
 
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

 

1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 

 

Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler dışındaki 

bölümlerine uyulmaktadır.  

 

Şirketimizin yabancı sermayeli bir kuruluş olması, Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamının yabancı 

uyruklu olup yurtdışında ikamet etmesi ve Yönetim Kurulu üye sayımızın sınırlı olması nedeniyle Kurumsal 

Yönetim Komitesi ve benzeri komitelerin kurulması, birikimli oy kullanma yöntemi, bağımsız üye, azınlık 

paylarının Yönetim Kurulunda temsili ve menfaat sahiplerinin yönetime katılımı gibi hususlarda Kurumsal 

Yönetim İlkelerine uyulamamıştır. Uyulamayan hususlara rapor metni içinde değinilmiştir.  

 

Dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri konusundaki gelişmeler yakından takip edilmiş ve Şirket Ana 

Sözleşmesinin ilkelere uygunluğu konusunda çalışmalar yapılmıştır. 

 
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 

 

2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi: 

 

18.03.2009 tarihi itibari ile "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" kurulmuş ve Mali İşler Danışmanı olarak 

görev yapmakta olan Emin Lütfi Pöge mevcut görevinin yanısıra bu birimin yöneticiliğine getirilmiştir. 

 

Yetkililer:     Mali İşler Danışmanı 0.232.399 21 36 

 

Görevleri:  

 Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak; 

 Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay 

sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; 

 Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere 

uygun olarak yapılmasını sağlamak; 

 Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların şirketin diğer birimleri 

ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak; 

 Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını 

sağlamak; 

 Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu 

izlemek 

 

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar 

verilmektedir. 

 

3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı: 

 

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayrım 

yapılmamasıdır. Faaliyet dönemi içerisinde bilgi edinmeye yönelik başvurulara ilişkin bilgi 2 no’lu 

maddede verilmiştir. Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, sermaye arttırımları ve bedelsiz 

hisse senetleri, kar dağıtımı gibi konulara ilişkin olmaktadır. Tüm bilgi alma talepleri, ticari sır veya 

korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamında olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaksızın 

kamuya daha önce özel durum açıklamaları vasıtasıyla yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır. 

TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli kıldığı pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler 

özel durum açıklamaları, gazete ilanları, posta ve www.turktuborg.com.tr web sitemiz vasıtası ile 

duyurulmaktadır. Özel denetçi atanması talebi şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak 

tanımlanmamakla birlikte faaliyet döneminde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir. 

 

 

 

 

http://www.turktuborg.com.tr/
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4-Genel Kurul Bilgileri: 

 

26 Mayıs 2009’da Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir. Şirket ana sözleşmesine göre olağan ve 

olağanüstü genel kurul toplantılarında karar nisabı mevcut sermayenin %51 idir. Söz konusu olağan Genel 

Kurul toplantısında toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin %95,7’sidir. Toplantıya menfaat sahipleri ve 

medya katılmamıştır. Genel kurul toplantısına davet yönetim kurulu tarafından yapılmıştır. Pay sahiplerinin 

yanısıra toplantılara bağımsız denetim şirketi yetkilileri de yazılı olarak davet edilmektedir. Şirket genel 

kurulunun toplantıya davetine ilişkin ilan, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı gününden 21 gün 

önce Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde yapılmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı mahalli gazetede de ilan 

edilmiş ve adresi kayıtlı pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri ve gündemi 

bildirilmiştir. Genel kurul toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve gündemi, yönetim kurulunun genel kurula 

sunacağı kar dağıtım teklifi, yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetim şirketi özel durum açıklamaları ile 

kamuya duyurulur. Şirket faaliyet raporu, şirket merkezinde genel kuruldan önce ortakların bilgisine açık 

bulundurulur. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve 

anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma 

imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Ana sözleşmede bölünme, önemli tutardaki malvarlığı 

alımı, satımı, kiralanması vb önemli nitelikteki kararların genel kurulda alınması konusunda bir hüküm 

yoktur. Bu tür kararlar Şirket faaliyetlerinin olağan akışında devamını sağlamak amacıyla yönetim kurulu 

tarafından SPK düzenlemeleri, TTK ve vergi mevzuatı gözönünde bulundurularak  alınmakta ve kararın 

alınmasını takiben özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Genel kurul 

toplantılarına pay sahiplerinin katılımının kolaylaştırılmasına yönelik olarak yukarıda bahsedilen iletişim 

kanallarının etkin bir şekilde kullanımının yanında pay sahiplerinin genel kurulun yapılacağı yere 

ulaşımının gerçekleştirilmesi için çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır. Genel kurul tutanakları Şirket 

merkezinde ve www.turktuborg.com.tr adresli web sitemizde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır.  

 

5-Oy Hakları Ve Azınlık Hakları: 

 

Şirket ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların 

veya vekillerinin her hisse için bir reyi olmaktadır. Oy hakkında herhangi bir imtiyaz yoktur.  

 

Şirketin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.  

 

Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamakta ve Azınlık hakları yönetim kurulunda temsil 

edilmemektedir. Şirketimiz bünyesinde azınlık hakları ve kullanımı tüm halka açık şirketlerin tabi olduğu 

Sermaye Piyasası Kanunu 11.inci maddesi ile paralel olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte, azınlık 

konumundaki hissedarlar Şirket sermayesinin %4,31’ini teşkil etmektedir. Birikimli oy yöntemine yer 

verilmemektedir.  

 

6-Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı: 

 

Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket’in kar dağıtım konusundaki genel politikası; 

şirketin finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu 

koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar 

dağıtımı yapılması yönündedir. Kar payı avansına ilişkin olarak Şirketin ana sözleşmesinde hüküm 

mevcuttur. Avans verilmesine ilişkin yetkinin kullanımı yönetim kurulu tarafından mevcut mevzuat ve 

ekonomik ortam çerçevesinde değerlendirilir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket ana sözleşmesinde yeralan hükümlerle belirlenmiştir. 

Belirlenen kar dağıtım politikası paralelinde her faaliyet döneminde yönetim kurulu tarafından konuya 

ilişkin karara varılmasının akabinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyuru yapılır. Yönetim 

kurulunun kar dağıtım tutarına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulur ve onaylanan temettü tutarının 

pay sahiplerine dağıtımı genel kurul toplantısında, SPK’nın Seri IV No.27 Tebliği çerçevesinde, belirlenen 

süre içerisinde yapılır.  

  

http://www.turktuborg.com.tr/
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7-Payların Devri: 

 

Şirketin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.  

 

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

 

8-Şirket Bilgilendirme Politikası: 

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri II Bölüm, Madde1.2’de tanımlanan şekilde oluşturulmuş ve kamuya açıklanmış 

bir bilgilendirme politikası bulunmamakla birlikte Şirket, tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerini SPK’nın 

Seri:VIII, No.54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde 

bilgilendirmektedir. Bilgilendirme süreci, Şirket yönetim kurulu, Finans Başkan Yardımcısı(CFO) Timur 

Gökmeral, Mali İşler Danışmanı Emin Lütfi Pöge tarafından koordineli olarak açıklamadan yararlanacak 

kişi ve kuruluşların karar verebilmelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, 

yorumlanabilir, düşük maliyetle eşit olarak kolay erişilebilir bir biçimde yürütülmektedir. Şirket’in 3’er 

aylık uluslararası finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan mali tabloları ve tamamlayıcı dipnotlar 

SPK’nın düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuoyuna duyurulur. Duyurular 

ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.turktuborg.com.tr‘de yayınlanır.  

 

9-Özel Durum Açıklamaları: 

 

Şirket tarafından Ocak – Aralık 2009 döneminde yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 16’dır. Şirket’in 

kamuyu aydınlatma ihlali olmamıştır.  

 

10- Şirket İnternet Sitesi Ve İçeriği: 

 

Şirketin kurumsal içerikli www.turktuborg.com.tr sitesi yanında, marka içerikli www.carlsberg.com.tr ve 

www.tuborg.com.tr siteleri de yer almaktadır. www.turktuborg.com.tr internet sitesinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda internet sitesinin 

ana sayfasında bir link ile ulaşılabilen “yatırımcı ilişkileri” başlıklı bir bölüm oluşturulmuş ve bu bölümde 

asgari olarak bulunması gereken hususlar yer almıştır. Web sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik 

çalışmalarımız ise sürekli devam edecektir.   

  

11-Gerçek Kişi Ve Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması: 

 

Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

 

Hissedarlar        TL   Hisse (%) 

International Beer Breweries Ltd.  95.659.374    95.69 

Diğer       4.312.186        4.31 

Toplam    99.971.560             100.00 

 

12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması: 

 

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler daha önce çeşitli sebeplerle SPK’ya bildirilmiş olmasına karşın 

kamuoyuna açıklanmamıştır. Bu durumda olan kişiler şunlardır: 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Roni Kobrovsky   Yönetim Kurulu Başkanı 

Joav Asher Nachshon   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Shlomo Graziani   Yönetim Kurulu Üyesi 

Benjamin Haim Rotenberg  Yönetim Kurulu Üyesi 

  

http://www.turktuborg.com.tr/
http://www.turktuborg.com.tr/
http://www.carlsberg.com.tr/
http://www.tuborg.com.tr/
http://www.turktuborg.com.tr/
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Murakıplar: 

Haydar Gökçek 

Mustafa Ersun Bayraktaroğlu 

 

Başkan ve Başkan Yardımcıları: 
Damla Birol   İcra Başkanı - CEO 

Timur Gökmeral Finans Başkan Yardımcısı - CFO 

Murat Akgün   Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı  

Oğuzhan Güngördü Satış Başkan Yardımcısı 

Nilüfer Reisoğlu Pazarlama Başkan Yardımcısı 

Ayşe Keskinel  İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı 

 

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi : 

E. Lütfü Pöge   Mali İşler Danışmanı 

 

SPK Raporu Bağımsız Denetimi : 

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) 

 

Tam Tasdik Raporu Bağımsız Denetimi : 

Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) 

 

 

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ  (PAYDAŞLAR) 

 

13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: 

 

Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunları, Borçlar Kanunu 

çerçevesinde SPK’nın özel durum açıklamaları vasıtasıyla Şirket’in ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler 

haricinde bilgilendirilmektedir. 

 

14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı: 

 

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış ve model 

oluşturulmamıştır. 

 

15-İnsan Kaynakları Politikası: 

 

Türk Tuborg olarak İnsan Kaynakları politikamız; şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda 

organizasyon yapısını dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmayı sağlamaktır. Şirketimiz, nitelikli 

kişilerce “öncelikle tercih edilen olma” konumunu giderek pekiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. 

Şirketimizde uygulanan yetkinlik bazlı İnsan Kaynakları uygulamaları çalışanlarımıza profesyonel bir iş 

ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmayı ve eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, 

girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, Şirket değerlerini 

benimseyip, yaşatacak kişileri şirketimize kazandırmayı sağlamaktadır.  

 

İnsan Kaynakları politikamız, ırk, dil, din, cinsiyet, yaş ayrımını ortadan kaldıran fırsat eşitliği ilkesine 

dayanmaktadır. Personelin katkılarına ve çabalarına göre ödüllendirilmesi için performans yönetim sistemi 

uygulanmaktadır ve istihdam ve terfilerde eşit fırsat tanınmasına dikkat edilir.  

 

Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı 

eğitim programları uygulanır.  

 

Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması şirketimizin çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve 

kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme 

çalışmaları sürekli devam eder. 
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Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmıştır. 2007-2009 Toplu İş Sözleşmesin 

döneminde Temsilcilik görevini Üretim İşçisi Sn. Ahmet Karapınarlı yürütmektedir. Temsilcinin yetki ve 

sorumlulukları Toplu İş Sözleşmesinde tanımlanmıştır.  

 

Bugüne kadar Türk Tuborg yönetimine ve İnsan Kaynakları departmanına çalışanlardan ayrımcılık 

konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. 

 

16-Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler: 

 

Mal ve hizmetlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir 

alınmakta, çalışanlarımızın bu konulardaki eğitimlerine önem verilmektedir. Müşterilerin satın aldığı 

mamüllerimize ilişkin talepleri süratle karşılanmaktadır. 

 

Mamullerimiz TSE kalite standartlarına sahiptir. Şirketimizce Kalite standartlarına titizlikle uyulmakta ve 

standartların korunmasına özen gösterilmektedir.  

 

Şirketimizde satın alma işlemleri Satın Alma Yönetmeliği’nin öngördüğü şekilde ve satın alma kararları 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Tedarikçi firmaların seçimi sırasında uygun maliyet, uygun kalite, 

yeterli kapasite ve satış sonrası servis kriterleri dikkate alınmaktadır.  

 

17-Sosyal Sorumluluk: 

 

Faaliyet alanı malt ve bira üretimi ile ambalajlama, depolama ve dağıtım olan TÜRK TUBORG, sahip 

olduğu sosyal sorumlulukları doğrultusunda çevre yönetimini işinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul 

ederek, tüm çalışanları ile birlikte çevrenin korunmasını amaçlamaktadır. 

 

Bu amaca ulaşmak için Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş. olarak yapacaklarımız; 

 Doğal kaynakları ve hammaddeleri en verimli şekilde kullanmak, 

 Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri, gerekli önlemleri alarak, olabilecek en alt düzeye 

indirmek ve kirlenmeyi önleyerek çevreyi korumak, 

 Çevre ve çevre boyutlarımız ile  ilgili yasal gerekliliklere ve belirlemiş olduğumuz diğer şartlara 

uymak, 

 Tedarikçi ve taşeronlarımızı çevresel konularda daha duyarlı bir şekilde faaliyet göstermeye teşvik 

etmek, 

  “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” standardı gereklerine uygun olarak kurulmuş olan çevre yönetim 

sistemimizin performansını hedefler koyarak ölçmek, izlemek,gözden geçirmek ve uygulamakta 

olduğumuz sistemimizi sürekli olarak iyileştirmektir. 

 

Çevko (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) üyesi olan Türk Tuborg, Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki geri kazanım yükümlülüklerini, Yetkilendirilmiş kuruluş 

ÇEVKO ile işbirliği yaparak yerine getirir.  

 

 

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 

 

18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler: 

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevzuat, 

esas sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını kullanır ve 

şirketi temsil eder. 
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Türk Tuborg’un Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır: 

 

Roni Kobrovsky   Yönetim Kurulu Başkanı 

Joav Asher Nachshon   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Shlomo Graziani   Yönetim Kurulu Üyesi 

Benjamin Haim Rotenberg  Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Yönetim kurulu üyelerinin IBBL Grubu şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi ve/veya üst düzey yönetici 

olarak görev almakta ve yurt dışında ikamet etmektedirler. 

 

Şirketin Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 334 ve 335inci maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri 

Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerine 

ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. 

 

19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri: 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde 

yapılandırılmasına özen gösterilir. Bu amaçla genel esasları şirket ana sözleşmesinde yer almamakla birlikte 

yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 

3.1.5 nolu maddelerinde belirlenen kriterlerde üyelerin seçimine özen gösterilmektedir. 

 

Şirket bünyesinde henüz bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır. 

 

20-Şirketin Hedefleri: 

 

Türk Tuborg’un bira odaklı bir şirket olarak başlıca misyonu devamlı nitelikte bir ortaklık değeri 

yaratmaktır. Şirket pazarlama faaliyetlerine önem vererek stratejilerini tüketicilerinin ihtiyaçlarına ve 

beklentilerine yönelik olarak belirlemeyi öncelikli amaç olarak kabul eder. Ürün kalitesi, tüketici 

memnuniyeti ve hazzı açısından büyük önem taşıdığından pazarda her zaman en önde yer alacaktır. 

 

Şirketin Sosyal sorumluluğu dolayısıyla çevre meselelerine karşı duyarlı olunacaktır. 

 

21-Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Mekanizması: 

 

Yönetim Kurulu risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibiriyle denetimden sorumlu Komite vasıtasıyla 

gözetir. Denetimden sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Finans Başkan Yardımcılığı 

birimi ile bağımsız dış denetim ve tam tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından 

faydalanır. 
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22-Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları: 

 

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticiler faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde 

yürütür. Bunun sağlanabilmesi adına TTK’nın amir hükümleri geçerli olmakla beraber yönetim kurulu yetki 

ve sorumluluklarının esasları şirket ana sözleşmesinde 10. ve 11. maddelerinde şu şekilde düzenlenmiştir. 

 

Madde 10: Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi, İdare 

Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza/azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil 

yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Türk 

Ticaret Kanununun 319. maddesi uyarınca temsil yetkisinin İdare Meclisi üyesi olmayan murahhas azalara 

verilmesi halinde İdare Meclisi üyelerinden en az birisinin de temsil yetkisine sahip olması zorunludur. 

 

Şirketin imza yetkilileri ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

 

Madde 11: İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin 

maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna 

dahil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve sair ayni hak tesis ve fekkinde, sulh olmak ve hakem tayin 

etmek, umumi heyete arzolunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzii olunacak temettü 

miktarını umumi heyete teklif etmek, kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder. 

 

23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları: 

 

Yönetim Kurulu çalışma esasları Şirket Ana Sözleşmesi madde 9’da aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir. 

 

“İdare Meclisi düzenli olarak yılda en az dört kere olmak üzere üç ayda bir toplanır. İdare Meclisi Başkanı, 

Başkan Yardımcısı ile birlikte Şirket Genel Müdürü’nün yardımıyla takip eden yıla ilişkin toplantı 

programını hazırlar. Toplantı tarihinden asgari beş gün evvel toplantı gündeminin azalara gönderilmesi 

gereklidir. Üyelerden her biri üç gün önceden Genel Müdür ve İdare Meclisi Başkanına haber vermek 

şartıyla gündeme madde ekleyebilir. İdare Meclisi Toplantısında görüşülen raporlar ve diğer evrak, gündem 

ve mevcut ise değiştirilmiş gündem ile birlikte gönderilmelidir.  

 

İdare Meclisi toplantıları İngilizce olarak yapılır. Resmi toplantı tutanakları ve kararlar Türkçe tutulur. 

Toplantı tutanakları ve kararların İngilizce tercümeleri de karar defterinde bulundurulacaktır.  

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi uyarınca, her konudaki İdare Meclisi kararları, azalardan biri 

müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan herhangi birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi 

suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.” 

 

Yönetim Kurulu çalışma esasları ve faaliyet dönemi çalışmalarına ilişkin detaylar şunlardır: 

 

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra 

Başkanı (CEO) ile görüşülerek belirlenir ve toplantı tarihinden asgari beş gün önce üyelere gönderilir. 

Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu 10 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu sekreteryası 

bulunmamaktadır. Toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadır. Ocak-Aralık 2009 dönemi içerisinde 

herhangi bir muhalif kalınan konu olmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nin IV.2.17.4 hükümlerinde yer alan konularda toplantılara fiili katılımda bulunmuştur. Toplantı 

esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı 

tanınmamıştır. 

 

24-Şirketle Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı: 

 

Dönem içinde Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirisi Şirketin faaliyet gösterdiği bölgede (Türkiye’de) 

Şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden herhangi bir muameleyi kendisi veya başkası hesabına 

yapmamıştır. 
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25-Etik Kurallar: 

 

Yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranmayı prensip edinen şirketimiz tarafından benimsenen ve şirket 

çalışanları için oluşturulan Temel Yetkinlikler çalışanların performans değerlendirmelerinde de etken 

olmaktadır. 

 

Temel Yetkinlikler: 

 

o Ekip Ruhu ile İletişime Geçebilmek 

o Çözüm Üretici Yaklaşımla Sonuca Odaklanmak 

o Sağlam Durabilmek 

o Bağlılık ve Hevesle Sorumluluk Almak 

 

Yukarıda sayılan hususlar Yıllık Faaliyet Raporları içeriğinde yer almak suretiyle kamuya da açıklanmıştır. 

 

26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı: 

 

Yönetim kurulunda Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Komite ortaklığın muhasebe sistemi, finansal 

bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin 

gözetimini yapar; bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve 

bağımsız denetim kuruluşunun çalışmaları komitenin gözetiminde gerçekleştirilir; kamuya açıklanacak 

yıllık ve ara mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak yönetim kuruluna bildirir. 

Denetim komitesi üyeleri Slomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg’dir. Şirket yönetim kurulunda 

bağımsız üye bulunmamasından dolayı denetim komitesi icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim 

kurulu’nun hiçbir üyesi birden fazla komitede yer almamaktadır. 

 

27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar: 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesinde aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir. 

 

“İdare Meclisi Azaları bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her 

toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.” 

 

Her yıl yapılan olağan Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri gündemin bir 

maddesini oluşturmaktadır. 2009 yılında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu 

üyelerine ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır. 

 

Şirket dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiş, kredi 

kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


