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A- Genel Bilgiler 
 

  

Raporun Dönemi 01.01.2012 – 31.12.2012 

Ticaret Ünvanı Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.ġ. 

Ticaret Sicil No Ġzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü – 34821 K 572 

EskiĢehir Ticaret Sicil Müdürlüğü - 12833 

ĠletiĢim Bilgileri  

Merkez ġehit Fethibey Caddesi No:120 Alsancak – ĠZMĠR  

 Tel : 0 (232) 482 22 00    Faks : 0 (232) 484 17 89 

Fabrika - Ġzmir KemalpaĢa Asfaltı No:1 PınarbaĢı – ĠZMĠR 

Tel : 0 (232) 436 15 15   Faks : 0 (232) 436 20 40 

Fabrika - EskiĢehir Organize Sanayi Bölgesi Mümtaz Zeytinoğlu 

Bulvarı P.K. 55 EskiĢehir 

Tel : 0 (222) 236 08 89    Faks : 0 (222) 236 08 90 

Ġnternet Adresi www.pinar.com.tr 

 

ġirketin Ortaklık Yapısı  

 

ÇıkarılmıĢ Sermayesi:    44.951.051,25 TL. 

Kayıtlı Sermayesi     :     80.000.000,00 TL. 

 

ġirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle,  beheri 1 Kr. nominal değerde, 172.800  adet A 

grubu nama,126.000 adet B grubu nama ve 4.494.806.325 adet C grubu hamiline yazılı 

payı  mevcuttur.  

 

31.12.2012 itibariyle, ġirket’in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve 

hisse oranları aĢağıdaki gibidir; 
 
 

Ortağın Adı/Ünvanı Hisse Oranı (%) Hisse Tutarı (TL) 

YaĢar Holding A.ġ. 61,41               27.603.901,56 

Diğer 38,59               17.347.149,69 

Toplam 100,00               44.951.051,25 

 

Ġmtiyazlı Paylar 
 

ġirketin iĢleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk 

Ticaret Kanunu  hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde 

seçilecek 5 ila 9 üyeden teĢkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. 

Yönetim Kurulunun 5 kiĢiden teĢekkül etmesi halinde 3 üye A grubu hissedarların 

göstereceği adaylar arasından, l üye B ve l üye C grubu hissedarların göstereceği 

adaylar arasından, 7 kiĢiden teĢekkül etmesi halinde  4 üye A grubu, 2 üye B grubu, l 

üye C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 9 kiĢiden teĢekkül etmesi 

halinde 5 üye A grubu, 3 üye B grubu, l üye C grubu hissedarların göstereceği adaylar 

arasından seçilir. 

 
 

http://www.pinar.com.tr/
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Dönem Ġçinde Yapılan Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri: 
 

ġirketimiz esas   sözleĢmesinin "Ġdare Meclisi" baĢlıklı 8., “Ġdare Meclisinin Müddeti” 

baĢlıklı 9., “Ġdare Meclisi  Toplantıları” baĢlıklı 10., “Ġdare Meclisinin Ücreti” baĢlıklı 

13., maddelerinin  tadili ve esas sözleĢmeye “Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum” 

baĢlıklı 35. Maddesinin ilavesi, T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06 

Nisan  2012  tarih ve 3903 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret 

Genel Müdürlüğü'nün 10 Nisan  2012 tarih ve 2657 sayılı izin yazısı ile onaylanmıĢ 

olup, 15 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; ortaklarımızın  

onayına sunularak oybirliğiyle kabul ve tasdik edilmiĢtir. 

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

 

Adı Soyadı    Ünvanı             Görev Süreleri  

Ġdil YĠĞĠTBAġI      BaĢkan            15.05.2012 - 1 yıl  

Yılmaz GÖKOĞLU   BaĢkan Vekili            15.05.2012 - 1 yıl 

Turhan TALU       Bağımsız Üye                      15.05.2012 - 1 yıl 

Ali Yiğit TAVAS      Bağımsız Üye                     15.05.2012 - 1 yıl 

Mehmet AKTAġ              Üye            15.05.2012 - 1 yıl 

Hakkı Hikmet ALTAN     Üye                       15.05.2012 - 1 yıl 

Hasan GĠRENES   Üye            15.05.2012 - 1 yıl 
 
 

Yetki Sınırları:  

Gerek Yönetim Kurulu BaĢkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Esas SözleĢmemizin 11. ve 12. maddesinde belirlenen 

yetkileri haizdirler.  
 
 

Yönetim Kurulunda Dönem Ġçerisinde Yapılan DeğiĢiklikler 

ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.09.2012 tarihli toplantılarında, 6103 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun'un 25' inci maddesi gereğince, 

Sn. Ġdil YiğitbaĢı, Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Turhan Talu, Sn. Ali Yiğit Tavas, Sn. Mehmet 

AktaĢ, Sn. Hakkı Hikmet Altan ve Sn. Hasan Girenes' in temsilci sıfatıyla yönetim kurulu 

üyeliği görevlerinden istifalarının kabulüne ve boĢalan bu üyeliklere yeniden aynı kiĢilerin 

aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına ve bu atamaların yapılacak 

ilk genel kurulun onayına sunulmasına, karar verilmiĢtir. 

 

Denetim Kurulu Üyeleri 
 

Adı Soyadı          Atama Tarihi      Görev Süresi 

Kamil DEVECĠ          15.05.2012    1 Yıl 

Onur ÖZTÜRK                15.05.2012    1 Yıl 
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Yetki Sınırları: 

Esas SözleĢmemizin 15. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk 

Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir. 
 

Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 

ġirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No:56 Kurumsal Yönetim 

Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ’inde (Tebliğ) yer alan hükümler 

çerçevesinde Denetim Komitesi finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir Ģekilde 

gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Komitenin amacı; ġirket’in muhasebe ve 

raporlama sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol 

sisteminin iĢleyiĢinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktadır. 

Denetimden Sorumlu Komite bağımsız iki üyeden oluĢmakta olup, BaĢkanı Sayın Turhan 

Talu ve Üyesi Sayın Ali Yiğit Tavas’dır. Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir 

olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim 

Kurulu’na sunulur. 

Kurumsal Yönetim Komitesi, ġirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu 

konuda iyileĢtirme çabalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere görev 

yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken 

Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi  iki üyeden oluĢmakta olup, BaĢkanı Sayın Ali Yiğit Tavas ve 

Üyesi Sayın Yılmaz Gökoğlu’dur. Komite yılda en az dört kere toplantı gerçekleĢtirir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanı, bağımsız yönetim kurulu üyesidir. 

 

Üst Yönetim 

 

Adı Soyadı Unvanı ĠĢ Tecrübesi (Yıl) 

Ergun AKYOL BaĢkan Yardımcısı             30 

Gürkan HEKĠMOĞLU Genel Müdür             24 

Erhan SAVCIGĠL Ar-Ge ve Teknoloji Koordinatörü             23 

Mustafa ġahin DAL Mali ĠĢler ve Bütçe Kontrol Direktörü             26 

Muzaffer BEKAR Finans Direktörü             24 

Serdar TÜRKMEN Ġzmir Fabrika Direktörü             15 

Erdi EREN EskiĢehir Fabrika Direktörü             20 

 

ġirketimiz Genel Müdürü Sn. Ergun AKYOL 04.06.2012 tarihi itibariyle BaĢkan Yardımcılığı 

görevine atanmıĢ olup, yerine Fabrika Direktörü Sn. Gürkan HEKĠMOĞLU Genel Müdürlük 

görevine getirilmiĢtir. Sn. Ergun AKYOL  Pınar Süt Mamulleri San. A.ġ. BaĢkan Yardımcısı 

olarak görevine devam edecektir.  Ayrıca, ġirketimizde Ar-Ge ve Teknoloji Koordinatörlüğü 

pozisyonu oluĢturulmuĢ ve bu pozisyona Fabrika Direktörü Sn. Erhan SAVCIGĠL atanmıĢtır. 

 Sn. Gürkan HEKĠMOĞLU ve Sn. Erhan SAVCIGĠL' den  boĢalan sırasıyla EskiĢehir ve 

Ġzmir Fabrika Direktörlükleri'ne Üretim Müdürleri Sn. Erdi EREN ve Sn. Serdar TÜRKMEN 

atanmıĢtır. 
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Personel Sayıları 
 

2011 yılında ortalama 856 kiĢi olan personel sayısı, 2012 yılında 957 kiĢi olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

ġirketimiz ve Tek Gıda ĠĢ Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı iĢçileri Sendikası 

Genel Merkezi  ile  sürdürülen  01.01.2012-31.12.2013 dönemini kapsayan iĢletme düzeyinde 

Toplu ĠĢ SözleĢme görüĢmeleri 17.04.2012 tarihinde anlaĢmayla sonuçlanmıĢtır. 

 

Merkez DıĢı Örgüt 
 

Bulunmamaktadır. 
 

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 
 

Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet 

sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. 31.12.2012 tarihinde sona 

eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret 

ve benzeri ödemeler toplamı 2.967.572 TL’dir. 
 

C- Yapılan AraĢtırma GeliĢtirme Faaliyetleri 
 

Pınar    Süt, sektördeki yenilikçi yaklaĢımını ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına gösterdiği 

önemi sürdürerek, 2012 yılında ürün portföyüne farklı kategoride ürünler eklemiĢ ve 

piyasaya sunmuĢtur.Pınar Süt, özellikle içecek kategorisindeki büyümeye paralel olarak, 

bu kategoriye yönelik farklı meyve kombinasyonlarında ürünler geliĢtirmiĢtir. 

 

Yılın son çeyreğinde Türkiye Pazarında bir ilk olarak çikolata ve taze peyniri 

birleĢtirerek “Pınar Çikolatalı Beyaz” ürününü çalıĢmıĢ, böylelikle tükecilere sürülebilir 

kremalara alternatif daha sağlıklı, daha düĢük kalorili bir ürün seçeneği sunmuĢtur. 

 

Yine Pazarda bir ilki gerçekleĢtirerek , geleneksel kaymağa alternatif  % 50 daha az 

yağlı, yapısı hafif, özellikle balla birlikte tüketildiğinde kahvaltı sofralarının 

vazgeçilmesi olmaya aday “Pınar Sütkrem” ürününü tüketicilerle buluĢturmuĢtur. 

 

Pınar Süt Ar-Ge vizyonuna katkı sağlamak, yenilikleri ve trendleri yakından izleyerek 

analiz edebilmek amacıyla;  Gıda sektörüne yönelik Dünyanın en büyük son ürün fuarı 

olan SĠAL’e, fonksiyonel gıdalara yönelik katkı maddeleri üreticilerini ve firmaları 

buluĢturan “Health Ingredients Europe” fuarına katılım sağlanmıĢ, fuardan getirilen 

ürün örnekleri  incelenerek Benchmark çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Yeni Ürün geliĢtirme sürecini kısaltabilmek ve sistematik bir yaklaĢım geliĢtirmek 

amacıyla uygulamaya geçirilen “Product Portfolio Management” (PPM) modülü 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

MüĢteri  odaklı çalıĢan, müĢteri talep ve ihtiyaçlarına uygun ürünler üretmeyi ilke 

edinen Pınar Süt, değiĢen ve geliĢen tüketici eğilimlerini yakından takip etmek, 

dünyadaki ve sektöründeki teknolojik geliĢmeleri izlemek adına Ar-Ge faaliyetlerine 

büyük önem ve öncelik vermektedir.  
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D- ġirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine ĠliĢkin Önemli GeliĢmeler 
 

ġirketimiz, süt ve süt ürünleri sektöründe içme sütü, yoğurt, ayran, geleneksel ve 

modern peynir, meyve suyu, tereyağı, krema, puding, ketçap, mayonez, bal, sos, reçel 

tatlı ve toz ürünlerin üretimi, satıĢı ve ihracatı faaliyetleri ile iĢtigal etmektedir. 
 

ġirketin Performansını Etkileyen Etmenler ve ĠĢletmenin GeliĢimi Hakkında Öngörüler 

 

Türkiye’de kayıt dıĢılık ve haksız rekabet süt sektörünün en önemli sorunlarıdır. 

Sektörün diğer önemli bir sorunu ise hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve 

istikrarsızlık olarak görülmektedir. Süt sektöründe tüm değer zincirinin rehabilite 

edilmesi, tedbirlerin ve teĢviklerin tüm değer zinciri bütününde düzenlenmesi önemlidir. 

 

Süt ırkı verimliliklerindeki artıĢ ve devlet desteği ile çiğ süt üretiminde artıĢ 

sağlanmıĢtır.    Ancak hala mevsimsel dalgalanmaların etkin olduğu çiğ süt piyasasında, 

arza bağlı fiyat hareketleri gözlenmektedir. Öte yandan arzla uyumlu tüketim artıĢının 

sağlanamaması da fiyat üzerine baskı oluĢturabilmektedir.Türkiye’nin süt tüketimi 

geliĢmiĢ ülkelerin çok gerisindedir.  Okul sütü kampanyaları gibi uygulamalar ile kiĢi 

baĢı süt tüketiminin artırılması önem taĢımaktadır. Sektördeki üretim istikrarının 

korunması için, süt ürünleri ihracatına yönelik desteklerin hayata geçirilmesi de çok 

önemlidir. Türkiye mutlaka, net gıda ithalatçısı konumundaki komĢu ülkelerine Ģimdiki 

seviyesinin çok üstünde süt ürünleri ihracatı gerçekleĢtirebilmelidir. 

 

2012 yılında toplam süt ve sütlü ürünler pazarı  dünyada  açık sütler de dahil olmak 

üzere 300 milyon litreye ulaĢarak; tüm içeceklerin %18’ini oluĢturdu. Toplam sütlü 

içecekler pazarının %63’ü paketli; %12’si  toz ve %25’i açık süt oldu. Paketli pazarın 

%41’i UHT, %59’u Pastorize oldu.  2008-2011 arasında UHT süt son 4 senede %5 

bileĢik büyüme gösterirken, Pastörize %2 büyüme gösterdi.  2011-2014 arasında ise 

sırasıyla %6 ve %2 büyüme öngörülmektedir. KiĢibaĢı dünya sütlü ürünler tüketimi  44 

litredir. 2015’te bu rakamın 47 litreye çıkması öngörülmektedir.  

 

Sağlık bilincinin artması doğal, az iĢleme uğramıĢ olan ürünlere olan talebi artırdı.  

Yağsız ürünler ve vitamin/mineral takviyeli ürünlerin dünyada rağbet görmesi ile 

fonksiyonel ürünlere olan talep arttı. (Kemik sağlığı, beyin sağlığı, bağıĢıklık sistemi, 

kalp sağlığını destekleyen ürünler ve güzellik ürünleri) Özellikle çocuk hedef kitleli 

ürünler olmak üzere  tüketici segmantasyonu arttı. Avrupa’da fairtrade (adil ticaret) 

yaklaĢımı ve yeĢil ürünlere rağbet bu yıl yoğunlaĢtı. Trendlere bağlı olarak market 

markaları da zenginleĢtirilmiĢ ürünler lanse etti. Çevreye duyarlı (biyolojik olarak 

parçalanabilen paketler), geri dönüĢümü olan ambalajlar önem kazandı.  

 

Diğer yandan Pınar Süt, yaptığı iletiĢimler, tüketici ihtiyacına yönelik gerçekleĢtirdiği 

kampanyalar ve yenilikler ile marka gücünü kuvvetlendirdi ve  pazarda liderliğini 

korudu.  

 

 Pınar Süt olarak; 2012’de de tüketicileri bilinçlendirerek süt içme alıĢkanlığını artırmak 

ve sağlıklı nesiller yetiĢtirmek amacıyla projeler geliĢtirmeye ve sektöre yenilik 

katmaya gayret gösterdik. Tüketicilerimiz ile aramızdaki marka bağını kuvvetlendirmek 

ve sektördeki lider konumumuzu korumak için iletiĢim yatırımlarımıza devam 

edilmiĢtir. 
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ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör Ġçerisindeki Yeri  
 

Pınar Süt, 2012 yılı içerisinde izlediği stratejiler doğrultusunda 2012 yılında ciro pazar 

payını % 27,7’ye yükselterek kategori liderliğini pekiĢtirdi. (AC Nielsen YGB 

Aralık,2012) Pınar Süt, süt denilince ilk akla gelen ve sütte lider markadır. Marka imaj 

değerlerine göre güvenilir ve kaliteli; ürün imaj değerlerine göre ise sağlıklı ve hijyenik 

koĢullarda üretip sunulduğundan emin olunan, sütünün tadı güzel ve kıvamı yoğun 

bulunan bir markadır. 

  

Gıda ürünlerinde 2012 yılında %39 yıllık ortalama ile ilk akla gelen yine Pınar Süt oldu.  

Güvenilir,  (%61), herkese tavsiye etme (%60); kaliteli (%61); lider (%60), modern 

(%59), her yaĢa uygun (%60) ve uzman (%60)  imajlarını tüketiciler en çok Pınar Süt’e 

uygun bulundu. (Aralık 2012; GFK Tracking) 

 

Pınar Süt olarak, hem süt içme oranını artırmak hem de değiĢik hedef kitlelerin farklı 

beklentilerini karĢılamak üzere, 7’den 70’e  hitap eden geniĢ bir ürün portföyüne 

sahibiz. Sade Sütler; ağırlıklı çocuklar olmak üzere çok yaygın kullanıma sahiptir. Ġlk 

Adım ve Çocuk Sütleri; bebek ve küçük çocukların en kritik geliĢme dönemi için 

üretilen özel sütlerdir. Kido; çocuklar için gerçek meyveli/kakaolu/ çikolatalı eğlenceli 

süttür. Organik Süt; Pınar Süt güvencesiyle üretilen Türkiye’nin ilk Organik Sütü’dür.  

Light Süt, formda kalmak isteyenlerin, diyet yapanların ve sağlıklı yaĢamaya özen 

gösterenlerin tercihidir. Denge Süt serisi ise vücudun doğal dengesini güçlendirip 

direncini artırmaya destek olur. Tüm bu portföy ürünlerimiz ile halkımızın daha iyi bir 

yaĢam kalitesine ulaĢması için en iyiyi sunmaya devam etmekteyiz. 

 

Türkiye’nin gıda ve içecek sektöründe çok önemli potansiyeli bulunmaktadır. Ancak 

sektör; potansiyelini tam olarak kullanamamaktadır. Süt ve et sektörlerini, sektör 

dinamikleri itibariyle hem birlikte hem de ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Türkiye 

süt ve et üretiminin en pahalı olduğu ülkelerden birisidir. Girdi maliyetleri yönüyle 

küresel alanda rekabetçi değildir. Toplumsal açıdan çok önem taĢıyan tarımsal sanayide, 

süt ve et sektörlerinde istikrar çok önemlidir. Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar 

istikrarsızlığa sebep olmaktadır. 

 
 

Yatırımlar 
 
ġirketimizin 2012 yılında gerçekleĢen yatırımları yenileme yatırımları olup toplamı 

29.695.797 TL dir. Arsa,Binalar, yer altı ve yerüstü düzenleri 4.725.081TL, Makina ve 

Tesisler 22.558.747 TL, TaĢıtlar 775.655 TL, DemirbaĢlar  1.500.677 TL, Haklar 135.637 TL. 

dir. 

 

ġirketimiz 30.06.2010 tarihli 97128 nolu Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında 2012 yılında 

toplam 19.473.367 TL yatırım gerçekleĢtirmiĢtir.   
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Üretim ve Kapasite Kullanım Oranları 
 

Ürün Grubu 2011 (Ton) 2012 (Ton) ArtıĢ (%) 

Süt,Meyve Suyu,Krema, Puding            217.653                                  219.256            0,74 

Tereyağ,Sos,Bal Reçel              16.026             16.392            0,23 

Yoğurt,Peynir              52.020                                    58.262          12,00 

Toz Ürünler                2.233               2.160          (3,27) 

Toplam            287.932           296.070           2,83 

  

 

2012 yılı kapasite kullanım oranı % 60’ dır. 
 

Ġç Kontrol Sistemi ve Ġç Denetim Faaliyetleri  
 

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.ġ’nin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya 

açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin iĢleyiĢinin ve etkinliğinin 

gözetimi esas itibariyle denetimden sorumlu komite vasıtasıyla yerine getirilir. Denetimden 

Sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Topluluk Denetim ve Risk 

Yönetim Koordinatörlüğü, Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik kapsamında tasdik 

iĢlemlerini gerçekleĢtiren kuruluĢların bulgularından faydalanır.  
 

 

ġirket iĢ süreçlerinin, prosedür ve mevzuata uygun olarak etkin ve verimli bir Ģekilde 

yürütülmesine yönelik mevcut iç kontrollerin yerindeliği ve yeterliliği, iç denetim tarafından 

periyodik olarak gözden geçirilmekte ve gerekli aksiyonların alınması sağlamaktadır. 
 

ġirketin ĠĢtirak Yapısı 
 

31.12.2012 itibariyle, ġirket’in iĢtirak yapısı ve oranları aĢağıdaki gibidir; 
 

ĠĢtirak Adı/Unvanı Hisse Oranı (%) ĠĢtirak Sermayesi 

(TL) 

YaĢar BirleĢik Pazarlama Dağıtım Turizm A.ġ. 31,82 80.953.361 

Desa Enerji A.ġ. 30,52 33.200.000 

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.ġ. 12,58 43.335.000 

Pınar Su Sanayii A.ġ.   8,77 12.789.345 

Çamlı Yem ve Besicilik A.ġ.   5,47 10.618.443 

Pınar Foods  44,94   5.056.350 EUR 

Bintur Turizm A.ġ.   1,33      240.000 

YaĢar DıĢ Ticaret A.ġ.   1,76 35.000.000 

 

ġirketin Ġktisap Ettiği Kendi Paylarına ĠliĢkin Bilgiler 
 

Bulunmamaktadır. 
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Önemli Davalar 
 

ġirketimiz 31.12.2012 tarihi itibariyle sorumlu tutulduğu veya tutulabileceği durumlar hukuk 

müĢavirlerimiz ile görüĢülmüĢtür. ġirket aleyhine açılmıĢ önemli dava veya ġirket’i 

ilgilendiren herhangi bir borç veya yükümlülük mevcut değildir.  
 

Konuya iliĢkin detaylı açıklama 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine iliĢkin mali 

tablolarımızın 22 no’lu dipnotunda yer almaktadır. 
 

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle ġirket ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri Hakkında Uygulanan Ġdari ve Adli Yaptırımlar 

 

Bulunmamaktadır. 
 

Hesap Dönemi Ġçerisinde yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine ĠliĢkin 

Açıklamalar 
 

2012 yılı içerisinde değiĢik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmıĢ olup, tarafımıza 

resmi olarak yapılmıĢ önemli bir bildirim bulunmamaktadır. 
 

Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği 
 

15 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 

uygulanmıĢtır. Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıĢtır. 
 
 

BağıĢlar 

 

ġirket sosyal amaçlı kuruluĢ olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluĢlara 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağıĢta 

bulunabilmektedir. 

  

ġirketimiz 2012 yılında, çeĢitli kurum ve kuruluĢlara 140.525 TL. tutarında bağıĢ ve yardımda 

bulunmuĢtur. 

 

Hakim ve Bağlı Ortaklıklar Ġle ĠliĢkileri 

 

ġirketimiz Yönetim Kurulu tarafından T.T.K. 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı 

Ortaklıklar ile iliĢkilerimizi açıklayan raporun sonuç kısmı Ģu Ģekildedir.  

 

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu 

maddesi uyarınca, ġirketimiz Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiĢ 

faaliyet yılında ġirket’in hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı Ģirketlerle iliĢkileri, hakkında 

bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle 

yükümlüdür.  

 

ġirketimizin iliĢkili taraflarla yapmıĢ olduğu iĢlemlerle ilgili gerekli açıklamalar iĢbu raporda 

yer almaktadır. ġirketimizin Yönetim Kurulu tarafından iĢbu raporda ġirketimizin hakim 
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ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılı içinde yapmıĢ olduğu tüm iĢlemlerde, 

iĢlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca 

bilinen hal ve Ģartlara göre her bir iĢlemde uygun bir karĢı edim sağlandığı ve Ģirketi zarara 

uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu 

çerçevede denkleĢtirmeyi gerektirecek herhangi bir iĢlem veya önlemin olmadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  
 

E- Finansal Durum 

 

2012 yılında sergilediğimiz mali performans, öngörülerimizi ve beklentilerimizi teyid eder 

niteliktedir. 2011 yılında 625,6 milyon TL olan toplam varlıklarımız 616,9 Milyon TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Brüt kârımız geçen yıla göre %8,37 oranında artarak 145,0 milyon TL 

gerçekleĢmiĢtir.  
 

ġirketin  31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla iliĢkin  mali tabloları SPK tarafından 

yayımlanan XI -25 No’lu “Sermaye Piyasalarında  Muhasebe Standartları” tebliğine uygun 

olarak hazırlanmıĢ ve faaliyet raporunun içinde yer almıĢtır. 

Mali duruma ait son iki yılın baĢlıca göstergeleri aĢağıdadır; 
 

SatıĢlar 

2012 yılı içinde 39.867.264 USD’lik ihracat gerçekleĢmiĢtir. 

Brüt satıĢlarımız 2012 yılında 2011 yılına göre %12,63 artarak  988.028.375 TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Ürün Grubu 2011 (TL) 2012 (TL) ArtıĢ (%) 

Süt,Meyve Suyu,Krema, Puding         435.107.100        482.916.628              10,99 

Tereyağ,Sos,Bal Reçel         107.391.937        123.570.600              15,07 

Yoğurt,Peynir         298.665.733        353.620.212              18,40 

Toz Ürünler           13.430.390          14.234.562                5,99 

Diğer           22.612.976          13.686.372             (39,48) 

Toplam         877.208.136        988.028.375               12,63 

 

 

Finansal Sonuçlara ĠliĢkin Temel Göstergeler 

 

 2011 2012 

Brüt Kâr Marjı              20,5%     19,9% 

Net Kâr Marjı              11,2%       7,5% 

Cari Oran               1,8       1,6 

Kaldıraç Oranı               0,3       0,3 

    

 

Kar Dağıtım Politikası 

ġirketimizin kâr dağıtım politikası faaliyet raporumuzun ekindeki kurumsal yönetim ilkeleri 

uyum raporunda 1. Bölümün 6. Maddesinde açıklanmıĢtır. 
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 Risk Yönetimi 

 

ġirketin Risk Yönetim Politikası 

 

ġirket Yönetim Kurulu, baĢta pay sahipleri olmak üzere, Ģirketin menfaat sahiplerini 

etkileyebilecek risklerin etki ve olasılığını en aza indirecek risk yönetimi stratejilerini 

benimsemek ve bu kapsamda gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır. 
 

Riskin Erken Saptanması Komitesi ÇalıĢmaları  
 

ġirketimiz 25.05.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında, riskin erken saptanması ve etkin 

bir risk yönetim sisteminin oluĢturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve 

önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin Riskin Erken Saptanması 

Komitesi görevini de yerine getirmesine karar verilmiĢtir. 

 

Risk Yönetim Komitesi’nin sorumlulukları aĢağıdadır. 

a. ġirketin varlığını, geliĢmesini ve devamını tehlikeye düĢürebilecek risklerin erken teĢhisi, 

tesbit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalıĢmalar 

yapar. 

b. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirir. 

 

Risk yönetimi politika ve prosedürleri çerçevesinde önceliklendirilmiĢ risk envanterinin 

oluĢturularak, uygun risk stratejilerinin belirlenmesi ve gerekli aksiyonların alınarak 

sonuçların izlenmesi yönünde kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi çalıĢmaları 

komite tarafından izlenmekte ve gerekli yönlendirmelerde bulunulmaktadır.  
 
 

SatıĢlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Özkaynak Oranı ve 

Benzeri Konularda Ġleriye Dönük Riskler  
 

Topluluk geneli benimsenen risk yönetim politikası ve prosedürleri çerçevesinde ġirket’in 

tüm faaliyetleri yönünden risk envanterinin oluĢturulması ve gerekli aksiyonların alınmasına 

yönelik çalıĢmalar yürütülmektedir.  

 

ĠĢletmenin finansman kaynakları ġirket’in öz sermayesi ve kullandığı kredilerinden 

oluĢmaktadır. ġirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz 

kurları ile faiz oranlarındaki değiĢimlerin etkileri dahil çeĢitli finansal risklere maruz 

kalmaktadır. ġirket’in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine 

odaklanmakta olup, ġirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza 

indirgenmesini amaçlamıĢtır. 
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KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 
 

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı: 

PINAR SÜT MAMULLERĠ SANAYĠĠ A.ġ. (“ġirket”), 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren 

faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Seri:IV No:56 

sayılı “Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin” Tebliğ 

ekinde yer alan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına 

uymuĢtur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine de tam uyum amaçlanmakla 

birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaĢanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve 

Ģirketin mevcut yapısı ile tam örtüĢmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıĢtır. 

Henüz uygulamaya konulmamıĢ olan ilkeler üzerinde çalıĢılmakta olup, ġirketimizin etkin 

yönetimine katkı sağlayacak Ģekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalıĢmalarının 

tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. 

Uygulanmayan hususlar hakkında aĢağıdaki baĢlıklar altında gerekçeler açıklanmıĢ olup, 

mevcut durum itibariyle söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatıĢmasına yol açmadığı 

düĢünülmektedir. 

2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalıĢmaların baĢında SPK’nın 

kurumsalyönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri:IV,No:56 sayılı Tebliği’ne 

uyum çalıĢmaları gelmektedir. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu’muzda ġirketimizin 

esas sözleĢmesinde tebliğde öngörülen tüm değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bağımsız üye 

adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına iliĢkin süreç gerçekleĢtirilmiĢ ve 

düzenlemelere uygun Ģekilde seçimler yapılmıĢtır. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici 

ücret politikası belirlenerek, Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmuĢtur. Hazırlanan 

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan tüm bilgiler 

genel kuruldan üç hafta önce ortaklarımızın bilgisine sunulmuĢtur. ġirketimizin internet sitesi 

ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum hususunda gerekli olan revizyonlar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ġirketimiz ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki geliĢme ve 

uygulamaları takip ederek gerekli çalıĢmaları yürütecektir. 

 

 

BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ 

2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi: 

ġirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek 

Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletiĢimin sağlanması ve SPK 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’ne uyumlu olarak buna iliĢkin gerekli iĢlemlerin yürütülmesi 

görevi Sermaye Piyasası Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 

Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi’nin iletiĢim bilgileri aĢağıda yer almaktadır:  

Sermaye Piyasası Koordinatörü: Senem Demirkan  

Yatırımcı ĠliĢkileri Uzmanı : Gökhan Kavur  

Tel: 0 232 482 22 00 

Faks: 0 232 489 15 62  

E-posta: yatirimciiliskileri@pinaret.com.tr  

Sermaye Piyasası Koordinatörü Senem Demirkan, SPK tarafından verilen tüm lisans 

belgelerine sahip olup, ġirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında 

koordinasyonu sağlamakla da görevlidir. Yatırımcı ĠliĢkileri Uzmanı Gökhan Kavur Sermaye 

Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı’na sahiptir.  
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Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi’nin baĢlıca görevleri aĢağıda sıralanmıĢtır:  

• Pay sahiplerine iliĢkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 

• ġirket ile ilgili kamuya açıklanmamıĢ, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak 

üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; 

• Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleĢmeye ve diğer Ģirket içi 

düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak; 

• Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların ġirketin diğer 

birimleri ile iletiĢime geçerek hazırlanmasını sağlamak; 

• Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sağlamak, 

• Mevzuat ve Ģirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü 

hususu izlemek, 

• Yatırımcı iliĢkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüĢ alarak ve bu birimlerle 

koordinasyon içerisinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır 

niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eĢitsizliğine yol açmayacak Ģekilde ġirket’in 

faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile 

Ģirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletiĢimin yönetilmesinden sorumludur.  

Birim 2012 yılında 2 konferansa katılmıĢ, bu toplantıda 33 ve yıl içerisinde de 25 

civarında  yatırımcı ile birebir görüĢme gerçekleĢtirmiĢ ve yıl içerisinde 450’den fazla soruya 

telefon veya e-posta yoluyla cevap vermiĢtir. Ayrıca ġirketimizin 2011 yılı bütünü ve 2012 

yılı 6 aylık faaliyetleri ve finansal sonuçlarına iliĢkin olarak tüm analistlerin katılımına açık 

biri webcast Ģeklinde olmak üzere 2 analist toplantısı düzenlenmiĢ, dönemsel faaliyet 

sonuçlarıyla ilgili olarak Türkçe ve Ġngilizce olarak hazırlanan “Yatırımcı Sunumları”na 

ġirketimizin internet sitesinde yer verilmiĢtir. Yatırımcıların güncel bilgileri takip 

edebilmelerini teminen internet sitesi ve yatırımcı sunumları düzenli olarak güncellenmiĢtir. 

Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir. 

 

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı: 

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

arasında ayrım yapılmamasıdır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için 

gerekli olan bütün bilgi ve belgeler web sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eĢit 

bir Ģekilde sunulmaktadır. 2012 faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi 

taleplerinin “Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi”nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin cevaplanmasına özen gösterilmiĢtir. 

Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, açıklanan mali tablolara iliĢkin 

bilgiler, sektördeki geliĢmeler ve kâr dağıtımı gibi konulara iliĢkin olmaktadır. Tüm bilgi 

alma talepleri, ticari sır veya korunmaya değer bir Ģirket menfaati kapsamında olanlar dıĢında, 

pay sahipleri arasında ayrım yapılmaksızın kamuya daha önce sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır. Pay sahipliği haklarının 

kullanımını etkileyebilecek bilgi ve açıklamalar internet sitemizin “Yatırımcı ĠliĢkileri” 

bölümünde duyurulmakta olup dönem içerisinde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 

açıklananlar dıĢında herhangi baĢka bir bilgi ve açıklama olmamıĢtır. Özel denetçi atanması 

talebi Ģirket ana sözleĢmesinde  düzenlenmemiĢ olmakla birlikte 2012 yılı içerisinde pay 

sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiĢtir. 

4. Genel Kurul Toplantıları:  

2012 yılı içerisinde 15 Mayıs 2012 tarihinde 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı 

düzenlenmiĢtir. ġirket ana sözleĢmesinin “Toplantı Nisabı” baĢlıklı 19. maddesi uyarınca, 

olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
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tabidir. 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında toplantı nisabı Ģirket sermayesinin 

%63,91’dir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekaleten iĢtirak eden pay 

sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemiĢ, sorulan tüm sorulara ise genel kurul esnasında 

Divan Heyeti tarafından cevap verilmiĢtir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı’nda pay 

sahiplerinin herhangi bir gündem önerisi de olmamıĢtır. 

Toplantıya paydaĢlar dıĢındaki menfaat sahipleri ve medya katılmamıĢtır. Genel kurul 

toplantısına davet;Yönetim Kurulu tarafından yapılmıĢtır. Pay sahiplerinin yanı sıra 

toplantılara bağımsız denetim Ģirketi yetkilileri de yazılı olarak davet edilmektedir. 

ġirket genel kurulunun toplantıya davetine iliĢkin ilanlar, ana sözleĢmenin “Ġlan” baĢlıklı 22. 

maddesine uygun olarak TTK’nın 368. maddesi hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı 

günleri hariç olmak üzere  21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde (“TTSG”) 

yapılmıĢtır. Bununla birlikte toplantı ilanı web sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmiĢ 

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

bildirilmiĢtir. Genel kurul toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve gündemi, Yönetim 

Kurulu’nun genel kurula sunacağı kâr dağıtım teklifi, yönetim kurulunca seçilen bağımsız 

denetim Ģirketi özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur. 

ġirket faaliyet raporu, Ģirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 21 gün önce 

ortakların bilgisine açık bulundurulur. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular 

tarafsız ve ayrıntılı bir Ģekilde, açık ve anlaĢılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eĢit 

Ģartlar altında düĢüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartıĢma 

ortamı yaratılır. 

Genel kurul tutanakları ġirket merkezinde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. Ayrıca 

ġirket’in son 7 yıla iliĢkin Genel Kurul tutanaklarına, internet sitemizin (www.pinar.com.tr) 

Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü’nden de ulaĢılabilmektedir. 

ġirket Genel Kurul Toplantıları’nda ayrı bir gündem maddesi olarak dönem içinde yapılan 

bağıĢ ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ve bu konudaki politika değiĢiklikleri hakkında 

ortaklara bilgi verilmektedir. 

 

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları: 

ġirket’in ana sözleĢmesi madde 8’de Yönetim Kurulu’na aday gösterme konusunda aĢağıdaki 

imtiyaz mevcuttur: “ġirketin iĢleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar arasından veya 

hariçten Türk Ticaret Kanunu  hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

dairesinde seçilecek 5 ila 9 üyeden teĢkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. 

Yönetim Kurulunun 5 kiĢiden teĢekkül etmesi halinde 3 üye A grubu hissedarların göstereceği 

adaylar arasından, 1 üye B ve 1 üye C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 7 

kiĢiden teĢekkül etmesi halinde  4 üye A grubu, 2 üye B grubu, 1 üye C grubu hissedarların 

göstereceği adaylar arasından, 9 kiĢiden teĢekkül etmesi halinde 5 üye A grubu, 3 üye B 

grubu, 1 üye C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.” 

Oy hakkının kullanımına iliĢkin olarak ġirket ana sözleĢmesinde pay sahibi olmayan kiĢinin 

temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır. Oy 

kullanımının düzenlendiği ġirket ana sözleĢmesinin 23 no’lu maddesi Ģu Ģekildedir: “Umumi 

Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda mevcut 

hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli 

reye baĢvurmak lazımdır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye iliĢkin 

düzenlemeleri saklıdır”. 

ġirket’in karĢılıklı iĢtirak içinde olduğu bir Ģirket bulunmamaktadır. Azlık hakları Yönetim 

Kurulu’nda temsil edilmemektedir.  

6. Kâr Payı Hakkı: 
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Kâr payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. ġirketimizin kâr dağıtım konusundaki 

genel politikası ġirket’in finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon 

ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koĢullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı 

ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kâr dağıtımı yapılması yönündedir. Ancak her 

yıl itibariyle fiili kâr dağıtım oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak 

gerçekleĢtirilecektir. SPK’nın 27 Ocak 2006 tarihli Ġlke kararı doğrultusunda, ġirketimiz kâr 

dağıtım politikasını belirlemiĢ ve genel kurulun da bilgisine sunarak kamuya açıklamıĢtır. Kâr 

dağıtım politikamız web sitemiz vasıtasıyla da kamuya duyurulmaktadır. Kâr dağıtımı 

politikası Ģirketimizin faaliyet raporunda yer almıĢtır. 

ġirket’in 2011 yılı kârının dağıtımı, 25 Mayıs 2012 ve 25 Eylül 2012 tarihlerinde iki taksit 

olarak tamamlanmıĢtır. 

7. Payların Devri:  

Payların devri TTK’nın ilgili hükmü çerçevesindedir. 

 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK 

8. Bilgilendirme Politikası: 

ġirketimiz kamuyu aydınlatmaya iliĢkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve 

Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir.  

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanarak Yönetim Kurulumuzun onayından geçen 

ve 2008 yılına iliĢkin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulan 

“Bilgilendirme Politikası” web sitemiz (www.pinar.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmıĢtır. 

2011 yılı Genel Kurul toplantısında güncellenerek ortakların bilgisine sunulmuĢtur. 

Bilgilendirme Politikası’nın oluĢturulması, takibi, gözden geçirilmesi, geliĢtirilmesi ve 

yürütülmesinden ġirketimiz Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Kurumsal Yönetim 

Komitesi ve Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi ġirketimiz Yönetim Kurulu’na “Bilgilendirme 

Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.  

Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim 

Kurulu BaĢkanı, Genel Müdür veya söz konusu kiĢilerin uygun göreceği diğer yetkililerce 

yapılabilir. Sermaye piyasası katılımcıları tarafından ġirket’e yöneltilen sorular Yatırımcı 

ĠliĢkileri Birimi tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılır.  

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına iliĢkin esaslar bilgilendirme politikamızda 

yer almaktadır. Bu çerçevede, Ģirketimizin yıllık ve ara dönem finansal sonuçlarının 

değerlendirildiği finansal sunumlarında ilgili yıla ait hedeflerini açıklaması ve hedeflerin 

dayandığı varsayımlarda değiĢikliklerin meydana gelmesi durumunda, söz konusu 

sunumlardaki hedeflerde revizeler gerçekleĢtirilmekte ve bu değiĢikliklerin yapıldığı 

sunumlar bir özel durum açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

9. ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği: 

ġirketin internet sitesi (www.pinar.com.tr) Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin gerektirmiĢ olduğu 

tüm hususları içermekte olup,  Türkçe ve Ġngilizce olarak yapılandırılmıĢtır. Aktif olarak 

kullanılmakta olan  internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalıĢmalarımız ise 

sürekli olarak devam edecektir. 

10. Faaliyet Raporu: 

ġirketimiz faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nde belirtilen bilgilerin tümüne 

yer verilmekte ancak; yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan 

diğer tüm menfaatler kiĢi bazında değil, toplam tutar olarak açıklanmaktadır. 

 

BÖLÜM III – MENFAAT SAHĠPLERĠ 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: 
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Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunları, Borçlar 

Kanunu çerçevesinde SPK’nın Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ġirket’in ticari sır 

niteliğinde bulunan bilgiler haricinde bilgilendirilmektedir. 

Menfaat sahipleri, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düĢündükleri iĢlemleri 

Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite’ye, YaĢar Topluluğu Etik 

Komitesi aracılığıyla ulaĢtırabilmektedirler. ġirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile 

bağımsız denetimiyle ilgili olarak Ģirkete ulaĢan Ģikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, 

Ģirket çalıĢanlarının, Ģirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimleri 

gizlilik ilkesi çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından değerlendirilir. 

Ayrıca 12. maddede yer alan menfaat sahiplerinin yönetime katılması süreçleri vasıtasıyla da 

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile iletiĢim mekanizması 

sağlanmaktadır. 

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı: 

Süreç odaklı yönetim sistemi ile Toplam Kalite felsefesine dayanan, iyileĢtirme ve verimliliği 

artırmayı hedefleyen, çalıĢanların talep ve görüĢlerinin değerlendirildiği sistematik toplantılar 

ve öneri sistemleri ile çalıĢanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. MüĢterilerimizin, bayi 

toplantıları, müĢteri memnuniyeti sistemi ve çalıĢan görüĢleri anketi ile yönetime katılımı 

sağlanmaktadır. Bu çerçevede kendileri için sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat 

sahiplerinin görüĢleri alınmaktadır. 

Türkiye’nin her yerinden alan kodu çevirmeden ulaĢılabilen 444 76 27 no’lu ücretsiz danıĢma 

hattımıza müĢteri talep ve Ģikayetleri ulaĢabilmekte ve ulaĢan taleplerin yanıtlanması, 

Ģikayetlerin giderilmesi sağlanmaktadır. MüĢteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik 

olarak, Ģirketimizce ve bağımsız kuruluĢlarca çeĢitli araĢtırma ve anketler sürekli olarak 

yapılmaktadır. AraĢtırma sonuçlarına ve müĢteri taleplerine göre ürün ve hizmet kalitesini 

artırmaya yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. 

Tedarikçilerimiz ile kurulan iĢbirlikleri çerçevesinde büyüyen iĢ hacmimiz doğrultusunda 

onların da iĢ hacimleri büyümekte ve düzenli olarak yapılan denetimlerle gıda sektörünün 

ihtiyacı olan kalite yönetimlerine, gıda güvenliğine uygun yeni malzemelerin ortak olarak 

geliĢtirilmesi sağlanmakta ve tedarikçilerin yeni iĢ alanlarına girme imkanları 

doğmaktadır.Tedarikçilerimiz ile sürekli bilgi ağı kurularak sektördeki olası geliĢmeler, 

yenilikler takip edilmekte, kalite ve yenilik çemberleri düzenlenip iĢbirliği yapılmakta ve söz 

konusu yenilikler öncelikli olarak uygulamaya geçirilmeye çalıĢılmaktadır. 

ġirketimiz tarafından düzenlenen bayi toplantıları vasıtasıyla Ģirket ile doğrudan iĢ iliĢkisi 

bulunan bayilerin görüĢ ve önerilerinin üst yönetime iletilmesi sağlanmaktadır. 

ÇalıĢan görüĢleri anketi vasıtasıyla, Ģirket personelinin çalıĢma koĢulları, ortamı ve çalıĢanlara 

sağlanan  haklar  konusunda  yapılacak uygulama  değiĢiklikleri hakkında görüĢleri alınmakta 

ve söz konusu süreçler ile ilgili iyileĢtirilme çalıĢmalarının yürütülmesi amacıyla, çalıĢan 

temsilcilerinin oluĢturduğu aksiyon komitesi yıl içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

13. Ġnsan Kaynakları Politikası: 

Ġnsan Kaynakları’nın temel misyonu ġirket’te yenilikçi, toplam kalite anlayıĢını ilke edinmiĢ, 

değiĢime ve geliĢime kolaylıkla ayak uydurarak, global anlamda rekabet avantajı sağlayan 

Ġnsan Kaynakları Yönetimi’ni sürdürebilmektir. 2012 yılı itibariyle ayrımcılık konusunda 

Ģirketimize bir Ģikayet gelmemiĢtir. ġirket’in Ġnsan Kaynakları ile ilgili temel politikaları tüm 

kapsam dıĢı çalıĢanlara imza karĢılığında verilen Personel Yönetmeliği’nde açıkça yer 

almaktadır. Personel Yönetmeliği, temel politikalar ile birlikte çalıĢma süreleri, iĢe alımdaki 

süreç ve prensipler, iĢ sözleĢmesinin sonlandırılması ve disiplin yönetmeliği hakkındaki 

bilgileri içerir. Kapsam içi çalıĢanlarla ilgili insan kaynakları politika ve uygulamaları Toplu 

ĠĢ SözleĢmesi’nde yer alır. ġirket çalıĢanlarımızın tümünün görev tanımları bulunmaktadır. 



PINAR SÜT MAMÜLLERĠ SANAYĠĠ A.ġ. 
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 

 

Beyaz Yakalı çalıĢanlarımız için Kapsam DıĢı yönetmeliğimizde performans ve ödüllendirme 

kriterleri, Mavi Yakalı çalıĢanlarımız için Toplu ĠĢ SözleĢmemizde ödüllendirme kriterlerimiz 

duyurulmuĢtur. 

 

Temel politikalarımız: 

a) ġirket’te personel kadroları, iĢletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu 

çalıĢmanın ancak verimli çalıĢma ile mümkün olduğunu tüm çalıĢanlar kabul eder. 

b) Personelin geliĢmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde 

Ģirket içi ve dıĢı eğitim programları uygulanır. 

c) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eĢitliği gözetilir, atamalar prensip olarak 

Ģirket içi personel arasından yapılır. 

d) GeliĢim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele 

yükselme olanakları en geniĢ biçimde sağlanır. 

e) Personelin performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleĢtirilmesi ve yetkinlik baz 

alınarak yapılır. 

f) En üst kademeden baĢlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iĢ tanımları ve 

performans standartları dökümanlaĢtırılır ve personel değerlendirmesinde bu sistem baz 

olarak kullanılır. 

g) ÇalıĢan GörüĢü Anketi periyodik olarak her yıl uygulanarak çalıĢma koĢulları, yönetim, 

sosyal aktiviteler, ücret, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama, katılımcı 

yönetim ve ġirket memnuniyeti konularında çalıĢanların fikirleri alınır. Alınan geribildirimler 

doğrultusunda iyileĢtirme çalıĢmaları yapılır. 

h) Güvenli çalıĢma ortam ve koĢullarının sağlanması Ģirketimizin çok önem verdiği bir 

konudur. ĠĢçi 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 iyileĢtirme çalıĢmaları sürekli devam eder. 

i) Yönetim tarzımız “...yasalara ve ahlaki kuralara uygun davranan, toplam kalite felsefesini 

ve katılımcı yönetim seklini benimseyen bir Ģirket olarak varlığımızı sürdürmektir.” 

j) ġirketimizde çalıĢanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düĢünce, din, mezhep ve 

benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eĢit uygulama görmesi prensibi esastır. Ve 

çalıĢanların bu temel anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınmıĢtır. 

ġirket’in PınarbaĢı Fabrikası’nda 2, EskiĢehir Fabrikası’nda 1 olmak üzere toplam 3 iĢyeri 

temsilcisi bulunmaktadır . 

Pınar Süt Ģirketimizde 4  adet (Ġzmir ve EskiĢehir tesislerimizde) mavi yakalı iĢyeri 

temsilcimiz bulunmakta olup, ilgili kiĢiler  

Ġzmir Fabrikada : Ġlyas Koç Mekanik Atölye Teknisyeni, Ali Ünlü Peynir Paketleme Vardiya 

Sorumlusu 

EskiĢehir Fabrikada : Erdoğan Yörüksoy Tetrapak Operatörü, Vural Sakarya Makine Bakım 

Vardiya Sorumlusu görevlerinde bulunmaktadırlar. 

Bu temsilciler, 

a) ĠĢyerinde münhasır kalmak kaydıyla iĢçilerin dileklerini dinlemek ve Ģikayetlerini 

çözümlemek, 

b) ĠĢçi ve iĢveren arasındaki iĢbirliği ve çalıĢma ahengi ile çalıĢma barıĢını devam ettirmek, 

c) ĠĢçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, iĢ kanunları ve toplu iĢ sözleĢmelerinde öngörülen 

çalıĢma Ģartlarını uygulamasına yardımcı olmakla görevlidir. 

Tüm çalıĢanlar Ģirket prosedürleri, organizasyon değiĢiklikleri, hak ve menfaatlerdeki 

değiĢiklikler ve çalıĢanları ilgilendiren uygulamalar ve kararlar hakkında yazılı olarak 

hazırlanmıĢ Bildiri Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Yönetmelik ve Bildiriler ile intranet 

ve duyuru panoları aracılığıyla çeĢitli konularda bilgilendirilirler. 
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Bugüne kadar ġirket yönetimine ve insan kaynakları departmanına, çalıĢanlardan ayrımcılık 

konusunda herhangi bir Ģikayet gelmemiĢtir. 

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk: 

Pınar Süt Kamu sağlığı ve doğaya karĢı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla ġirket, 

üretim faaliyetlerini yürütürken üreticisi, tedarikçisi ve çalıĢanları ile bütünleĢerek çevre ile 

ilgili performansını sürekli denetlemeyi ve geliĢtirmeyi prensip edinmiĢtir. 

Pınar Kido resim yarıĢmaları, Pınar Kido çocuk tiyatrosu, Pınar KarĢıyaka basketbol 

takımının sponsorluğu, çiftçi eğitimleri, Pınar Gazetesi ve YaĢam Pınarım dergisi ile 

çalıĢanlar ve topluma; kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında katkı sağlanması 

hedeflenmektedir. 

ġirket;YaĢar Üniversitesi ve YaĢar Eğitim Vakfı gibi kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak Eğitime 

destek sağlamaktadır. 

ġirket tüm YaĢar Grubu Ģirketlerinde benimsenmiĢ olan, yasalara ve ahlaki kurallara uygun 

davranan, aktif politikaya girmeden ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye ve doğaya 

değer veren bir yaklaĢımla hizmet ve mal üretimini benimseyen temel değerler çerçevesinde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu değerler tüm çalıĢanlar tarafından bilinmektedir. 

Bunun yanı sıra Kurumsal Yönetim anlayıĢı çerçevesinde Ģirketin etik kurallarının 

oluĢturulması için gerekli çalıĢmalara da devam edilmektedir.  ġirket etik kuralları internet 

sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM IV – YÖNETĠM KURULU   

15. Yönetim Kurulu Yapısı ve OluĢumu: 

ġirket Yönetim Kurulu üyeleri: 

Adı Soyadı Görevi 

Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi Olup 

Olmadığı 

Ġcracı Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Olup Olmadığı 

Görev 

Süresi 

Ġdil YiğitbaĢı 

Yönetim Kurulu 

BaĢkanı Bağımsız Üye Değil Ġcracı olmayan  1 yıl 

Yılmaz Gökoğlu 

Yönetim Kurulu 

BaĢkan Vekili Bağımsız Üye Değil Ġcracı olmayan  1 yıl 

Mehmet AktaĢ 

Yönetim Kurulu 

Üyesi Bağımsız Üye Değil Ġcracı olmayan  1 yıl 

Hakkı Hikmet 

Altan 

Yönetim Kurulu 

Üyesi Bağımsız Üye Değil Ġcracı olmayan  1 yıl 

Hasan Girenes 

Yönetim Kurulu 

Üyesi Bağımsız Üye Değil Ġcracı olmayan  1 yıl 
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Turhan Talu 

Yönetim Kurulu 

Üyesi Bağımsız Üye Ġcracı olmayan  1 yıl 

Ali Yiğit Tavas 

Yönetim Kurulu 

Üyesi Bağımsız Üye Ġcracı olmayan  1 yıl 

 

ġirket genel müdürlüğü görevini Gürkan Hekimoğlu yürütmektedir. Yönetim Kurulu 

üyelerinin TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel 

Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin 

faaliyetlerine iliĢkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Yönetim Kurulu Üyelerine ait 

özgeçmiĢler Ģirket faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer almaktadır. Bağımsız Yönetim 

Kurulu üyeleri, Aday Gösterme Komitesi’nin görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim 

Komitesi’ne Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak bağımsızlık beyanlarını 

sunmuĢlardır. 

Aday Gösterme Komitesi’nin görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 2012 

yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kiĢilerin adaylık beyanları ve 

özgeçmiĢleri Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 19 Nisan 2012 tarihli ve Yönetim Kurulu’nun 

20.04.2012 tarihli toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye adayı olarak 

belirlenmelerine karar verilmiĢtir. 2012 yılı faaliyet dönemi itibariyle, bağımsızlığı ortadan 

kaldıran bir durum ortaya çıkmamıĢtır. 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları: 

Yönetim Kurulu çalıĢma esasları ġirket ana sözleĢmesi Madde 10’da aĢağıdaki Ģekliyle 

düzenlenmiĢtir: 

“Ġdare Meclisi Ģirket iĢleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir 

defa toplanması mecburidir.” 

Yönetim Kurulu çalıĢma esasları ve 2012 yılı faaliyet dönemi çalıĢmalarına iliĢkin detaylar 

Ģunlardır: 

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından, diğer Yönetim Kurulu 

üyeleri ve genel müdür ile görüĢerek belirlenir. 

Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu 45 defa toplanmıĢtır. Toplantıya davet Yönetim 

Kurulu BaĢkanı tarafından veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin yazılı isteğiyle yapılır. 

Toplantı tarihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplantı gündemi üyelere 

gönderilmektedir. Toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadırlar. 2012 yılı faaliyet 

dönemi içerisinde herhangi bir muhalif kalınan konu olmamıĢtır Toplantı esnasında sorulan 

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

tanınmamıĢtır. Faaliyet dönemi içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına 

sunulan herhangi bir iliĢkili taraf iĢlemi ile önemli nitelikteki iĢlem olmamıĢtır. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır 

bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. 

17. Yönetim Kurulu’nda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: 

ġirketimizde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluĢturulmuĢtur. 

Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi’nin 

görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu Komiteleri 

faaliyetlerini yerine getirirken Ģirketimizin internet sitesinde de yer alan çalıĢma esaslarını 

takip etmektedirler. 

Denetimden Sorumlu Komite BaĢkanlığı’nı Sayın Turhan Talu, Komite Üyeliği’ni Sayın Ali 

Yiğit Tavas yürütmektedir. Her iki üye de icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu 

üyesidir. Denetimden Sorumlu Komite toplantıları en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 

dört kere gerçekleĢtirilir. Komite faaliyetleri kapsamında; ġirket yöneticilerinden faaliyetler 

ve iç kontrol sistemlerine iliĢkin, bağımsız denetçilerden de denetim bulgularına iliĢkin 
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bilgiler alınmıĢtır. Komite ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya 

açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin iĢleyiĢinin ve etkinliğinin gözetimini 

yapar; bağımsız denetim kuruluĢunun seçimi, bağımsız denetim sürecinin baĢlatılması ve 

bağımsız denetim kuruluĢunun çalıĢmaları komitenin gözetiminde gerçekleĢtirilir; kamuya 

açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna iliĢkin olarak 

Yönetim Kurulu’na bildirir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanlığı’nı icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi 

Sayın Turhan Talu, Komite Üyeliği’ni icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sayın Yılmaz 

Gökoğlu yürütmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları en az 3 ayda bir olmak 

üzere yılda en az dört kere gerçekleĢtirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi ġirket’te Kurumsal 

Yönetim Ġlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığı ve bu prensiplere tam olarak uymama 

dolayısıyla meydana gelen olumsuzlukları belirler ve Yönetim Kurulu’na iyileĢtirici önlemler 

alınmasını önerir, pay sahipleri ile iliĢkilere iliĢkin çalıĢmaları koordine eder. 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi’nin görevleri kapsamında, Yönetim 

Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi 

konularında Ģeffaf bir sistemin oluĢturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi 

konularında çalıĢmalar yapar. Ayrıca yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız 

üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taĢıyıp taĢımaması hususunu 

dikkate alarak değerlendirir ve buna iliĢkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim 

kurulu onayına sunar. 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi görevleri kapsamında, 

ġirketin varlığını, geliĢmesini ve devamını tehlikeye düĢürebilecek risklerin erken teĢhisi, 

tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 

çalıĢmalar yapar. 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi görevleri kapsamında, Yönetim kurulu 

üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına iliĢkin önerilerini, Ģirketin uzun 

vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite’nin her iki, Kurumsal 

Yönetim Komitesi’nin ise baĢkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. 

ġirket Yönetim Kurulu’nda iki bağımsız üye bulunması sebebiyle Yönetim Kurulu 

Komiteleri’nde aynı üye birden fazla komitede görev almaktadır.  

 

 

18. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması 

Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerini esas itibariyle Riskin Erken 

Saptanması Komitesi’nin görevlerini de üstlenmiĢ olan Kurumsal Yönetim Komitesi 

vasıtasıyla gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, 

Topluluk Denetim ve Risk Yönetimi Koordinatörlüğü, bağımsız denetim ve yeminli mali 

müĢavirlik kapsamında tasdik iĢlemlerini gerçekleĢtiren kuruluĢların bulgularından faydalanır. 

19. ġirketin Stratejik Hedefleri 

Yönetim Kurulu, ġirketin vizyonu, büyüme ve kârlılık beklentileri doğrultusunda, Kurumsal 

Strateji ve Hedefleri oluĢturur. Söz konusu stratejilere yön verecek prensipler üst yönetimce 

belirlenir ve aylık toplantılarda hedeflere ulaĢma derecesi, faaliyetler ve geçmiĢ performans 

değerlendirilir. 

20. Mali Haklar: 

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da kararlaĢtırılmakta ve düzenlenen 

toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. ġirketimiz’in Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamıĢ 

olduğu Ücret Politikası internet sitemizde mevcuttur. ġirket faaliyet raporlarında üst düzey 
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yöneticilere sağlanan faydalar kiĢi bazında yer almamakta olup, toplam tutar olarak 

belirtilmektedir. 

ġirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç 

vermemekte, kredi kullandırmamakta, üçüncü bir kiĢi aracılığıyla Ģahsi kredi adı altında kredi 

kullandırmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 

 

 


