MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş.
KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından çıkarılmış olan Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal
Yönetim Đlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına Đlişkin Tebliğ” (Seri: IV, No:56 sayılı
Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkerin de
büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim Đlkelerine de tam
uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı
ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden
tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi
nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler
üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki
ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi
planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde
yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa
bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.
2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim
ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği’ne ve yeni Türk
Ticaret Kanunu’na uyum çalışmaları gelmektedir. 2012 yılında yapılan olağan genel
kurulumuzda Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır.
Ayrıca bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç
gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan yönetim kurulu
komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici
ücret politikası belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel
kurul bilgilendirme dökümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları,
organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları
özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile
ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3
hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz yönetim
kurulunun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile sözkonusu
işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu
gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.
Önümüzdeki dönemde de Đlkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate
alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.
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BÖLÜM I –PAY SAHĐPLERĐ
Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Birimi
Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler, Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş
sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında
şunlar yer alır:
-

-

-

Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel
yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak
üzere, pay sahiplerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile
üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
MKK nezdinde pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı ve güncel olarak tutulmasının
sağlanması,
Şirket Genel Kurul toplantısının düzenlemelere ve şirket esas sözleşmesine uygun
olarak yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması,
tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
SPK’nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum
Açıklamalarının ĐMKB ve SPK’na bildirilmesi,
Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun
hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul’un
onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip
edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Sözkonusu bölümde , Muhasebe Müdürü Ercan MEKĐK yetkili olup ercanm@divan.com.tr
adresinden e-mail ile veya (242) 248 68 00 numaralarından ulaşılarak bilgi alınabilir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.’de bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında,
pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.
Pay sahiplerinin bilgi edinme hakların genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını
etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına
sunulur. Şirket web sitesinde (www.mares.com.tr) mali tablolarla birlikte birçok bilgi de
yer almaktadır.
Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup,
ticari sır niteliğindekiler dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı
Đlişkileri Birimi’ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere,
ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak
cevaplandırılmaktadır.
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Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla
birlikte, Türk Ticaret Kanunu’nun 438’nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği
haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha
önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde
yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi
olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından
periyodik olarak denetlenmektedir. Son yapılan Genel Kurul'da seçilen bağımsız dış denetim
şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Ernst
& Young Global Limited’in bir üyesidir. 2012 yılına ilişkin genel kurulda da denetimden
sorumlu komitemiz önerisi üzerine yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile Güney
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (A member firm
of Ernst & Young Global Limited) denetim firmamız olarak atanması ortaklarımızın onayına
sunulacaktır.

Genel Kurul Toplantıları
2012 yılı içerisinde yalnızca Olağan Genel Kurul’u bir kez yapılmış ve Genel Kurul’a
çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirketin pay sahipleri ( şahsen veya vekaletname vererek)
toplantılara katılmıştır.29 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantıda nisap % 70,27 olarak
gerçekleşmiştir.
Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve
şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul’un
yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda ĐMKB ve SPK’ya açıklamalar yapılarak
kamuoyu bilgilendirilmektedir.
Ayrıca Genel Kurul’dan en az 21 gün önce Genel Kurul’un toplanacağı yer, gündem, varsa
ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı iki günlük gazetede
yayımlanmasına özen gösterilmektedir. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden
geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.

Genel Kurul’da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket
yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel
Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

2012 yılındaki Genel Kurul’da şirket ortaklarının yaptığı önerilerden Şirketimizin uzun vadeli
stratejileri ile örtüşenler dikkate alınmıştır.
Genel Kurul’a katılımı fazlalaştırmak ve kolaylaştırmak için şehrin merkezi bir yerinde toplantı
yapılmaktadır.

Yıllar itibariyle, Genel Kurul Tutanakları ve hazirun cetvellerinin tümüne Şirket Genel
Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, Marmaris Ticaret Sicili Memurluğu’nda ve
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Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinde de mevcuttur. Ayrıca, son 5 yıla ait Genel Kurul
Toplantı Tutanakları’na ait “pdf” dosyalarına ilgili web sitemizden ulaşılarak incelenebilir.

Esas sözleşmemizde önemli tutarda malvarlığının satımı, alımı, kiralanması gibi işlemler için
genel kurul onayı aranmamakla birlikte, bölünme işlemi genel kurulun onayına tabidir. 2011
yılında gerçekleşen bu nitelikte önemli işlemler hakkında yapılan özel durum açıklamaları ile
yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir.
2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2011 yılı içinde yapılan bağış ve
yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş olup, bağış
politikasında herhangi bir değişiklik sözkonusu olmamıştır

Oy hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz
bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır.
Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde
kullanma fırsatı sağlanır.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kâr dağıtım politikası , Ana Sözleşme’nin “Karın Tevzii”ne ilişkin 14. maddesi
çerçevesinde tatbik olunur. Kar Payı dağıtımında , Şirketimizin uzun vadeli stratejileri , yatırım
ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap
edilen dağıtılabilir kârın SPK’nın Seri.IV, No.27 Tebliği’nde belirtilen orandan aşağı olmamak
üzere Genel Kurulca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda bedelsiz olarak
dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul’un olmak üzere karar verilir.
Şirket karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.
Payların Devri
Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar
ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimizde, kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim tarafından (Yatırımcı Đlişkiler Bölümü)
gerekli görülen veya açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler, gerekli sıklıklarla
kamuya duyurulmaktadır.
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Şirket Đnternet Sitesi ve Đçeriği
Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli
iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi, www.mares.com.tr’ da Türkçe olmak
üzere SPK’ ya verilen mali tablolarını yayımlamaktadır.
•

Ticaret ve Sicil Bilgileri

•

Ortaklık Yapısı

•

Yönetim Kurulu

•

Esas Sözleşme

•

Faaliyet Raporları

•

Özel Durum Açıklamaları

•

Kurumsal Yönetim Đlkeleri

•

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli

•

Vekaleten Oy Kullanma Formu

•

Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları

•

Bilgilendirme Politikası

•

Genel Kurul Toplantı Gündemleri ve Bilgilendirme Dökümanları

•

Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları

•

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları

•

Risk Yönetimi Komitesi ve Çalışma Esasları

•

Gazete Đlanları

•

Duyurular

Koç Grubu şirketlerinden olan şirketimizin nihai hakim ortak pay sahipleri Koç Ailesi’dir.
Đçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket
çalışanlarının içsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem
verilmektedir.
Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu
edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler ‘Şirket Bilgisi’ olarak kabul edilir. Tüm
çalışanlar Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.’de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini
korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.
Hiçbir Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı
bilgilere dayanarak Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. veya diğer bir Koç Grubu
şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.
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Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek
ve idari karar verme gücüne sahip idari sorumluluğu bulunan üst yönetim Yönetim
Kurulumuz olarak ifade edilebilir.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHĐPLERĐ
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara
davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için özel bir mekanizma bulunmamakla birlikte, ilgili
birimlere ilettikleri görüş ve öneriler şirketimiz yönetimi tarafından uzun vadeli stratejilerimizle
örtüştüğü ölçüde dikkate alınmaktadır.
Şirketimiz internet ve intranet sitelerinde yer alan ihbar hattı aracılığı ile menfaat sahiplerinin
mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu
Komite’ye iletilmek üzere Şirket’in sorumlu yöneticilerine sunması mümkündür

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimiz bir Anonim Şirket olup yetkili organları tarafından yönetilmektedir. Bu organların
karar almalarını gerektirecek hususlar öncelikle ilgili yönetimler tarafından değerlendirilmekte,
incelenmekteve ilgili karar organının onayına sunulmaktadır. Menfaat sahipleri tarafından
gelen öneri ve fikirler de değerlendirilerek bu süreçte dikkate alınmaktadır.

Đnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına
ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Đnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;
Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları işe almak,
Adil ücretlendirme politikaları oluşturmak,
Bireysel performansı değerlendirmek
Başarılı çalışanları ödüllendirmek/takdir etmek
Şirket hedefleri ve iş gereklilikleri doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini
sağlamak
ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet
ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları
sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.
Đnsan kaynakları birimimizde Kamil Durmak çalışanlarla ilişkileri yürütmektedir.
Đnsan kaynakları birimimize yıl içinde çalışanlar tarafından, ayrımcılık yapıldığına ilişkin
herhangi bir şikayet ulaşmamıştır.
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Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmekte olup, dönem içinde çevreye verilen
zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine herhangi bir işlem yapılmamıştır
Yıl içinde sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerimiz Mavi Bayrak sahibi
olmamızdan kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirimesi şeklinde özetlenebilir.

BÖLÜM IV-YÖNETĐM KURULU
Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu
Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmakta olup Şirket Ana Sözleşmesinde, Genel Müdür’ün Yönetim
Kurulu Üyesi seçilebileceği açıklanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken
zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup şirket dışında başka görev veya görevler
almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri
ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir
sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte,
şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur.Yönetim Kurulu
üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak
suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim
Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi
hükümleri uygulanır.Ayrıca Kurumsal Yönetim Đlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
Đlişkin tebliğler kapsamında yönetim kurulunun yapısı ile ilgili gerekli hazırlık ve değişiklikler
yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına
yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335.
maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.
Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi’nin görevleri 27 Nisan 2012 tarihine kadar Denetim
Komitesi tarafından üstlenilmiş olup bu tarihinden sonra ise bu görevleri Kurumsal Yönetim
Komitesi yerine getirmektedir.

Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya
çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı
olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Toplantıya katılım ve
çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. Đletişimi
sağlamak için özel bir sekreterya kurulmuş olmamakla beraber, Muhasebe Müdürlüğü
bünyesinde oluşturulmuş birim sözkonusu Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündemlerin
hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Toplantı Kararlarında eğer farklı oy
sözkonusu ise kararda sözkonusu şerh düşülmektedir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru
ve açıklamalara yer verilmektedir. Yönetim Kurulu’nun en az 3 üyenin imzalaması yeterli olup,
ağırlıklı oy veya veto hakkı sözkonusu değildir.
2012 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak yönetim kuruluna
sunulmuştur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin tamamının onayı ile sözkonusu işlemlerin
koşullarında bir değişiklik olması halinde veya yönetim kurulu kararı tarihinden sonra
gerçekleşecek ilişkili taraf işlemlerinden tek seferde tutarı 250.000 TL’nı aşanlar ile yaygın ve
süreklilik arz eden işlemlerde bir hesap dönemi içinde tutarı 500.000 TL’na ulaşacak olanların
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yönetim kurulu onayına getirilmesine ve bu limitlerin altında kalan tüm ilişkili taraf
işlemlerinin Şirket yönetimi tarafından alınacak kararlar ile uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu karar sonrasında öngörülen limitleri aşan yeni bir işlem veya koşulları değişen bir işlem
olmamıştır. 2012 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması
gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir

Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi
amacıyla “Denetimden Sorumlu Komite” , “Risk Yönetimi Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim
Komitesi” oluşturulmuştur.
Oluşturulan Komitelerin üyeleri aşağıdaki gibidir:
Denetimden Sorumlu Komite

Davut ÖKÜTÇÜ – Başkan
Alp Atay ŞEFKATLĐOĞLU – Üye

Risk Yönetimi Komitesi

Alp Atay ŞEFKATLĐOĞLU – Üye
Dr.M.Faik ÖZTUNÇ – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi (*)

Davut ÖKÜTÇÜ – Başkan
Đbrahim Tamer Haşimoğlu – Üye

(*) Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”
görevlerini de üstlenmiştir
Denetimden Sorumlu Komite
Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda denetim komitesi için öngörülen görevleri
yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya
açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin
gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim
sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim
kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde
gerçekleştirilir.

Risk Yönetimi Komitesi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Đlkeleri’nde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin erten saptanması ve etkin
bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde
bulunmak üzere Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur.
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel,
finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının
hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi,
raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar
mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin
oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde
bulunmak.
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Kurumsal Yönetim Komitesi
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri’nde yer alan hükümler kapsamında,
Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na
tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.
Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici
tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi
görevlerini yerine getirmektir.
Risk Yönetimi ve Đç Kontrol Mekanizması
Kurumsal risklerimiz, Marka, iş güvenliği ve işçi sağlığı, internet riskleri, çevre riskleri, insan
kaynakları riskleri, kredi riskleri olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflarda doğacak risklere karşı
tedbirler geliştirilmiştir. Ayrıca şirket bina, tesis, ekipman ve emtiasında meydana gelebilecek
kayıp hasar ve yıkımlar için sigortalamalar yapılmıştır.
Likidite riski
Mali yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit akışların uyumlu bir şekilde
yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu
olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, bilanço oranlarının
(asit-test oran› gibi) belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.

Faiz Riski
Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle
mali sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu risk, faize duyarlı kalemlerin
miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli durumlarda türev
finansal araçlar kullanılarak yönetilmektedir.
Kur Riski
Döviz kuru riski maruz kalınan en önemli finansal risklerden biridir. Bu riskin yönetiminde ana
prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, diğer bir deyişle sıfıra yakın bir
döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır.
Diğer risk kalemlerinde olduğu gibi, kur riskinin yönetiminde de mümkün olduğunca bilanço
içi yöntemler tercih edilmektedir.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış ve gelişmeler
doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirket Üst Yönetimince belirlenmiş ve Yönetim
Kurulu’muzca onaylanmış misyon ve vizyonumuza ilişkin değerler, internet sitemiz içinde
mevcut olup, stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları
Üst Yönetimce Yönetim Kurulu’na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin
gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst
Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve kararlar verir.
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Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir
menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu’na yönelik olarak performansa veya
ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret
ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin
“Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” 28 Mart 2013 tarihli
olağan genel kurulumuzdan üç hafta önce yayınlanan “Bilgilendirme Dokümanı” aracılığı ile
internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve genel kurulu takiben uygulamaya
alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde
yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve yönetim kurulu tarafından
değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey
yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya
açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç
verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak
işlemler söz konusu değildir

ĐBRAHĐM TAMER HAŞĐMOĞLU

YÖNETĐM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
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