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif 
olarak, işletmeler, standarttaki diğer şartları uygulamadan, sadece “gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan” olarak belirlenmiş finansal 
yükümlülüklerin kazanç veya kayıplarının sunulmasına ilişkin hükümleri erken uygulamayı tercih edebilirler. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal 
durumu ve performansı üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
TFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi 
KGK, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS 2014-2016 dönemine ilişkin Yıllık İyileştirmeleri yayınlamıştır: 

• TFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı TFRS 7 açıklamalarının, TMS 19 geçiş hükümlerinin 
ve TFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
uygulanacaktır. 

• TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”: Bu değişiklik, iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri 
işletmeler yoluyla dolaylı olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş ortaklığındaki yatırımlarını TFRS 9 Finansal 
Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk muhasebeleştirilmesi 
sırasında geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler) 
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır. Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi 
gerektiği ile ilgili TFRS 2’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. 

Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini kapsamaktadır; 

• nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakkediş koşullarının etkileri, 

• stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri, 

• işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler. 

Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin 
Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olması beklenmemektedir. 

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri (Değişiklikler) 
TMSK, TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında değişiklik yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün 
‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımına uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların mevcut olmasına 
bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır. 

UFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri 
Bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini kapsayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Bu 
yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı 
veya ödemesinden kaynaklanan parasal olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak belirtmektedir. İşletmenin 
bu yorumu gelir vergilerine veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri dahil) veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına 
gerek yoktur. Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu 
değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olması beklenmemektedir. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
UMSK tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve 
yorumlar 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS’deki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz 
yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu sebeple 
TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe 
girdikten sonra yapacaktır. 

UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları 
-Değişiklik 
UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2015’te UFRS 10 ve UMS 28’de yapılan 
söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. 

Yıllık İyileştirmeler- 2010–2012 Dönemi 
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 
Karar Gerekçelerinde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, 
fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır. 

UFRS 16 Kiralama İşlemleri 
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan 
kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler 
için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş 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 başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan 
Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve 
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UFRS Yorum 23 “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum UMS 12 Gelir Vergileri standardının 
uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu 
belirsizliğin UMS 12’ye göre değil UMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ standardının uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. 
UFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği ile ilgili 
açıklama getirmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

Geçerli Para Birimi ve Finansal Tablo Sunum Para Birimi

Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını sürdürdükleri temel ekonomik ortamda fonksiyonel 
olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir (‘geçerli para birimi’). Konsolide finansal tablolar, Grup’un finansal tablo sunum para birimi olan Türk 
Lirası kullanılarak sunulmuştur.
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar’ın finansal tabloları, KGK tarafından yayımlanmış TMS/TFRS’ler uyarınca doğru sunumun yapılması 
amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. İlgili yabancı ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kuru, 
gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar 
içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.

2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu 
muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle kar ve zarar tutarlarını belirleyen değerlendirmeler, varsayımlar ve tahminler yapması 
gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve 
gerçekleştikleri dönemde konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. 

Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahmin-
lerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımların başlıcaları aşağıdaki gibidir: 

a) İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde yüzdesel tamamlanma oranı metodunu kullanmakta olup, belirli bir tarihe kadar gerçekleşen söz-
leşme giderinin sözleşmenin tahmini toplam maliyetine oranı hesaplanması nedeniyle TMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” kapsamında projelerin toplam 
tahmini maliyetlerinin ve proje karlılıklarının belirlenmesi ve zararla biteceği öngörülen projeler için zarar karşılığı hesaplaması. 

b) TMS 40 kapsamında yatırım amaçlı gayrimenkullerin ve TMS 16 kapsamında arsa ve araziler ile binaların gerçeğe uygun değerlerinin tespit 
edilmesi. 

c) Finansal varlıklar üzerindeki değer düşüklüklerinin tahmini.

d) Kayıtlara alınacak ertelenen vergi varlığı tutarının tespiti, ilerideki dönemlerdeki vergilendirilebilir karın tutarı ve zamanlaması konularında önemli 
tahminler ve yönetim değerlendirmeleri yapılmasını gerektirir. 

e) Grup yönetimi maddi ve maddi olmayan varlıkların faydalı ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli 
varsayımlarda bulunmuştur.

f) Muhasebe politikaları gereğince karşılıklar Grup’un geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut 
bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir 
bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. Grup, sonuçları belirsiz çeşitli yasal süreçlere, taleplere ve düzenleyici müzakerelere tabidir. 
Grup, diğer faktörlerin yanında olumsuz sonuçların gerçekleşme olasılığını ve zararı makul bir şekilde tahmin edebilme olasılığını değerlendirir. Bu 
faktörlerdeki öngörülemeyen olaylar ve değişiklikler, Grup’un muhasebeleştirdiği herhangi bir husus veya karşılığın (daha önce muhtemel olduğu 
düşünülmediği veya makul bir hesaplama yapılamadığı için karşılık ayırmadığı) artmasını veya azalmasını gerektirebilir.
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3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Bulunmamaktadır. 

4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup’un iş faaliyetleri sağladığı hizmet ve ürünlerinin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Grup operasyonel olarak inşaat, pera-
kende, üretim, hizmet ve enerji faaliyetlerini yurtiçinde yürütmektedir.

Toplam Varlıklar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Üretim 1.007.011.737 637.823.543

İnşaat 655.007.289 577.001.528

Perakende 1.124.280.537 970.024.833

Hizmet ve Enerji 934.374.537 726.798.665

Toplam 3.720.674.100 2.911.648.569

Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (1.818.072.489) (1.377.730.586)

Konsolide finansal tablolara göre toplam varlıklar 1.902.601.611 1.533.917.983

Toplam Yükümlülükler

Üretim 882.771.380 564.671.606

İnşaat 565.164.614 550.191.732

Perakende 559.613.569 490.890.758

Hizmet ve Enerji 662.815.551 480.739.634

Toplam 2.670.365.114 2.086.493.730

Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (1.373.386.707) (1.066.152.810)

Konsolide finansal tablolara göre toplam yükümlülükler 1.296.978.407 1.020.340.920
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Vergi Öncesi Kar / (Zarar):
1 Ocak – 31 Aralık 2017

Üretim İnşaat Perakende Hizmet ve 
Enerji

Bölümler Arası 
Eliminasyon Toplam

Grup dışı hasılat 351.590.329 57.446.940 684.239.270 40.227.135 (3.800.952) 1.129.702.722

Grup içi hasılat 31.799.480 1.830.931 3.840.011 29.522.975 (66.993.397) -

Toplam hasılat 383.389.809 59.277.871 688.079.281 69.750.110 (70.794.349) 1.129.702.722

Satışların maliyeti  (300.774.158) (55.362.600) (525.965.666) (46.057.793) 42.308.393 (885.851.824)

Brüt kar/(zarar) 82.615.651 3.915.271 162.113.615 23.692.317 (28.485.956) 243.850.898

Genel yönetim giderleri (12.985.346) (8.317.946) (24.387.875) (21.629.498) 20.837.698 (46.482.967)

Pazarlama giderleri  (35.505.271) - (120.842.875) (2.488.375) 4.481.573 (154.354.948)

Araştırma ve geliştirme 
giderleri 

(267.844) - - - - (267.844)

Esas faaliyetlerden diğer 
gelirler

16.455.931 7.326.900 8.897.621 1.177.909 (321.991) 33.536.370

Esas faaliyetlerden diğer 
giderler 

(9.805.059) (5.116.038) (3.950.538) (583.072) 618 (19.454.089)

Esas faaliyet karı/(zararı) 40.508.062 (2.191.813) 21.829.949 169.281 (3.488.058) 56.827.421

Yatırım faaliyetlerinden 
gelirler 

1.669.518 1.567.597 46.231.879 16.177.120 (15.691.920) 49.954.194

Yatırım faaliyetlerinden 
giderler  

(31.643.841) (10.283) (4.849.636) (92.266) 30.452.221 (6.143.805)

Özkaynak yöntemiyle 
değerlenen 
yatırımların karlarından 
(zararlarından) paylar

- (16.045) - - (669) (16.714)

Finansman öncesi 
faaliyet k/(z)

10.533.739 (650.544) 63.212.192 16.254.135 11.271.574 100.621.096

Finansman gelirleri 69.295.944 5.278.002 34.527.598 134.985 (74.934.089) 34.302.440

Finansman giderleri (92.432.455) (9.094.975) (43.511.720) (1.007.445) 31.496.420 (114.550.175)

Vergi öncesi kar / (zarar) (12.602.772) (4.467.517) 54.228.070 15.381.675 (32.166.095) 20.373.361
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1 Ocak – 31 Aralık 2016

Üretim İnşaat Perakende Hizmet ve 
Enerji

Bölümler Arası 
Eliminasyon Toplam

Grup dışı hasılat 240.688.401 87.960.724 641.043.089 45.829.709 - 1.015.521.923

Grup içi hasılat 23.538.597 27.948.804 3.881.934 26.438.075 (81.807.410) -

Toplam hasılat 264.226.998 115.909.528 644.925.023 72.267.784 (81.807.410) 1.015.521.923

Satışların maliyeti  (203.072.935) (112.343.140) (491.860.958) (62.264.451) 63.154.844 (806.386.640)

Brüt kar/(zarar) 61.154.063 3.566.388 153.064.065 10.003.333 (18.652.566) 209.135.283

Genel yönetim giderleri (11.731.112) (3.361.288) (22.051.905) (4.975.032) 14.173.062 (27.946.275)

Pazarlama giderleri  (25.903.367) - (111.106.365) (2.618.796) 3.356.391 (136.272.137)

Araştırma ve geliştirme 
giderleri 

(892.062) - - - - (892.062)

Esas faaliyetlerden diğer 
gelirler

4.528.502 2.181.012 3.354.882 1.548.659 (572.051) 11.041.004

Esas faaliyetlerden diğer 
giderler 

(5.730.580) (3.916.644) (3.616.823) (875.447) 104.452 (14.035.042)

Esas faaliyet karı/
(zararı)

21.425.444 (1.530.532) 19.643.854 3.082.717 (1.590.712) 41.030.771

Yatırım faaliyetlerinden 
gelirler 

5.790.638 8.102.068 30.782.639 1.132.096 (997.265) 44.810.176

Yatırım faaliyetlerinden 
giderler  

(4.434) (211.877) (639.495) (21.091) 211.877 (665.020)

Özkaynak yöntemiyle 
değerlenen 
yatırımların 
karlarından 
(zararlarından) paylar

- (7.955) - - (331) (8.286)

Finansman öncesi 
faaliyet k/(z)

27.211.648 6.351.704 49.786.998 4.193.722 (2.376.431) 85.167.641

Finansman gelirleri 27.736.004 19.994.409 27.291.299 220.985 (62.603.605) 12.639.092

Finansman giderleri (57.398.982) (39.153.133) (34.312.774) (3.561.686) 64.073.584 (70.352.991)

Vergi öncesi kar / 
(zarar)

(2.451.330) (12.807.020) 42.765.523 853.021 (906.452) 27.453.742
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Diğer Bölüm Bilgileri:

1 Ocak - 31 Aralık 2017

Üretim İnşaat Perakende Hizmet ve 
Enerji

Toplam

Yatırım harcamaları:
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı 

gayrimenkuller
26.834.707 254.816 65.667.033 474.537 93.231.093

Maddi olmayan duran varlıklar 190.447 7.583 260.677 2.153.127 2.611.834

Canlı varlıklar 10.008.486 - - - 10.008.486

Toplam yatırım harcamaları 37.033.640 262.399 65.927.710 2.627.664 105.851.413
Amortisman gideri 7.439.016 791.890 12.220.903 843.494 21.295.303

İtfa payları 4.470.096 13.057 197.916 184.265 4.865.334

1 Ocak - 31 Aralık 2016

Üretim İnşaat Perakende Hizmet ve 
Enerji

Toplam

Yatırım harcamaları:
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı 

gayrimenkuller
60.144.257 576.778 17.521.923 2.979.396 81.222.354

Maddi olmayan duran varlıklar 91.838 - 361.508 15.087 468.433

Canlı varlıklar 2.837.593 - - - 2.837.593

Toplam yatırım harcamaları 63.073.688 576.778 17.883.431 2.994.483 84.528.380
Amortisman gideri 4.811.354 875.032 12.455.653 1.026.622 19.168.661

İtfa payları 1.151.966 13.661 96.798 54.094 1.316.519
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5. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
İttifak İnşaat Mühendislik Müteahhitlik Tic. A.Ş. 1.778.229 1.690.148

Toplam 1.778.229 1.690.148

b) Uzun vadeli ilişkili taraflara peşin ödenmiş giderler:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Asaf İş Ortaklığı 41.761.209 31.967.756

Toplam 41.761.209 31.967.756

c) İlişkili taraflara ticari borçlar:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
İttifak İnşaat Mühendislik Müteahhitlik Tic. A.Ş. 238.432 266.038
Toplam 238.432 266.038

d) İlişkili taraflara diğer borçlar:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Ortaklara borçlar 1.452.191 919.412

Toplam 1.452.191 919.412

Ortaklara ve üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar aşağıdaki gibidir.

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

 Ücretler 7.101.606 5.466.754

Toplam 7.101.606 5.466.754
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6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Nakit 4.433.067 3.243.179

Bankalar

- Vadesiz mevduat 16.856.992 35.223.841

Kredi kartı alacakları (*) 7.227.089 7.660.635

Toplam 28.517.148 46.127.655

(*) Şirket bağlı ortaklıklarının kredi kartı sliplerinden oluşmaktadır. Kredi kartı sliplerinden doğan mevduatlara ilişkin blokaj ve komisyon yükümlülükleri 
bulunmamaktadır.
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7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
a. İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar

Kısa vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Alıcılar 131.924.654 101.664.337

Alacak senetleri 19.726.587 10.497.674

Ticari alacaklara ilişkin gelir tahakkukları 14.804.981 24.509.104

Ertelenmiş finansman geliri (1.858.656) (2.072.256)

Diğer ticari alacaklar 597.134 460.221

Şüpheli ticari alacaklar 12.845.269 9.284.820

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (12.845.269) (9.284.820)

Toplam 165.194.700 135.059.080

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hareket tablosu:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Dönem başı karşılık tutarı 9.284.820 10.587.345

Dönem içinde ayrılan karşılık 3.645.353 444.209

Dönem içinde iptal / tahsil edilen (84.904) (1.746.734)

Dönem sonu karşılık tutarı 12.845.269 9.284.820

Uzun vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Alacak senetleri 610.703 -

Toplam 610.703 -

b. İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar

Kısa vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Satıcılar 248.263.415 165.120.974

Borç senetleri 80.192.864 68.845.679

Gider tahakkukları 1.391.103 601.512

Ertelenmiş finansman gideri (8.304.316) (4.450.429)

Toplam 321.543.066 230.117.736
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8. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Devam eden inşaat sözleşmeleriyle ilgili maliyetler 128.940.254 126.688.189

Kayda alınan karlar eksi zararlar, net (33.618.678) (31.470.865)

95.321.576 95.217.324

Eksi: Dönem sonu itibarıyla toplam faturalanan hakediş bedeli (88.848.242) (88.848.242)

Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (net) 6.473.334 6.369.082

Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili olarak alınan avansları bulunmamaktadır. (31 Aralık 2016: Yoktur.)
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9. FİNANSAL YATIRIMLAR
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

  Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı

Seha International Construction Contracting Co. Ltd.(*) 372.140 90,00% 372.140 90,00%

Konbeltaş Konya İnşaat Taş. Hiz. Dan. Park İşl. Elektrik Üretim A.Ş. 248 0,00% 248 0,001%

Innopark-Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 75.000 ** 50.000 **

Innopark-Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.(**) (25.000) ** (25.000) **

Toplam 422.388 397.388

(*) Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin Suudi Arabistan’da %90 oranında bağlı ortaklığı bulunan şirkettir. Şirket 

04 Ocak 2010 tarihinde kurulmuştur. Henüz faaliyete geçmediğinden konsolidasyona dahil edilmemiştir.

(**) Finansal yatırım için taahhüt edilen sermaye tutarıdır. 
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10. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. Ve Tic. A.Ş.’nin %24 ve Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.’nin %1 oranında iştirak ettiği 
Asaf İş Ortaklığı, arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı amacıyla kurulmuş ve 3 Şubat 2016 tarihinde tescil edilmiştir.

Asaf İş Ortaklığı’nın tarafları aşağıdaki gibidir:

Pay Tutarı Pay Oranı(%)

Alzamil Gayrimenkul İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 45.000 45

Fuzul Yapı İnşaat Pazarlama A.Ş. 30.000 30

Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. 24.000 24

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. 1.000 1
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10.  ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (devamı)
Grup’un özkaynak yöntemiyle ölçülen iş ortaklığı olan Asaf İş Ortaklığı ‘nın aktif ve pasifleri içindeki payı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Varlıklar 325.112.310 167.171.530

Yükümlülükler 361.913.207 167.104.677

Özkaynaklar (36.800.897) 66.853

Grup’un özkaynaklardaki payı - 16.714

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Hasılat 119.308 40.325
Net dönem karı / (zararı) (24.143.069) (33.147)
Dönem karında / (zararında) Grup’un payı (16.714) (8.286)

Asaf İş Ortaklığı’nın 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Dönen varlıklar 141.566.535 20.479.566

Duran varlıklar 183.545.775 146.691.964

Kısa vadeli borçlar (24.552.950) (9.460.004)

Uzun vadeli borçlar (337.360.257) (157.644.673)

Hasılat 119.308 40.325

Toplam kapsamlı gelir / (gider) (24.143.069) (33.147)

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Dönen varlıklar içeriğinde yer alan nakit ve nakit benzerleri 301.721 306.745

Amortisman ve itfa payları gideri (2.368.529) (1.083.344)

Faiz gelirleri 93.271 5.360
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11. FİNANSAL BORÇLAR
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Banka kredileri  

 -    TL Krediler 67.089.593 73.179.198

 -    USD Krediler 7.273.546 8.754.552

 -    EURO Krediler 21.535.368 16.361.801

Kredi kartı borçları 2.183.193 1.768.145

Toplam 98.081.700 100.063.696
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11. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Detayı:

31 Aralık 2017:
Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 9,12% 17,88% 1.661.581 1.661.581

      1.661.581

Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 6,25% 18,00% 65.428.012 65.428.012

USD Krediler 2,17% 5,50% 1.928.350 7.273.546

EURO Krediler 2,22% 5,74% 4.769.210 21.535.368

        94.236.926
Döviz Tutarı TL Tutarı

TL Krediler     67.089.593 67.089.593

USD Krediler     1.928.350 7.273.546

EURO Krediler     4.769.210 21.535.368

Toplam       95.898.507

31 Aralık 2016:
Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 9,12% - 15,60% 34.150.089 34.150.089

USD Krediler 3,60% - 3,60% 199.111 700.712

EURO Krediler 0,33% - 3,25% 65.874 244.386

          35.095.187

 

Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 1,29% - 18,00% 39.029.109 39.029.109

USD Krediler 1,40% - 17,75% 2.288.543 8.053.840

EURO Krediler 0,75% - 17,75% 4.344.434 16.117.415

          63.200.364

 

Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler       73.179.198 73.179.198

USD Krediler       2.487.654 8.754.552

EURO Krediler       4.410.308 16.361.801

Toplam         98.295.551
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b. İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Banka kredileri

 -    TL Krediler 286.992.258 172.849.030

 -    USD Krediler 2.911.957 2.805.013

 -    EURO Krediler 38.862.787 61.872.697

Finansal kiralama anapara ve faizleri 11.708.095 8.885.375

Finansal kiralama faizleri (876.743) (1.033.382)

Toplam 339.598.354 245.378.733
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11. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımlarının Detayı:

31 Aralık 2017:
Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 9,12% - 17,88% 65.343.661 65.343.661

EURO Krediler 3,26% - 4,68% 1.265.774 5.715.602

  71.059.263
 

Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 6,25% - 18,00% 221.648.597 221.648.597

USD Krediler 2,91% - 5,50% 772.014 2.911.957

EURO Krediler 2,22% - 5,74% 7.340.756 33.147.185

          257.707.739
 

Toplam Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 286.992.258 286.992.258

USD Krediler 772.014 2.911.957

EURO Krediler 8.606.530 38.862.787

Toplam   328.767.002

31 Aralık 2016:
Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 9,12% 15,60% 15.338.781 15.338.781

EURO Krediler 0,33% 4,68% 8.605.598 31.925.909

        47.264.690
 

Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 1,29% 18,00% 157.510.249 157.510.249

USD Krediler 2,91% 4,00% 797.060 2.805.013

EURO Krediler 0,75% 17,75% 8.072.129 29.946.788

        190.262.050
 

Toplam Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 172.849.030 172.849.030

USD Krediler 797.060 2.805.013

EURO Krediler 16.677.727 61.872.697

Toplam   237.526.740
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11. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
c. İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Banka kredileri
 -    TL Krediler 166.433.386 132.476.693
 -    USD Krediler 3.316.737 5.623.492
 -    EURO Krediler 40.126.442 53.913.285
Finansal kiralama anapara ve faizleri 12.725.706 16.156.413
Finansal kiralama faizleri (375.393) (840.583)
 Toplam 222.226.878 207.329.300

Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Detayı:

31 Aralık 2017:
Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 9,12% - 17,88% 26.343.291 26.343.291
EURO Krediler 3,26% - 4,20% 450.423 2.033.886
          28.377.177
           
Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 6,25% - 18,00% 140.090.095 140.090.095
USD Krediler 2,91% - 5,50% 879.328 3.316.737
EURO Krediler 2,22% - 5,74% 8.435.955 38.092.556
          181.499.388
 
Toplam Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 166.433.386 166.433.386
USD Krediler 879.328 3.316.737
EURO Krediler 8.886.378 40.126.442
    209.876.565

31 Aralık 2016:
Katılım Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 9,12% 15,60% 4.476.850 4.476.850
EURO Krediler 0,33% 4,68% 914.322 3.392.041
        7.868.891
         
Mevduat Bankaları Faiz Aralığı Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 1,29% 18,00% 127.999.843 127.999.843
USD Krediler 2,91% 4,00% 1.597.946 5.623.492
EURO Krediler 0,75% 17,75% 13.617.954 50.521.244
        184.144.579
Toplam Döviz Tutarı TL Tutarı
TL Krediler 132.476.693 132.476.693
USD Krediler 1.597.946 5.623.492
EURO Krediler 14.532.276 53.913.285
    192.013.470
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11. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
Banka kredilerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
0 - 3 ay 91.130.941 98.833.198
3- 12 ay 297.028.141 210.646.643
1-2 yıl 148.112.515 134.903.141
2-3 yıl 45.629.983 52.828.311
3-4 yıl 24.710.384 21.170.332
4-5 yıl 14.869.153 2.917.771
5 yıl ve üzeri 1.176.158 1.879.951
Etkin faiz 11.884.799 4.656.414
Toplam 634.542.074 527.835.761

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
1 yıldan az 11.708.095 8.885.375

1-5 yıl arası 12.725.706 16.156.413

Toplam anapara + faiz 24.433.801 25.041.788
Gelecek yıllara ait faiz gideri (-) (1.252.136) (1.873.965)

Finansal kiralama borçları anapara toplamı 23.181.665 23.167.823
 

Gösterimi:
Kısa vadeli finansal kiralama borçları (brüt) 11.708.095 8.885.375

Kısa vadeli finansal kiralama borçları (faiz) (876.743) (1.033.382)

Kısa vadeli anapara 10.831.352 7.851.993
   

Uzun vadeli finansal kiralama borçları (brüt) 12.725.706 16.156.413

Uzun vadeli finansal kiralama borçları (faiz) (375.393) (840.583)

Uzun vadeli anapara 12.350.313 15.315.830
   

Toplam 23.181.665 23.167.823
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12. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
a. Diğer alacaklar:

Kısa vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Hisse senedi satışından alacaklar 13.320.000 13.320.000

Vergi dairesinden alacaklar 4.939.455 3.706.958

Verilen depozito ve teminatlar 748.129 369.651

Personelden alacaklar 119.956 1.532

Konut yapı kooperatifinden alacaklar - 1.139.852

Diğer çeşitli alacaklar 534.960 54.309

Toplam 19.662.500 18.592.302

Uzun vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Verilen depozito ve teminatlar (*) 2.816.317 1.721.470

Toplam 2.816.317 1.721.470

(*) Verilen depozito ve teminatlar belediyeler, elektrik, su ve doğalgaz dağıtım şirketlerine verilen tutarlardan oluşmaktadır. 
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12. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
b. Diğer borçlar
Kısa vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Ödenecek vergi ve fonlar 3.062.470 1.880.660

Alınan depozito ve teminatlar (*) 891.980 882.722

Diğer çeşitli borçlar 614 4.973

Ödenecek diğer yükümlülükler 10.954 2.969

Toplam 3.966.018 2.771.324

(*) Şirket bağlı ortaklılarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin kiralama işlemlerine ilişkin aldığı depozito ve teminat tutarlarıdır. 



İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

165

13. STOKLAR
  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Gayrimenkul stokları 283.726.812 202.098.611
Market stokları 121.377.113 111.894.302
Un, makarna ve irmik stokları 54.891.789 33.730.740
Değirmen, kantar ve testere stokları 36.364.986 12.006.376
Binek araçlar ve yedek parça stokları 5.221.337 3.610.528
Canlı hayvan ürünleri ve yem stokları 9.531.363 2.596.972
Diğer 39.887 38.000
Toplam 511.153.287 365.975.529

Stoklar üzerinde 88.865.000 TL sigorta teminatı bulunmaktadır. (31 Aralık 2016 – 90.273.000 TL)
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14. CANLI VARLIKLAR
a. Kısa vadeli canlı varlıklar

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Büyükbaş etlik hayvanlar 6.673.164 5.000.631

Küçükbaş etlik hayvanlar - 39.815

Toplam 6.673.164 5.040.446

b. Uzun vadeli canlı varlıklar

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Yumurtalık tavuklar 11.293.067 2.837.593

Yumurtalık tavuklar itfa payı (3.983.557) (118.233)

Toplam 7.309.510 2.719.360

Uzun vadeli canlı varlıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Açılış bakiyesi 2.719.360 1.190.538

Cari dönem alışlar 10.008.486 2.837.593

Cari dönem çıkışlar, net (1.076.074) (330.123)

İtfa payları (4.342.262) (978.648)

Dönem sonu bakiyesi 7.309.510 2.719.360
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15. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
a. İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler

Kısa Vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Verilen sipariş avansları 52.659.298 63.463.290

Peşin ödenen kira giderleri 1.010.298 1.713.376

İş avansları 697.442 647.395

Peşin ödenen sigorta giderleri 371.600 1.546.151

Personel avansları 425.361 380.605

Peşin ödenen diğer giderler 1.427.334 710.353

Toplam 56.591.332 68.461.170

Uzun Vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Peşin ödenen kira giderleri 173.100 106.205

Toplam 173.100 106.205

b. İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler

Kısa Vadeli

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Alınan sipariş avansları 61.542.954 24.011.640

Gelecek aylara ait gelirler 8.716.011 2.835.636

Toplam 70.258.965 26.847.276

Uzun Vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Alınan sipariş avansları 85.471.612 76.108.554

Gelecek yıllara ait kira gelirleri 1.169.739 2.643.920

Toplam 86.641.351 78.752.474
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16. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller, üzerinden kira geliri elde edilen gayrimenkuller ile değer artış kazancı 
elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerden oluşmaktadır.

Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Kule Site AVM 379.433.967 336.902.738

Ereğli Park Site AVM 50.132.751 44.761.385

Yatırım amaçlı arsa 43.855.000 -

Lojistik Binası 10.775.000 9.520.000

Toplam 484.196.718 391.184.123
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16.  YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı)

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2017 
Gerçeğe Uygun 

Değer Girişler Çıkışlar Transferler
Gerçeğe Uygun 
Değer farkı, Net

31 Aralık 2017 
Gerçeğe Uygun 

Değer
Kule Site AVM 336.902.738 - - 6.013.373 36.517.856 379.433.967

Ereğli Park Site AVM 44.761.385 - - - 5.371.366 50.132.751

Yatırım amaçlı arsa - 43.855.000 - - - 43.855.000

Lojistik Binası 9.520.000 - - - 1.255.000 10.775.000

Toplam 391.184.123 43.855.000 - 6.013.373 43.144.222 484.196.718

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2016 
Gerçeğe Uygun 

Değer Girişler Çıkışlar Transferler
Gerçeğe Uygun 
Değer farkı, Net

31 Aralık 2016 
Gerçeğe Uygun 

Değer
Kule Site AVM 299.617.144 2.061.842 - - 35.223.752 336.902.738

Ereğli Park Site AVM 37.241.473 - - - 7.519.912 44.761.385

Lojistik Binası - - - 6.015.000 3.505.000 9.520.000

Toplam 336.858.617 2.061.842 - 6.015.000 46.248.664 391.184.123

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin sigorta teminat bedeli 198.395.787 TL’dir.(31 Aralık 2016: 96.124.020 TL) . 31 Aralık 2017 
tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde ipotek bedeli 280.925.000 TL’dir. (31 Aralık 2016: 275.970.000 TL )

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanan ekspertiz raporları, gelir kapitalizasyonu yaklaşımı ile emsal değer 
metodu kullanılarak hazırlanmıştır. Gerçeğe uygun değer tespit edilirken benzer gayrimenkuller ile ilgili piyasa işlem fiyatlarının referans alınmasına uygun 
karşılaştırılabilir veri olmaması durumunda gelir kapitalizasyonu değerleme metodu kullanılmıştır.

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri    26.628.683    23.334.480   

Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan faaliyet giderleri      2.526.420        2.301.051   
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17. MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Arazi ve Arsalar 235.459.118 175.827.188 153.314.609
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 366.702 405.521 443.873
Binalar 156.740.190 81.832.139 72.566.215
Tesis, Makine ve Cihazlar 61.180.741 43.326.627 34.783.767
Taşıtlar 1.705.787 523.497 2.456.304
Mobilya ve Demirbaşlar 21.603.185 19.117.770 14.191.329
Özel Maliyetler 11.341.380 15.245.104 15.000.323
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 108.378 108.378 108.378
Yapılmakta Olan Yatırımlar 12.867.327 66.911.290 22.515.345
Diğer Maddi Duran Varlıklar 557.395 421.887 269.753
Toplam 501.930.203 403.719.401 315.649.896

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle maddi duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Maliyet 1 Ocak 2017 İlaveler Çıkışlar Transferler
Yeniden 

Değerleme 
31 Aralık 

2017
Arazi ve arsalar 175.827.188 1.707.998 (74.000) - 57.997.932 235.459.118
Yer altı ve yer üstü 
düzenlemeleri 799.542 14.452 - - - 813.994
Binalar 81.832.139 313.210 (1.592.225) 51.796.775 24.390.291 156.740.190
Tesis, makine ve cihazlar 99.220.351 1.940.247 (118.251) 23.911.627 - 124.953.974
Taşıtlar 6.036.065 2.247.721 (1.537.040) - - 6.746.746
Demirbaşlar 57.363.100 8.454.533 (99.375) 403.991 - 66.122.249
Özel maliyetler 33.045.949 262.834 (9.455.123) 2.109.995 - 25.963.655
Diğer maddi vuran varlıklar 1.059.365 348.169 - - - 1.407.534
Özel tükenmeye tabi varlıklar 108.378 - - - - 108.378
Yapılmakta olan yatırımlar 66.911.290 34.086.929 (3.895.131) (84.235.761) - 12.867.327
Toplam 522.203.367 49.376.093 (16.771.145) (6.013.373) 82.388.223 631.183.165
 
Birikmiş Amortismanlar
Yer altı ve yer üstü 
düzenlemeleri 394.021 53.271 - - - 447.292
Binalar - 3.051.152 - - (3.051.152) -
Tesis, makine ve cihazlar 55.893.724 7.938.396 (58.887) - - 63.773.233
Taşıtlar 5.512.568 581.120 (1.052.729) - - 5.040.959
Demirbaşlar 38.245.330 6.327.680 (53.946) - - 44.519.064
Özel maliyetler 17.800.845 3.131.023 (6.309.593) - - 14.622.275
Diğer maddi vuran varlıklar 637.478 212.661 - - - 850.139
Toplam 118.483.966 21.295.303 (7.475.155) - (3.051.152) 129.252.962
 
Maddi duran varlıklar, net 403.719.401 28.080.790 (9.295.990) (6.013.373) 85.439.375 501.930.203

Maddi duran varlıklar üzerinde sigorta teminat bedeli 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 942.522.794 TL’dir.
31 Aralık 2017 tarihi itibariyle sahip olduğu maddi varlıklar üzerinde toplam 232.679.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.
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17.  MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2017 tarihi itibariyle arazi ve arsalar ile binaların gerçeğe uygun değerindeki değişimler aşağıdaki gibidir:

Arazi ve Arsalar
Devreden 

Gerçeğe 
Uygun Değer

Cari Dönem 
Giriş/(Çıkışlar)

Amortisman 
Gideri

Gerçeğe 
Uygun Değer 

Farkı

Dönem sonu 
Gerçeğe Uygun 

Değer

Kule Site AVM 42.671.291 - - 12.203.700 54.874.991

Park Site AVM 842.893 - - 70.198 913.091

Kule Plaza İş Merkezi 22.261.745 - - 10.203.300 32.465.045

Kadınhanı 18.415.200 - - 1.826.000 20.241.200

Perakende Lojistik Depo 12.760.000 - - 1.330.000 14.090.000

Otopark Arsa 1.115.000 - - 185.000 1.300.000

Meram-Alakova 380.000 - - 60.000 440.000

Kule Site AVM Otopark 7.065.000 - - 1.180.000 8.245.000

Tömek 12.750.000 - - 1.260.000 14.010.000

Selçuklu Tarla 6.805.000 - - 685.000 7.490.000

Karatay Tarla 90.000 - - 15.000 105.000

Tavuk Çiftliği 6.802.000 - - 2.911.000 9.713.000

Yeni Fabrika 13.461.600 - - 1.121.800 14.583.400

Eski Fabrika 3.198.000 - - 266.000 3.464.000

Tömek Tesisi 13.064.000 - - 14.791.000 27.855.000

Beyşehir Yem Tesisi 1.542.240 - - 1.027.760 2.570.000

Tatlıcak Tesisi 2.657.828 - - 7.307.174 9.965.002

Sakyatan Arsa 14.418 - - - 14.418

Tatlıcak Yeni Tesis - 1.707.998 - - 1.707.998

Makarna Fabrikası 9.850.000 - - 1.555.000 11.405.000

Sille Arsa 6.973 - - - 6.973

Kırşehir Arsa 74.000 (74.000) - - -

Toplam 175.827.188 1.633.998 - 57.997.932 235.459.118
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Binalar 
Devreden 

Gerçeğe 
Uygun Değer

Cari Dönem 
Giriş/(Çıkışlar)

Amortisman 
Gideri

Gerçeğe 
Uygun Değer 

Farkı

Dönem sonu 
Gerçeğe Uygun 

Değer

Kule Site AVM 24.275.969 - (655.974) 21.871.045 45.491.040

Park Site AVM 4.395.722 - (125.656) 684.092 4.954.158

Kule Plaza İş Merkezi 2.988.255 107.210 (69.168) 1.148.661 4.174.958

Kadınhanı 2.676.965 - (68.047) 339.882 2.948.800

Perakende Lojistik Depo 4.770.000 (1.592.225) (114.314) 2.566.534 5.629.995

Seydişehir Market 2.770.000 - (71.790) 346.790 3.045.000

Mengene Market 1.785.000 - (44.403) 219.403 1.960.000

Meram Market 1.720.000 - (41.992) 221.992 1.900.000

Pelitevler Market 980.000 - (20.843) 140.843 1.100.000

Zambak Market - - - - -

Tömek 1.600.000 - (56.600) 121.600 1.665.000

İstanbul Ofis 1.300.000 - (43.970) 113.970 1.370.000

İnşaat Lojistik - - - - -

Tavuk Çiftliği 12.363.849 20.346.643 (302.631) (5.620.861) 26.787.000

Yeni Fabrika - 28.538.641 (631.118) 4.339.077 32.246.600

Eski Fabrika 4.227.000 - (152.859) 281.859 4.356.000

Tömek Tesisi 278.249 - (9.267) (268.982) -

Beyşehir Yem Tesisi 1.363.728 206.000 (49.991) (34.737) 1.485.000

Tatlıcak Tesisi 372.402 - (9.591) (362.811) -

Tatlıcak Yeni Tesis - 2.911.491 (4.852) - 2.906.639

Makarna Fabrikası 13.565.000 - (569.972) 1.284.972 14.280.000

Seydişehir Bina 400.000 - (8.114) 48.114 440.000

Toplam 81.832.139 50.517.760 (3.051.152) 27.441.443 156.740.190
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17. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle maddi duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Maliyet 1 Ocak 2016 İlaveler Çıkışlar Transferler Yeniden 
Değerleme 31 Aralık 2016

Arazi ve arsalar 153.314.607 - - (3.137.725) 25.650.306 175.827.188

Yer altı ve yer üstü 
düzenlemeleri

791.628 12.420 (4.506) - - 799.542

Binalar 72.566.215 394.006 (41.667) (1.060.000) 9.973.585 81.832.139

Tesis, makine ve cihazlar 84.442.378 16.086.759 (3.119.661) 1.810.875 - 99.220.351

Taşıtlar 9.159.471 1.606.462 (4.729.868) - - 6.036.065

Demirbaşlar 47.276.816 8.874.291 (697.902) 1.909.895 - 57.363.100

Özel maliyetler 31.156.428 187.651 (1.163.877) 2.865.747 - 33.045.949

Diğer maddi vuran varlıklar 752.834 306.531 - - - 1.059.365

Özel tükenmeye tabi varlıklar 108.378 - - - - 108.378

Yapılmakta olan yatırımlar 22.515.345 51.692.392 - (7.296.447) - 66.911.290

Toplam 422.084.100 79.160.512 (9.757.481) (4.907.655) 35.623.891 522.203.367

 

Birikmiş Amortismanlar

Yer altı ve yer üstü 
düzenlemeleri

347.755 49.495 (3.229) - - 394.021

Binalar - 2.173.915 - - (2.173.915) -

Tesis, makine ve cihazlar 49.658.611 7.723.742 (1.943.766) 455.137 - 55.893.724

Taşıtlar 6.703.167 1.331.138 (2.521.737) - - 5.512.568

Demirbaşlar 33.085.487 4.931.243 (423.608) 652.208 - 38.245.330

Özel maliyetler 16.156.105 2.804.731 (1.159.991) - - 17.800.845

Diğer maddi vuran varlıklar 483.081 154.397 - - - 637.478

Toplam 106.434.206 19.168.661 (6.052.331) 1.107.345 (2.173.915) 118.483.966

 

Maddi duran varlıklar, net 315.649.894 59.991.851 (3.705.150) (6.015.000) 37.797.806 403.719.401

Maddi duran varlıklar üzerinde sigorta teminat bedeli 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 293.603.118 TL’dir.
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sahip olduğu maddi varlıklar üzerinde toplam 475.600.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.
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17. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle arazi ve arsalar ile binaların gerçeğe uygun değerindeki değişimler aşağıdaki gibidir:

Arazi ve Arsa Tanımı
Devreden 

Gerçeğe 
Uygun Değer

Cari Dönem 
Giriş/(Çıkışlar)

Amortisman 
Gideri

Gerçeğe 
Uygun Değer 

Farkı

Dönem sonu 
Gerçeğe Uygun 

Değer

Kule Site AVM 49.897.378 - - (7.226.087) 42.671.291

Park Site AVM 561.894 - - 280.999 842.893

Kule Plaza İş Merkezi 18.180.425 - - 4.081.320 22.261.745

Kadınhanı 17.166.000 - - 1.249.200 18.415.200

Perakende Lojistik Depo 11.317.410 533.564 - 909.026 12.760.000

Otopark Arsa 771.000 - - 344.000 1.115.000

Meram-Alakova 235.000 - - 145.000 380.000

Kule Site AVM Otopark 5.030.000 - - 2.035.000 7.065.000

Tömek 6.795.000 - - 5.955.000 12.750.000

İnşaat Lojistik 4.955.000 (4.955.000) - - -

Selçuklu Tarla 2.555.000 - - 4.250.000 6.805.000

Karatay Tarla 70.000 - - 20.000 90.000

Tavuk Çiftliği 4.322.000 - - 2.480.000 6.802.000

Yeni Fabrika 10.065.000 1.283.711 - 2.112.889 13.461.600

Eski Fabrika 2.065.000 - - 1.133.000 3.198.000

Tömek Tesisi 11.872.665 - - 1.191.335 13.064.000

Beyşehir Yem Tesisi 835.380 - - 706.860 1.542.240

Tatlıcak Tesisi 1.040.912 - - 1.616.916 2.657.828

Sakyatan Arsa 14.418 - - - 14.418

Makarna Fabrikası 5.494.152 - - 4.355.848 9.850.000

Sille Arsa 6.973 - - - 6.973

Kırşehir Arsa 64.000 - - 10.000 74.000

Toplam 153.314.607 (3.137.725) - 25.650.306 175.827.188
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Binalar Tanımı
Devreden 

Gerçeğe 
Uygun Değer

Cari Dönem 
Giriş/(Çıkışlar)

Amortisman 
Gideri

Gerçeğe 
Uygun Değer 

Farkı

Dönem sonu 
Gerçeğe Uygun 

Değer

Kule Site AVM 28.642.477 - (758.740) (3.607.768) 24.275.969

Park Site AVM 3.796.633 - (101.506) 700.595 4.395.722

Kule Plaza İş Merkezi 2.005.575 - (35.583) 1.018.263 2.988.255

Kadınhanı 2.507.000 - (61.455) 231.420 2.676.965

Perakende Lojistik Depo 5.422.590 - (166.789) (485.801) 4.770.000

Seydişehir Market 2.275.000 - (58.251) 553.251 2.770.000

Mengene Market 1.425.000 - (34.547) 394.547 1.785.000

Meram Market 1.375.000 - (32.999) 377.999 1.720.000

Pelitevler Market 785.000 - (16.351) 211.351 980.000

Zambak Market 41.917 (41.667) (250) - -

Tömek 1.500.000 - (51.250) 151.250 1.600.000

İstanbul Ofis 720.000 - (23.556) 603.556 1.300.000

İnşaat Lojistik 1.060.000 (1.060.000) - - -

Tavuk Çiftliği 3.684.363 - (75.312) 8.754.798 12.363.849

Eski Fabrika 3.950.000 - (136.960) 413.960 4.227.000

Tömek Tesisi 262.150 - (8.450) 24.549 278.249

Beyşehir Yem Tesisi 1.285.904 - (44.259) 122.083 1.363.728

Tatlıcak Tesisi 361.760 - (8.917) 19.559 372.402

Makarna Fabrikası 11.465.846 9.006 (553.332) 2.643.480 13.565.000

Seydişehir Bina - 385.000 (5.408) 20.408 400.000

Toplam 72.566.215 (707.661) (2.173.915) 12.147.500 81.832.139
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18. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Haklar 2.187.914 187.485

Bilgisayar yazılımları 634.135 545.802

Toplam 2.822.049 733.287

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Maliyet 1 Ocak 2017 İlaveler Çıkışlar Transfer 31 Aralık 2017
Haklar 3.733.434 2.216.267 (1.753.988) - 4.195.713

Bilgisayar yazılımları 4.093.200 395.567 - - 4.488.767

Toplam 7.826.634 2.611.834 (1.753.988) - 8.684.480
 

Birikmiş Amortismanlar

Haklar 3.545.949 215.838 (1.753.988) - 2.007.799

Bilgisayar yazılımları 3.547.398 307.234 - - 3.854.632

Toplam 7.093.347 523.072 (1.753.988) - 5.862.431
 

Maddi olmayan duran varlıklar, net 733.287 2.822.049

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Maliyet 1 Ocak 2016 İlaveler Çıkışlar Transfer 31 Aralık 2016
Haklar 6.445.923 41.774 (1.646.918) (1.107.345) 3.733.434

Bilgisayar yazılımları 3.805.799 426.659 (139.258) - 4.093.200

Toplam 10.251.722 468.433 (1.786.176) (1.107.345) 7.826.634
 

Birikmiş Amortismanlar
Haklar 6.038.383 85.901 (1.470.990) (1.107.345) 3.545.949

Bilgisayar yazılımları 3.434.096 251.970 (138.668) - 3.547.398

Toplam 9.472.479 337.871 (1.609.658) (1.107.345) 7.093.347
 

Maddi olmayan duran varlıklar, net 779.243 130.562 (176.518) - 733.287
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19. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli karşılıklar:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Dava karşılıkları 5.309.945 8.323.549

Toplam 5.309.945 8.323.549

Teminat / Rehin / İpotek (TRİ)

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle grubun Teminat/Rehin/İpotek (“TRİ”) pozisyonu;

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

A. Kendi Tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’ler - -

B. Bağlı Ortaklığı adına vermiş olduğu TRİ’ler 681.683.071 548.808.485

C. Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin bor-
cunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’ler

- -

D. Diğer TRİ’ler - -

C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’ler - -

Toplam 681.683.071 548.808.485

Grup’un vermiş olduğu TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle %116’dır. (31 Aralık 2016: %109
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20. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
a. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Personele borçlar 6.837.706 6.062.602

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 3.821.813 3.630.360

Toplam 10.659.519 9.692.962

b. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar:

Kısa vadeli

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
İzin karşılıkları 4.297.437 3.207.568

Toplam 4.297.437 3.207.568

Uzun vadeli

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Kıdem tazminatı karşılığı 11.418.105 11.077.217

Toplam 11.418.105 11.077.217

Grup’un kıdem tazminatı hesaplaması karşılığının hesaplanmasında 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle geçerli olan 4.732 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 
Aralık 2016– 4.297 TL). Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, grubun çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre he-
saplanır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), grubun yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri 
kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir.

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 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle, ekli mali tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğü-
nün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık % 10 maaş artış oranı ve % 14,80 iskonto oranı varsayımına 
göre % 4,36 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2016 –% 3,58). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Grup’a kalacak olan 
kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
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Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Dönem başı bakiyesi 11.077.217 11.053.030

Hizmet maliyeti 1.417.966 1.636.375

Faiz maliyeti 498.244 400.208

Ödemeler (4.674.433) (2.671.756)

Aktüeryal kazanç / (kayıp) 3.099.111 659.360

Dönem sonu bakiyesi 11.418.105 11.077.217
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21. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a. İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Devreden KDV 19.852.132 24.115.646

Diğer KDV 9.701.819 5.323.809

Toplam 29.553.951 29.439.455

b. İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Gider tahakkukları 159.583 -

Sayım ve tesellüm fazlaları 1.564 -

Toplam 161.147 -
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22. ÖZKAYNAKLAR
a. Sermaye

31 Aralık 2017 Pay Oranı 31 Aralık 2016 Pay Oranı

Selva Gıda Sanayi A.Ş.  5.965.689 9,94% 9.165.689 15,28%

Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. 3.498.738 5,83% 3.498.738 5,83%

Diğer 50.535.573 84,23% 47.335.573 78,89%

Toplam 60.000.000 100% 60.000.000 100%

Grup sermayesi ana ortaklığın (İttifak Holding A.Ş.)  sermayesinden oluşmakta olup 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sermayenin % 10 ve 
daha fazlasına sahip ortaklar bulunmamaktadır. Ana ortaklığın sermayesi her biri 1 TL olan 60.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.

21.06.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereği, bu tarih itibariyle mevcut ortakların tamamına %10 oranında imtiyaz 
hakkı verilmiş olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibi şekillenmiştir;

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 artışlarında hissedarların Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili mad-
deleri çerçevesinde haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar satış için 
öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine 
veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu’nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir.

Şirket Ana sözleşmesinin 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 beş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 
1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan paylar dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez. 

Ana sözleşmenin 10.maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinden 4 adedi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçi-
lirler. Diğer 2 adet Yönetim Kurulu üyesi ise Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir.
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22. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
b. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
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 dışında bir kullanımı yoktur.

c. Geri alınmış paylar:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Geri alınmış paylar (5.558) (5.558)

Toplam (5.558) (5.558)

d. Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (9.459.717) (12.659.717)

Toplam (9.459.717) (12.659.717)

Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezi A.Ş. 11.04.2008 tarihinde gönüllü çağrı yöntemiyle Şirket’in 53.112,50 TL nominal değerli 106.225 
adet (sermaye artırımı sonrası 132.781,25 adet) hissesini 2.589.368 TL’ye satın almıştır.

Ayrıca Şirket’in gerçek kişi ortaklarından; Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. 2007 yılında Şirket’in 43.271 TL nominal değerli 86.542 
(sermaye artırımı sonrası 108.177,50) adet hissesini 2.120.305 TL’ye,  Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San. Tic. A.Ş. 2008 yılında Şirket’in 30.613 
TL nominal değerli 61.225 (sermaye artırımı sonrası 76.531,25) adet hissesini 1.500.013 TL’ye, Adese Alışveriş Merkezi A.Ş. ise 2008 yılında Şirket’in 
164.173 TL nominal değerli 211.878 (sermaye artırımı sonrası 264.847,50) adet hissesini 5.098.153,50 TL’ye satın almıştır.

Şirket bağlı ortaklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş. 2013 yılında Ana ortaklık İttifak Holding A.Ş’nin paylarının Borsa İstanbul’dan alım satımına başlamıştır. 
Borsadan alınan bu paylar konsolidasyon kapsamında özkaynaklardan düşülerek karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesinde muhasebeleştirilmiştir. Alınan 
payların alım-satımında kaynaklanan kar/zarar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiştir. Selva Gıda Sanayi A.Ş. 2013 yılında 1.767.040 adet, 2014 
yılında ise 7.398.649 adet olmak üzere toplam 9.165.689 adet İttifak Holding A.Ş. payı almıştır. 

e. Pay ihraç primleri / iskontoları

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Pay senedi ihraç primleri 11.946.967 11.946.967

Toplam 11.946.967 11.946.967

İttifak Holding A.Ş. 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 kaydedilmiştir. 2004 enflasyon muhasebesi gereği 1.346.967 TL’lik enflasyon düzelt-
mesi yapılmıştır. Toplam tutar 11.946.967 TL’dir.  
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22. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
f. Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler / (giderler)

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul yeniden değerleme artışları 274.040.572 218.421.802

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları) (14.279.245) (15.011.467)

Diğer kazançlar/(kayıplar) (195.310) (195.310)

Toplam 259.566.017 203.215.025

g. Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirler / (giderler)

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan 
kazanç/(kayıplar)

2.578.391 (15.905.361)

Toplam 2.578.391 (15.905.361)

h. Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre 
ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, 
geçmiş 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 2017 31 Aralık 2016
Yasal yedek akçe 1.514.943 1.464.959

Toplam 1.514.943 1.464.959

i. Diğer yedekler

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Diğer yedekler 864.808 786.226

Toplam 864.808 786.226

j. Geçmiş yıllar karları

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Geçmiş yıl karları 103.094.012 98.123.802

Toplam 103.094.012 98.123.802
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22. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
k. Kontrol gücü olmayan paylar

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak hesap grubu kalemlerinden ana ortaklık ve bağlı 
ortaklık dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançoda özkaynak hesap grubunda “Kontrol gücü olmayan paylar” kaleminde gösterilir.

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Kontrol gücü olmayan paylar 165.591.895 142.479.376

Toplam 165.591.895 142.479.376
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23. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
a. Hasılat

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Market satışları 691.447.567 648.185.967

Makarna, un ve irmik satışları 199.834.622 160.830.743

İnşaat faaliyeti gelirleri 59.277.871 115.909.528

Akaryakıt satışları - 6.311.339

Değirmen ve testere satışları 128.905.304 82.792.349

Canlı varlık ürünleri satışları 63.830.521 21.408.157

Araç satışları 26.165.292 28.864.041

Diğer satışlar 43.897.830 43.711.579

Bölümler arası eliminasyon (71.132.131) (81.807.410)

Brüt satışlar 1.142.226.876 1.026.206.293
İndirimler (12.524.154) (10.684.370)

Net satışlar 1.129.702.722 1.015.521.923

b. Satışların Maliyeti

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Market satışları 525.965.666 491.860.958

Makarna, un ve irmik satışları 161.883.966 124.129.357

İnşaat faaliyeti gelirleri 55.362.600 112.343.140

Akaryakıt satışları - 5.840.255

Değirmen ve testere satışları 86.431.601 55.096.040

Canlı varlık ürünleri satışları 52.458.591 18.007.283

Araç satışları 22.766.413 25.931.553

Diğer satışlar 23.291.380 36.332.898

Bölümler arası eliminasyon (42.308.393) (63.154.844)

Net satışlar 885.851.824 806.386.640
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24. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ VE ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME GİDERLERİ

Pazarlama Giderleri:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Personel ücretleri 61.473.761 58.676.459

Kira giderleri 23.325.992 18.564.566

Navlun ve nakliye giderleri 20.074.871 12.926.219

Amortisman giderleri 5.746.333 7.654.355

Elektrik giderleri 7.712.151 9.748.266

Ambalaj malzemeleri giderleri 5.616.815 4.887.216

Reklam giderleri 3.441.157 3.771.188

Komisyon giderleri 2.930.735 1.765.481

Bakım onarım giderleri 3.339.638 2.137.409

Akaryakıt giderleri 1.569.011 1.193.112

Sigorta giderleri 972.370 1.014.813

Temizlik malzemeleri giderleri 775.534 998.742

Diğer 17.376.580 12.934.311

Toplam 154.354.948 136.272.137
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24. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ VE ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME GİDERLERİ (devamı)

Genel Yönetim Giderleri:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Personel giderleri 21.462.508 12.355.684

Amortisman giderleri 7.418.839 8.908.648

Yazılım gideri 3.910.114 -

Araç kira giderleri 1.887.787 -

Kıdem tazminatı karşılığı gideri 1.417.966 1.636.375

Vergi, resim ve harçlar 1.409.014 592.286

İzin karşılıkları 1.090.257 527.647

Akaryakıt giderleri 865.520 298.622

Telefon, internet, posta giderleri 761.143 642.284

Banka masrafları 599.761 244.056

Reklam ve ilan giderleri 535.108 30.716

Bağış ve sosyal yardımlar 466.502 286.723

Bakım onarım giderleri 397.538 235.627

Seyahat giderleri 329.215 275.772

Abone ve aidat giderleri 277.731 254.105

Kırtasiye giderleri 234.108 23.027

Elektrik giderleri 213.398 113.855

Noter ve tescil giderleri 152.906 32.560

Sigorta giderleri 111.616 110.776

Dava karşılıkları 80.300 901.025

Küçük demirbaş giderleri 43.976 262.101

Diğer 2.817.659 214.386

Toplam 46.482.966 27.946.275

Araştırma ve Geliştirme Giderleri:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Araştırma giderleri 267.844 892.062

Toplam 267.844 892.062
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25. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER

Esas faaliyetlerden diğer gelirler aşağıdakilerden oluşmaktadır:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Ticari işlemlere ilişkin vade farkı geliri 10.376.572 6.013.822

Ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı geliri 5.384.109 357.610

Sigorta hasar bedeli gelirleri 5.054.255 26.396

Dava karşılıkları iptalleri 3.093.904 -

Kıdem tazminatı karşılık iptalleri 715.422 -

Şüpheli ticari alacak karşılık iptalleri 84.904 1.746.734

Geçmiş dönem gelirleri 58.633 172.871

Diğer 8.768.571 2.723.571

Toplam 33.536.370 11.041.004

Esas faaliyetlerden diğer giderler aşağıdakilerden oluşmaktadır:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Ticari işlemlere ilişkin vade farkı gideri 6.309.085 6.719.688

Diğer karşılık giderleri 3.717.501 -

Ticari alacaklar karşılık giderleri 3.645.353 444.209

Önceki dönem gider ve zararlar 1.643.153 1.100.276

Ticari işlemlere ilişkin kur farkı gideri 1.520.711 488.486

Çalışmayan kısım gider ve zararları 26.011 118.787

Diğer giderler 2.592.275 5.163.596

Toplam 19.454.089 14.035.042
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26. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR VE GİDERLER

Yatırım faaliyetlerinden gelirler:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışları 43.144.222 33.824.933

Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karları 6.809.972 10.985.243

Toplam 49.954.194 44.810.176

Yatırım faaliyetlerinden giderler:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararları 6.118.805 665.020

Finansal varlık değer düşüklüğü 25.000 -

Toplam 6.143.805 665.020
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27. FİNANSMAN GELİR VE GİDERLERİ 
Finansman gelirleri:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Kur farkı gelirleri 34.302.440 12.639.092

Toplam 34.302.440 12.639.092

Finansman giderleri:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Kıdem tazminatı faiz maliyeti 498.244 400.208

Kredi faiz ve kur farkı giderleri 114.051.931 69.952.783

Toplam 114.550.175 70.352.991
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28. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20’dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince 
indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. 
Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemekte olup karın tamamının veya bir kısmının temettü olarak;

 

• Gerçek kişilere, 

• Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna veya muaf gerçek ve tüzel kişilere,

• Dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere,

dağıtılması halinde %15 Gelir Vergisi Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye ilavesi halinde, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Kurumlar üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci 
günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 
kurumlar vergisinden mahsup edilir. 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali 
zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
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28. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 
(devamı)
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri 
hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi 
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Peşin ödenen vergiler ve fonlar 1.094.309 834.512

Toplam 1.094.309 834.512

Uzun vadeli:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Peşin ödenen vergiler ve fonlar 2.559.856 4.726.897

Toplam 2.559.856 4.726.897

Cari dönem vergisiyle ilgili yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Cari dönem vergi karşılığı 2.908.686 2.083.021

Peşin ödenen vergiler (2.819.439) (1.338.591)

Toplam 89.247 744.430

Vergi gideri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016

Dönem vergi gideri (2.908.686) (2.083.021)

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 2.509.157 5.731.251

Toplam (399.529) 3.648.230
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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 yasalaşmış vergi oranları suretiyle hesaplanmasıyla belirlen-
mektedir. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, Tebliğ ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden 
kaynaklanmaktadır.

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” kapsamında 2018, 2019ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır.  Söz konusu kanun kapsamında, 31 Aralık 2017 
tarihli konsolide finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı 
için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır.

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Ertelenen vergi varlığı 31.307.604 19.036.003 8.829.313

Ertelenen vergi yükümlülüğü (121.036.052) (94.849.205) (89.620.348)

(89.728.448) (75.813.202) (80.791.035)
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28. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 
(devamı)

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

 
Birikmiş Geçici 

Farklar Ertelenen Vergi Birikmiş 
Geçici Farklar Ertelenen Vergi

Ticari alacaklar reeskontu 1.858.656 408.904 2.072.256 414.451

Kıdem tazminatı karşılığı 11.418.105 2.511.983 11.077.217 2.215.443

İzin karşılıkları 4.297.437 945.436 3.207.568 641.514

Finansal yükümlülükler 12.868.574 2.831.086 8.019.352 1.603.870

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 8.694.437 1.912.776 4.965.185 993.037

Dava karşılıkları 5.309.945 1.168.188 8.323.549 1.664.710

Stok değer düşüklüğü 2.537.359 558.219 - -

Diğer varlık ve yükümlülükler 218.313 48.029 4.906.434 267.428

Ticari alacak düzeltilmesi (11.062) (2.434) 36.000 7.200

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 25.591.549 5.630.141 (6.653.771) (1.330.754)

  (26.212.179) (5.242.436) - -

Ticari borç ve diğer borçlar reeskontu (8.304.316) (1.826.950) (4.450.429) (890.086)

Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer 
artışı

(302.815.629) (60.563.126) (219.055.431) (43.811.086)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden 
değerleme değer artışı

(129.316.874) (25.863.375) (129.316.874) (25.863.375)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller gelir tablosuna 
yansıtılan gerçeğe uygun değer farkı

(229.820.959) (45.964.192) (184.625.522) (36.925.104)

Canlı varlıklar 3.983.557 876.383 118.233 23.647

Devam eden inşaat işlerine ilişkin düzeltmeler 50.138.698 11.030.514 34.657.905 6.931.581

Yatırım indirimi 63.533.185 13.977.301 46.428.658 9.285.732

Geçmiş yıl mali zararları 35.614.115 7.835.105 44.792.949 8.958.590

Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), 
net (470.417.089) (89.728.448) (375.496.721) (75.813.202)

Ertelenen vergi mutabakatı aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Dönem başı ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net (75.813.202) (80.791.035)

Cari dönem ertelenen vergi geliri / (gideri) 2.509.157 5.731.251

Diğer kapsamlı gelir ertelenen vergi etkisi (16.424.403) (7.412.005)

Kar zararda sınıflandırılan geçmiş yıl vergi etkisi - 6.658.587

Dönem sonu ertelenen vergi varlıkları / yükümlülükleri, net (89.728.448) (75.813.202)
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29. PAY BAŞINA KAZANÇ

1 Ocak – 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2016 dönemlerine ait finansal tablolar için Şirket hisselerinin birim pay başına kar/zarar hesaplamaları 
aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Net dönem karı 19.973.832 31.101.972

Kontrol gücü olmayan paylara ait net dönem karı 12.886.480 9.814.722

Ana ortaklığa ait net dönem karı 7.087.352 21.287.250

 

Çıkarılmış hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 60.000.000 60.000.000

 

Pay başına kazanç (TL) 0,33 0,52
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30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

Finansal araçlar 

Grup’un başlıca finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Finansal araçların ana amacı Grup’un faaliyetleri için 
finansman sağlamasıdır. Grup bunların dışında 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 aşağıda özetlenmiştir. Grup ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.

Faiz oranı riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Grup’un faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. 
Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Yabancı para riski

Grup’un maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden kaynaklanmaktadır. Grup bu riski en aza indirmek için, finansal 
pozisyonunu, nakit giriş/ çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden korunma amaçlı 
finansal işlemler yapmaktadır. 
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Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile net döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir:

  TL Karşılığı ABD Doları EURO GBP

1. Ticari Alacaklar 58.122.789 7.728.750 6.415.838 -

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 8.023.664 1.902.685 187.534 23 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -

3. Diğer 2.153.779 326.683 204.089 -

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 68.300.232 9.958.118 6.807.461 23 

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) 68.300.232 9.958.118 6.807.461 23 

10. Ticari Borçlar 22.060.186 3.331.055 2.101.879 934 

11. Finansal Yükümlülükler 70.583.658 2.700.364 13.375.740 -

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 26.855.566 5.242.443 1.568.286 -

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) 119.499.409 11.273.862 17.045.905 934 

14. Ticari Borçlar - - - -

15. Finansal Yükümlülükler 43.443.179 879.328 8.886.378 -

16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -

16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 43.443.177 879.328 8.886.378 -

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 162.942.586 12.153.190 25.932.283 934 

19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 
(19a-19b)

- - - -

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - -

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - -

20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (94.642.354) (2.195.072) (19.124.822) (911)

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 
(UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)*

(69.940.567) 2.720.688 (17.760.625) (911)

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)

Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile net döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir:

  TL Karşılığı ABD Doları EURO GBP
1. Ticari Alacaklar 28.251.946 5.719.146 2.190.120 -

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 7.400.947 1.924.665 169.159 23

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -

3. Diğer 68.829.571 5.869.992 12.984.689 -

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 104.482.464 13.513.803 15.343.968 23
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) 104.482.464 13.513.803 15.343.968 23

10. Ticari Borçlar 17.344.740 3.562.913 1.295.489 -

11. Finansal Yükümlülükler 98.679.442 3.284.714 23.483.079 -

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 11.807.611 2.547.031 766.625 -

13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) 127.831.793 9.394.658 25.545.193 -
14. Ticari Borçlar - - - -

15. Finansal Yükümlülükler 75.693.195 1.597.946 18.887.222 -

16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -

16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 96.823.137 4.687.524 21.652.013 -
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 224.654.930 14.082.182 47.197.206 -

19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - -

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - -

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - -

20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (120.172.466) (568.379) (31.853.238) 23
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 
7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)*

(156.064.484) (801.762) (41.306.511) 23

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 - - - -

Döviz kuru duyarlılık tablosunun kar/zarar bölümünde 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle ABD Doları, Euro ve Diğer dövizlerin Türk Lirası 
karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda konsolide gelir tablosunun ve özkaynakların ne şekilde etkileneceği sunulmuştur. Analiz yapı-
lırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.
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30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(devamı)
Yabancı para riski (devamı)

31 Aralık 2017 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu

   Vergi Öncesi Kar / Zarar 
  %10 Değer Kazanması %10 Değer Kaybetmesi

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (1.026.216) 1.026.216 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - -

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (1.026.216) 1.026.216 
     

4- Avro net varlık/yükümlülüğü 8.019.810 (8.019.810)

5- Avro riskinden korunan kısım (-) - -

6- Avro Net Etki (4+5) 8.019.810 (8.019.810)
     

7- GBP net varlık/yükümlülüğü 463 (463)

8- GBP riskinden korunan kısım (-)    

9- GBP Net Etki (7+8) 463 (463)
     

TOPLAM (3+6+9) 6.994.057 (6.994.057)

31 Aralık 2016 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu

   Vergi Öncesi Kar / Zarar 
  %10 Değer Kazanması %10 Değer Kaybetmesi

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (282.156) 282.156

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - -

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (282.156) 282.156
     

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (15.324.302) 15.324.302

5- Avro riskinden korunan kısım (-) - -

6- Avro Net Etki (4+5) (15.324.302) 15.324.302
     

7- GBP net varlık/yükümlülüğü 10 (10)

8- GBP riskinden korunan kısım (-) - -

9- GBP Net Etki (7+8) 10 (10)
     

TOPLAM (3+6+9) (15.606.448) 15.606.448
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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 şahıslarla yürüttüğü işlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü şahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir.

Kredi riski yoğunlaşmaları, karşı tarafların benzer iş faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı coğrafi bölge içinde faaliyet göstermeleri ya da benzer ekonomik 
özelliklere sahip olmaları durumunda, sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ekonomik, politik ve diğer şartlardaki değişikliklerden 
aynı şekilde etkilenmeleri sonucunda oluşur. 

Grup, sınırlı bölge ve sektörlerde şahıs ve diğer gruplarla çalışmanın doğuracağı aşırı yoğunlaşma riskine karşı satış faaliyetlerini çeşitlendirerek kredi riskini 
yönetmektedir. Grup, ayrıca gerektiğinde teminat almaktadır. Grup’un maksimum kredi risk tutarı konsolide finansal tablolarda taşımakta olduğu finansal 
araçların taşınan değeri kadardır.
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30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(devamı)
Kredi riski (devamı)

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:

Ticari alacaklar Diğer alacaklar

İlişkili 
Taraf Diğer Taraf İlişkili 

Taraf Diğer Taraf Bankalardaki 
Mevduat

31.12.2017 tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) 1.778.229 165.805.403 - 22.833.897 16.856.992

   - Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı

- - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri

1.778.229 165.805.403 - 22.833.897 16.856.992

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri

- - - - -

   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı

- - - - -

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 
net defter değerleri

- - - - -

   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 12.845.269 - - -

   - Değer düşüklüğü (-) - (12.845.269) - - -

   - Net değerin teminat, vs. ile güvence 
altına alınmış kısmı

- - - - -

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - -
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TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR

İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki 
Mevduat

31.12.2016 tarihi itibariyle maruz kalı-
nan azami kredi riski (A+B+C+D) 1.690.148 135.059.080 - 20.313.772 35.223.841

   - Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı

- - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklü-
ğüne uğramamış finansal varlıkların net 
defter değeri

1.690.148 135.059.080 - 20.313.772 35.223.841

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri

- - - - -

   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı

- - - - -

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 
net defter değerleri

- - - - -

   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 9.284.820 - - -

   - Değer düşüklüğü (-) - (9.284.820) - - -

   - Net değerin teminat, vs. ile güvence 
altına alınmış kısmı

- - - - -

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - -
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30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(devamı)
Likidite riski

Likidite riski Grup’un net fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski, kredi kuruluşlarıyla önceden belirlenmiş kredi limitleri kapsamında 
dengelenen nakit giriş ve çıkışları aracılığıyla yönetilmektedir. 

Grup’un bilanço tarihleri itibariyle yükümlülüklerinin vade bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 Defter Değeri

Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı

3 aydan 
kısa

3 ay ile 12 ay 
arası

1 yıl ile 5 yıl 
arası 5 yıldan uzun

Sözleşme 
uyarınca vadeler
Banka kredileri 634.542.074 622.657.275 91.130.941 297.028.141 233.322.035 1.176.158

Finansal kiralama 
yükümlülükleri

23.181.665 23.181.665 2.753.399 8.077.953 12.350.313 -

Türev olmayan 
finansal 
yükümlülükler 657.723.739 645.838.940 93.884.340 305.106.094 245.672.348 1.176.158

31 Aralık 2017 Defter Değeri Beklenen nakit çıkışları toplamı 3 aydan Kısa 3 ay ile 12 ay arası

Beklenen vadeler
Ticari borçlar 321.781.498 330.085.814 262.066.001 68.019.813

Diğer borçlar 5.418.209 5.418.209 5.418.209

Diğer yükümlülükler 161.147 161.147 161.147 -
         

Türev olmayan finansal 
yükümlülükler 327.360.854 335.665.170 267.645.357 68.019.813
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31 Aralık 2016 Defter Değeri

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 3 aydan kısa
3 ay ile 12 ay 

arası
1 yıl ile 5 yıl 

arası
5 yıldan 

uzun
Sözleşme 
uyarınca vadeler
Banka kredileri 527.835.761 523.179.347 98.833.198 210.646.643 211.819.555 1.879.951

Finansal kiralama 
yükümlülükleri

23.167.823 23.167.823 1.994.188 5.857.805 15.315.830 -

Türev olmayan 
finansal 
yükümlülükler

551.003.584 546.347.170 100.827.386 216.504.448 227.135.385 1.879.951

31 Aralık 2016 Defter Değeri Beklenen nakit çıkışları toplamı 3 aydan Kısa 3 ay ile 12 ay arası

Beklenen vadeler
Ticari borçlar 230.383.774 234.834.203 202.184.987 32.649.216

Diğer borçlar 3.690.736 3.690.736 3.690.736

         

Türev olmayan 
finansal 
yükümlülükler

234.074.510 238.524.939 205.875.723 32.649.216
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30. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(devamı)

Sermaye risk yönetimi

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde 
kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Grup’un sermaye yapısı borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve sermaye, sermaye yedekleri ve kar yedeklerini 
içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. 

Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Grup’un üst yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında 
üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yöne-
tim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar. 

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Toplam finansal borçlar 659.906.932 552.771.729

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (28.517.148) (46.127.655)

Net finansal borç 631.389.784 506.644.074

 

Toplam öz sermaye 605.623.204 513.577.063

Toplam sermaye 1.237.012.988 1.020.221.137

 

Net Finansal Borç/Toplam Sermaye oranı 51% 50%
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31. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri

Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını 
ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet 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 aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kulla-
nılmıştır:

Makul (rayiç) değer

Makul bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, 
eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. Grup, finansal araçların tahmini makul değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak, makul bedeli belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre, 
burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir. 

Makul değerleri tahmin edilebilir finansal enstrümanların, değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır.
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31. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (devamı)

Finansal varlıklar

Maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alan nakit ve nakit benzeri değerleri ve diğer kısa vadeli finansal varlıkların kısa vadeli olmalarından dolayı, ger-
çeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten 
sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Uzun vadeli ticari alacaklar döviz cinsinden tutulduğundan dolayı 
gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.

Finansal yükümlülükler

Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. 
Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasa ko-
şulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Reeskont karşılığı düşüldük-
ten sonra kalan ticari borçların gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir. Uzun vadeli finansal borçlar döviz cinsinden 
tutulduğundan dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
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32. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

• Grup’un bağlı ortalıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San ve Tic. A.Ş., Konya Selçuklu Belediyesi tarafından açılan Sille Mah. 23-J-2 pafta 
42324 Ada 2 parselde bulunan toplam 5.106,26 m2 alana sahip arsa ihalesini 4.000.000 TL bedel karşılığında kazanmıştır.

• 01 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Grup’un fon kullanıcısı olacağı yapıda, 100.000.000,-TL’ye kadar kira sertifikası ihracı 
amacıyla Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve sözleşme hükümleri çerçevesinde doğacak yükümlülükler için 
teminat verilmesine karar verilmiştir ve 2 Mart 2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
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33. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Nakit akış tabloları, finansal tablolar ile birlikte sunulmuştur.

Konsolide nakit akış tablolarında gösterilen “Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler” ile “Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler” satırlarının detayı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2017 1 Ocak-31 Aralık 2016
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili 
düzeltmeler

2.507.835 1.976.572

Dava ve/veya ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler (3.013.604) 895.200

(505.769) 2.871.772
Değer düşüklüğü (İptali) ile ilgili düzeltmeler
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3.560.449 1.302.525

3.560.449 1.302.525






