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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ’NE UYUM BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında
alınan karara göre, Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST) işlem gören şirketlerin faaliyet
raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde
bilgiler vermeleri öngörülmüştür. 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
SPK’nın Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal
Yönetim İlkeleri yeniden düzenlenmiştir. SPK tarafından 11 Şubat 2012 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:57 sayılı ve 22 Şubat 2013 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:63 sayılı Tebliğler ile de
Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştır.
Son olarak, 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK’nın
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile birlikte Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ
yürürlükten kaldırılmıştır.
Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
düzenlemelerine uyuma azami özeni göstermektedir. 31 Aralık 2014 tarihinde sona
eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam
olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibariyle bugüne kadar
menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.31 Aralık
2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer
alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan
ilkelere ilişkin açıklamalara raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş olup, dönem içinde
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan ve özellik arz eden konular
aşağıda özetlenmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1’inci ,11’inci ve Geçici 1’inci
maddeleri çerçevesinde payları Borsa İstanbul A.Ş.’nin Ulusal Pazar, İkinci Ulusal
Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören ortaklıklar bünyesinde
30.06.2014 tarihine kadar, yöneticisinin belirli lisanslara sahip ve ortaklıkta tam
zamanlı yönetici olarak çalıştığı yatırımcı ilişkiler bölümünün oluşturulması zorunlu
kılınmıştır. Bu kapsamda 06.06.2014 tarihinde Şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölüm
yönetici ve sorumluları belirlenmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Taner
ÖZEN’in ilgili lisan belgelerini hak kazanması için tek dersi bulunmaktadır.

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ
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2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü Şirkette pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri
Bölümü yükümlülükleri Muhasebe Direktörü Taner ÖZEN sorumluluğunda
yürütülmektedir. İlgili kişiye 0266 422 27 77 ve 0266 412 62 39 numaralı
telefonlardan ve 0266 412 11 65 numaralı fakstan ulaşılabilir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay
sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol
oynamakta ve aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:
a. Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi belgelere ilişkin
kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmaktadır.
b. Şirket pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanmaktadır.
c. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket
düzenlemelerine uygun olarak yapılması sağlanmaktadır.
d. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar
hazırlanmaktadır.
e. Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere
Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini
gözetmektedir.
Bu görevler çerçevesinde 2014 yılı içerisinde yatırımcılarla toplam 12 görüşme
yapılmış, gelen sorular cevaplandırılmış, ayrıca pay sahiplerinden gelen e-mail’lar
yanıtlanmıştır. 2014 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP’ta 18
adet özel durum açıklamasında bulunulmuş bu özel durum açıklamaları aynı zamanda
www.yaprakciftligi.com.tr internet sitemizde de yer almıştır. Söz konusu açıklamalar
zamanında yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır.
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında
ayrım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.
2014 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye
Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi
ve dokümanlar gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi
gözetilerek, yatırımcı ve pay sahipleri ila paylaşılmıştır. Esas Sözleşmede bilgi alma
haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.
Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak
düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep
olmamıştır.
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2.3. Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı
sağlayacak şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket kurumsal internet
sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç
hafta önceden yapılmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK),
Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme’ye
uyulmaktadır. Yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak
şekilde toplantı yeri, gündem, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, faaliyet
raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste
incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, faaliyet raporu, finansal raporlar,
gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ve kâr dağıtım önerisi genel
kurul toplantısına davet için yapılan ilân tarihinden itibaren, şirketin merkezi ile
elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde
incelemeye açık tutulmuştur.
Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş
olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak
şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer“, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen
gösterilmektedir. Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular,
Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi
bir talep olmamıştır.
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;
a) Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul toplantısında
kendisini fiziki ortamda vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve
vekaletnamelerin düzenlenme esasları,
b) Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını
şahsen veya temsilcileri aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda kimlik veya
vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,
c) Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu
Raporları,Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Esas Sözleşme değişikliği
yapılacaksa tadil metninin eski ve yeni şeklinin Genel Kurul toplantı tarihinden asgari
üç hafta önce Şirket Merkezi’nde ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde ortakların
tetkikine hazır bulundurulacağı belirtilmektedir.
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Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel
kurul toplantısı 11 Nisan 2014 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan
Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarih ve 9952 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva
edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Mart 2014 tarih ve 8530 sayılı
nüshasında (sayfa.704) ve 14 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda
(KAP) ve şirketin www.yaprakciftligi.com.tr adresli internet sitesinde ilân edilmek
suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket
paylarının 7.100.000 TL’lık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.256.107 TL
olan, 5.256.107 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir
şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen
göstermiş, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma
imkânı verilmiştir. Genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına
girmeyen her soru doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmaktadır. Sorulan
sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı
olması halinde, sorulan soru Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa sürede yazılı
olarak cevaplandırılmaktadır. Ancak, 2014 yılında yapılan olağan genel kurul
toplantısında cevaplandırılmak üzere herhangi bir soru sorulmamıştır.
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve
soruları cevaplandırmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler Genel Kurul
toplantısında hazır bulunmaktadır.
Genel Kurul’da alınan kararlar www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur.
2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Sermaye beheri 1 TL. nominal değerli 7.100.000 adet paya bölünmüştür. Şirket payları
A ve B Grubu olarak düzenlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu’nun atanmasında A Grubu
hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla
yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel
Kurulca seçilir. A Grubu paylar 10.000 adet olup, Erol GÖKER’in mülkiyetindedir
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Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Azınlık hakları,
ödenmiş sermayenin 1/20’sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.
2.5. Kar Payı Hakkı
Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin
tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen
belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, genel kurul toplantısında
pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve şirketin internet
sitesinde kamuya açıklanmıştır. Şirketin kâr dağıtım politikası yatırımcıların şirketin
gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine
imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Aşağıda tam metni sunulan kâr
dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli
bir politika izlenmektedir.
Kâr Dağıtım Politikası Ve Kâr Dağıtım Zamanı
Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Mevzuatı, SPK
Düzenleme ve Kararları, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas
Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.
Buna göre;
1- İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak
hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK
Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın
asgari %50’si yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Olağan
Genel Kurul veya gerektiğinde yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul kararıyla
nakit ve/veya bedelsiz hisse seklinde dağıtılır.
2- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net
dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK
Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine
Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net
dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
3- Kâr dağıtımının Olağan Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısını
takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel
Kurul karar vermektedir.
4- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak
Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
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5- Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından
yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına
uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
6- Uzun vadeli şirket stratejimiz, büyük finansman kaynağı gerektiren yatırım ve
finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, Şirketimizin kontrolü dışında
gerçekleşebilecek ciddi ekonomik kriz dönemlerinde piyasalarda veya diğer alanlarda
ortaya çıkabilecek önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımı kararlarının
alınmasında dikkate alınır.
Genel Kurul Toplantısında;
Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1
Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan
01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 170.284 TL
tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan
karşılanabilen 155.761,30 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt
0,0219 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0186 Kr. ) tutarında brüt kar payının nakit
olarak dağıtımının 20 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yapılmasına karar verilmiş ve aynı
tarihte kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
2.6. Payların Devri
Nama yazılı hisseler (A Grubu), ciro edilmiş hisse senedinin teslimi yoluyla
devredilebilir. Nama yazılı hisselerin devrinin Şirket nezdinde geçerli olabilmesi için
devir işleminin Şirket’in pay defterine kaydedilmesi gerekir.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Hamiline
yazılı hisse senetleri (B Grubu) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri çerçevesinde serbestçe devir ve tedavül edilebilir.
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BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin kurumsal internet sitesi mevcut olup, adresi www.yaprakciftligi..com.tr
dir. Ayrıca, Şirketimiz “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair
Yönetmelik” ile TTK’nın 1524’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi
açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların
yayınlanması için özgülenmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve
esaslar çerçevesinde,Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken
ilanlara MKK’nın “e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı” üzerinden erişilebilmektedir.
Şirket’in internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gözden
geçirilmekte olup revize edilmektedir. Bilgilendirme politikamız gereği aşağıdaki
bilgilere Türkçe olarak yer verilmektedir. İnternet Sitesinin geliştirilmesine yönelik
çalışmalara sürekli olarak devam edilir.
İnternet Sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.









Kurumsal Bilgiler (Vizyon, Misyon, Tarihçe, Ortaklık Yapısı, Üst Yönetim vb.)
Kurumsal Yönetim (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Komiteler vb.)
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı
Kar Dağıtım Politikası
Faaliyet Raporları
Finansal Tablolar
İletişim Bilgileri
Bilgi Toplumu Hizmetleri

3.2. Faaliyet Raporu
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet raporu 28 Ağustos 2012
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
“Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki
Yönetmeliği”ne, SPK II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği”ne ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Faaliyet
raporu, Yönetim Kurulunun onayından geçirildikten sonra finansal tablolarla birlikte
KAP ve Şirket internet sitesi (www.yaprakciftligi.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.
Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve
Şirket internet sitesinde yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda
ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.
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Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detay bilgiler içermesine ve söz
konusu bilgilerin Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına
azami özen gösterilmektedir.
Bu çerçevede, Şirket’in 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve
Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2013 Yılı Olağan Genel
Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde ve Şirket internet
adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan
Olağan Genel Kurulda okunarak müzakere edilmiştir
BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans
kuruluşları ve tedarikçilerimiz, şirketimiz ile ilgili bilgileri, ilgili mevzuat gereği kamuya
yapılan açıklamalar aracılığıyla ve internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilmektedir.
Müşteriler, satıcılar, yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine SPK mevzuatı gereğince
kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini
ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya açıklanmamış
bilgiler saklı kalmak koşuluyla) yazılı veya sözlü olarak bilgi verilmektedir.
Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri hakkında gerekli

durumlarda Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesine bilgi verilebilir.
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Paydaşlarımızdan bize ulaşan geri bildirimler, şirket yönetimine sunulmakta, çözüm
önerileri ve politikalar oluşturulmaktadır. Ana sözleşmemizde menfaat sahiplerinin
şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Yönetim
Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat
sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.
Çalışanların şirketin genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve
önerilerinin alınması teşvik edilmektedir.
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4.3. İnsan Kaynakları Politikası
Şirket’in İnsan Kaynakları politikası çerçevesinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar
sağlanması ilkesi belirlenmiştir. Şirket tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip
edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü
muamelelere karşı korunması için önlemler alır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer
menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket’te, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları
izleme, tedbir alınmasını isteme gibi çalışmalar için sözleşmeli iş güvenliği uzmanı ve
iş yeri hekiminden hizmet alınmaktadır.
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ve
doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesine
önem vermektedir.
Çevre kirliliğini önlemek, çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata uymak, atıkları kontrol
altında tutarak kaynağında ayrıştırılması ve çevreye olumsuz etkilerinin asgariye
indirilmesi konularında azami özen gösterilmektedir.
Tehlikesiz atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı firmalara
gönderilmektedir.
Tehlikeli atıklar, çiftlik içerisinde oluşturulan tehlikeli atık bölgesinde depolanarak
lisanslı firmalara gönderilmektedir.
Tıbbi atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı ve sözleşmeli tıbbi
atık alımı yapan firmalara gönderilmektedir.
Çevre Yönetimi ile ilgili sözleşmeli çevre danışmanı ile çalışılmakta, eğitim çalışmaları
bizzat çevre danışmanımız tarafından verilmektedir.
BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU
5.1.Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 en çok 9 üyeden oluşan bir
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan
kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye
sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz.
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Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate
alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli
olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca
herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan
faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada
görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri
içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip
bağımsız üyeler bulunur.
Şirket Yönetim Kurulu’nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta
olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin
göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel Kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim
Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı
ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine
getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
”Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin
Düzenlemelerine” uyulur. Diğer üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde,
Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçerek
Genel Kurul’un ilk toplantısında bu üye seçimini onaya sunar.
Tüzel kişi ortaklıkları temsilen Yönetim Kurulu’na seçilenlerin, temsil ettiği tüzel kişi ile
ilişkilerinin kesildiğinin ilgili ortak tarafından Şirket’e bildirilmesi halinde veya tüzel
kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim
Kurulu aynı tüzel kişinin aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye
olarak seçer.
Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
11 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 yılı
faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev
yapmak üzere seçilen Şirketi’in yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibidir.
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Adı Soyadı

Erol GÖKER

Şebnem GÖKER
Zeynep GÖKER
KIRCIOĞLU
Mustafa Fuat
ÜNVER
Lütfü
HEKİMOĞLU
Tuğçe HASİLİK

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta
Üstlendiği Görevler

Yönetim Kurulu
Ekonomist Yönetim Kurulu Başkanı
Başkanı

Yönetim Kurulu
Bşk. Vekili
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi Olup
Olmadığı

Global Yatırım Hold. A.Ş.-Y.K. Bşk. Vekili /Doğal Enerji
Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş/ Doğu Maden İşlet. A.Ş./ Ege
Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş/ lEge Global Madencilik
San. ve Tic. A.Ş/Ges Enerji A.Ş./ Ges Enerji A.Ş./ Global
Depolama A.Ş./ Global Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş./Sancak
Global Enerji Yatırımları A.Ş- Sayılan şirketlerde Y.K. Üyesi.
Global Menkul Değerler A.Ş.ve Özbeyler Özel Hastane ve
Sağlık Hizmetleri A.Ş. Y.K.Başkanı

Bağımsız Üye
Değil

Ziraat
Müh.

Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

-

Avukat

Yönetim Kurulu Üyesi

-

Yönetici

Emekli
Yönetim Kurulu
BankacıÜyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu
Sanayici
Üyesi

-

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Formyay Makine Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.-Yönetim Kurulu
Üyesi
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Yönetim Kuruluna alınacak bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak 12 Mart 2014 tarihli
ve 2014-05 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiş ve
Kurumsal yönetim komitesinin önerdiği iki kişiden oluşan bağımsız yönetim kurulu üyesi aday
listesi, 11 Nisan 2014 tarihli 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak
belirlenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları, aday gösterildikleri anda bağımsızlık
kriterlerini taşıdıklarına dair, bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuşlardır.
İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum
ortaya çıkmamıştır.
5.2.Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya
Yönetim Kurulu Başkan Vekili’nin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısı toplantı tarihinden en
az bir hafta önce üyelere ulaştırılır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun
uygun göreceği başka bir yerde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun yılda en az dört defa
toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile
toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alır.

Şirket Yönetim Kurulu 2014 yılı içinde 17 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu
toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’nın mevcut Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. 2014 yılında yapılan
toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş
açıklanmamıştır. Konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim
İlkelerine uyulmuştur. Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahip olması gereken
özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği”hükümleri
uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy
vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç
için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket
sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili
Bakanlık Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim
Kurulu Üyeleri’nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme’de yer verilmemiştir.
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Şirket Yönetim Kurulunun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşmede
tanımlanmıştır.2014 yılı içerisinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Şirket
konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan
şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret
Kanunu 395 inci ve 396 ıncı maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile
kendileri veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet
edecek girişimlerde bulunmamıştır.
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla,
Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate
alınarak, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken
Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yine Tebliğ’in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan
“Aday Gösterme Komitesi” ile “Ücret Komitesi” görevleri de“Kurumsal Yönetim
Komitesi” tarafından üstlenilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan
çalışmalar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai
karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.
Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını
sağlamıştır. Tebliğ’in 4.5.5. no.lu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla
komitede yer almaması” tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Şirket’in
Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla
komitede görev almaktadır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen
bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının
bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle Lütfü
HEKİMOĞLU, her üç komitede de yer almaktadır.
Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.
Komitelerde 2014 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14.04.2014 tarihli ve 2014-09 sayılı yönetim kurulu
toplantısında mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;
a. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri
arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü
HEKİMOĞLU’nun ve üyeliğe Tuğçe HASİLİK’in getirilmesine,
b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından
seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU’nun ve
üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU’nun getirilmesine,
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c. Risk Yönetim Komitesi’nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından
seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU’nun ve
üyeliğe Mustafa Fuat ÜNVER’in getirilmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca Şirketimizin 06.06.2014 tarihli ve 2014-13 sayılı yönetim kurulu toplantısında
Yönetim Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan Muhasebe Direktörü Taner ÖZEN’in
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmasına ve Kurumsal Yönetim
Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Adı Soyadı

Yönetim Kurulu Üyeliğinin
Mahiyeti

Görevi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanı
GÖKER Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

Lütfü HEKİMOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep
KIRCIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Taner ÖZEN

Muhasebe Direktörü

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliği (“Tebliğ”) doğrultusunda, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu
konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak
üzere 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim
Komitesi (“Komite”)’nin görev, yetki,
sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını
belirlemektir. Şirketin Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak aynı tarih ve sayılı
yönetim kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi için öngörülen
görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim
Komitesi’ne bırakılmıştır.
Komite üyeleri, Kurul tarafından yıllık olarak atanır ve Yönetim Kurulu’nun icrada
görevli olmayan en az iki üyesini içerir. Üye sayısı ikiden fazla olduğu takdirde, çoğunluk
icrada görevli olmayan Kurul üyelerinden oluşur. İcra Başkanı komitede görev alamaz.
Komite’nin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.
Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin yokluğunda görev almak üzere bir Başkan
Vekili belirleyebilir.
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Komite’nin toplantıları, Komite’nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini
sağlamak amacıyla yılda en az 3 defa olmak üzere, Kurul’un olağan toplantılarıyla
uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2014 yılında 3 kez
toplantı yapmıştır.
Denetim Komitesi
Adı Soyadı

Görevi

Lütfü HEKİMOĞLU

Denetim Komitesi Başkanı

Tuğçe HASİLİK

Denetim Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeliğinin
Mahiyeti
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında,
kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin görevi, Şirket Yönetim Kuruluna; Şirketin
muhasebe sistemi, finansal raporlaması, kamuya açıklanan finansal bilgiler, iç denetim
bölümünün faaliyetleri, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği
hakkında bilgi vermek ve Şirketin başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere
ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konularındaki çalışmalarına
destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi yılda en az dört kez
toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Denetim
komitesi 2014 yılında 5 defa toplanmıştır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Adı Soyadı
Lütfü HEKİMOĞLU
Mustafa Fuat ÜNVER

Yönetim Kurulu Üyeliğinin
Mahiyeti

Görevi
Riskin Erken Saptanması
Komitesi Başkanı
Riskin Erken Saptanması
Komitesi Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite en az iki üyeden oluşur. Komite’nin iki
üyeden oluşması durumunda her ikisi; ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Konusunda
uzman üçüncü kişiler arasından da Komite’ye üye seçilebilir. Komite Başkanı, Bağımsız
Yönetim Kurulu üyesi olan üyeler arasından seçilir. Komitede İcra Başkanı/Genel Müdür
görev alamaz.
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Riskin erken saptanması komitesi Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 2014 yılında 6 kez toplanmış ve yönetim
kuruluna yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi ve rapor sunmuşlardır.
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Şirket’in Risk Yönetimi Politikası Şirket’in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin
tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara
yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya
geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.
Risk şirketin faaliyetlerini yürütmesi esnasında, yeni bir olgunun ortaya çıkarak mevcut
hedefler üzerinde beklenmedik etkiler yaratması durumudur. Tanımlanan riskler
aşağıdaki şekildedir;
Finansal Risk: Kur, kredi, faiz oranı, likidite ve sigorta risklerini kapsar.
Dış Çevre Riski: Ekonomik, politik, yasal düzenleme, iş devamlılığı, sektör, teknolojik
değişim, hayvan sağlığı riski gibi riskleri içerir.
Şirket, bünyesinde bulunan hayvanlar ve çiftlik genelinde hastalık girişi ve yayılmasını
önlemek için gerekli tüm tedbirleri almış, kurulduğu günden bu yana herhangi bir salgın
hastalık sorunu yaşamamıştır. Aldığı önlemlerin sonucunda da Tarım Bakanlığı
tarafından “Hastalıklardan Ari İşletme” belgesini almaya hak kazanmış olup, bu belge
her yıl yapılan denetim ve izleme çalışmaları sonucunda yenilenmektedir. Hastalık
ihtimali göz önüne alınarak Şirket bünyesinde bulunan canlı varlıklar “All Risk”
kapsamında sigorta ettirilerek bu risk minimum düzeyde tutulmaktadır. Şirket’in canlı
varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 5.461.000 TL teminatlı olarak sigortalıdır.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi
gerçekleştirilmektedir.
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri





Sektörde öncü olmak ve ilkleri gerçekleştirmek
Kurumsal yapıda çalışmak
Her zaman en kaliteli ve en sağlıklı ürün üretmeye devam etmek
Hedef ve vizyonumuzun tüm çalışanlara yayılmasını sağlamak

5.6. Mali Haklar
Yönetim Kurulu, Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal
performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.
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SPK’nın 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, idari sorumluluğu
bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan
her türlü hak,menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve
ücretlendirme esasları Şirket internet sitesinde yer alan Ücretlendirme Politikası’nda
kamuya açıklanmıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre, Yönetim Kurulu üyelerine tanınan her türlü ücret,
menfaat ve hak, Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. Her yıl Genel Kurulda
kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer
almakta ve kamuya duyurulmaktadır. 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısında 2014 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız Yönetim kurulu
üyelerine aylık net 1.250 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi
bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

SPK’nın 4.6.3. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu
üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına
dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.
Üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücretler, toplu olarak ilgili dönem
finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Bu kapsamda 31.12.2014 tarihinde sona
eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı ’dir.
2014 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç
vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi
kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
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