
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 

uygulanması, Şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda 

çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum 

sağlanacak konularda iyileştirme ve düzenlemeler yapmayı benimseyerek sürdürmektedir. 

Söz konusu ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde 

düzenlenen Uyum Raporu şirketimizin internet sitesinde ( www.tumosan.com.tr ) yer 

almaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği) hükümleri 

çerçevesinde bağımsız üyeler ve oluşturulması gereken komiteler dışında zorunlu ilkelere 

uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan hususların bir kısmına uyulmuş, ancak aşırı bir personel 

istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket’in, dolayısıyla 

ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur. 

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek 

nitelikte değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir. 

 

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ 

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi  

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu’na 

raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki ilişkileri yürütmek üzere 

“Yatırımcı İlişkileri" birimi oluşturulmuştur. 

Birimin başlıca görevleri; 

a. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını 

sağlamak, 

b. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç 

olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, 

c. Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi 

düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

d. Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları 

hazırlamak, 

e. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay 

sahiplerine iletilmesini sağlamak, 

f. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her 

türlü hususu gözetmek ve izlemek. 

http://www.tumosan.com.tr/


İletişim bilgileri; 

Birim Sorumlusu: Tevfik Günal        

Telefon: 0212 468 19 88                                                         

E-mail: tevfik.gunal@tumosan.com.tr - yatirimciiliskileri@tumosan.com.tr  

Adres: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8 

Bakırköy/İstanbul 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

Şirket’in pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanılabilmesi için derhal harekete 

geçilmiş, Şirket’in mevcut web sitesi üzerinde yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik 

olarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 

öngörülen bilgilerin eklenmesinin yanı sıra, sadece yatırımcılara yönelik olmak üzere bir e-

mail adresi de kullanıma açılmıştır. 

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta 

olup, ticari sır niteliğindekiler dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç 

olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse 

yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. 

Sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan MKK’na üyelik 

işlemleri tamamlanmış ve sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenmektedir. 

Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla 

birlikte, Türk Ticaret Kanunu’nun 438’nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği 

haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı 

daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, 

gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde 

bir talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da seçilen Bağımsız Denetçi 

tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 

4.Genel Kurul Toplantıları 

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde 

yapılmaktadır. Toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir 

olması da sağlanmaktadır. 

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve 

şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul’un 

yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda KAP üzerinden gerekli çağrı ve 

açıklamalar yapılmakta olup 2013 yılından itibaren genel kurullara ait çağrı ve ilanlar ile 

mailto:tevfik.gunal@tumosan.com.tr
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katılım ve oylamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bünyesinde bulunan Elektronik Genel 

Kurul Sistemi (EGKS) kullanılarak yapılmaya başlanacaktır. 

Genel Kurul’dan asgari 21 gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket Merkezi’nde 

hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanları asgari 3 hafta öncesinden şirket 

internet sitesinde yayınlanmaktadır. Gerek mali tabloların İMKB’ye bildirilmesi, gerekse 

faaliyet raporu’nun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi 

ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e- maille talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi 

imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde 

ulaşabileceği yerlerde açık tutulmaktadır. 

Amacına yönelik olarak hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin, elektronik ortamda 

pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali 

tablo ve diğer raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon 

değişiklikleri ve şirket faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, şirketin 

merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını 

sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir. 

Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve 

gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler genel kurul toplantısına davet için 

yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur. Grup şirketleri ve diğer 

ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir. Periyodik 

mali tablo ve dipnotlarının, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde 

hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun, tüm faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi içermesine 

özen gösterilir. 

 

 

 

 

 

4. Oy Hakkları ve Azlık Hakları 

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. 

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından 

genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu 

takdirde, küsurat aşağıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.  

 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda  A grubu pay 

sahiplerinin 1 (bir) pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) 

oyu vardır.  



Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri 

tarafından kullanılır. Payın birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır. 

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır 

bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi 

üzerine gizli oya başvurulur. 

 

Şirket Ana Sözleşmesi’nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm 

bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer 

verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim 

ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin 

hüküm uygulanmaktadır.  

 

 

 

5. Kar Payı Hakkı 

Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda 

herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2012 ve 

izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu 

karara istinaden Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, mevcut 

yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem karı esas 

alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve 

varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden bu 

konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir 

büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da 

temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak yada belli 

oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde 

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kar dağıtımı önerisinin Genel Kurul’un onayına 

sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak 

gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

6. Payların Devri 

Şirket Ana Sözleşmesi’nde pay devrini zorlaştırıcı düzenleme bulunmamaktadır  

 

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

8.Bilgilendirme Politikası  

Şirketimiz, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım 

kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrendikleri anda eşitlik, doğruluk, 



tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları 

yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla şirket, 

pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar oluşturabilecek bilgilere yer 

verilemeyeceği gibi, şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’na gönderilen bilgiler, en kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel 

durum açıklamalarına konu bilgilerin, kamuya açıklanana kadar gizli kalması, içsel bilgilere 

erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler ve şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır. 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK 

Kurumsal Yönetim İlkeleri uygun olarak hazırlan, ayrıca 6 ve 12 aylık dönemlerde bağımsız 

denetimden geçirilen Finansal raporlar ile ekli dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben 

SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda  Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanır. 

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası düzenlemelerinin 

takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve 

yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla 

beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının 

sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması bilgilendirme politikamızın temelleri 

arasında yer alır. 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür veya Yatırımcı İlişkileri Birimi, 

gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına 

bildirimde bulunabilir, pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve menfaat sahipleriyle toplantılar 

düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır. Toplantılarda açıklanan 

sunum ve raporlar şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve 

benzeri talepler ise şirket tarafından bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve 

yanıtlanır. 

Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler 

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin 

duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler 

içeren ve şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım 

kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru ve yeterli 

olup, olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır. Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak 

kaydıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik 

ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları 

internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünde de yayımlanır. Bilgilendirme politikasının 

uygulanması ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz yetkilidir. 

 

9. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sayılan bilgilere, şirketin kurumsal internet sitesi 

(www.tumosan.com.tr ) adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmekte ve bu bilgiler 

sürekli güncellenmektedir. 

http://www.tumosan.com.tr/


10. Faaliyet Raporu 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği) hükümleri 

çerçevesinde bağımsız üyeler ve oluşturulması gereken komiteler dışında zorunlu ilkelere 

uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan hususların bir kısmına uyulmuş, ancak aşırı bir personel 

istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket’in, dolayısıyla 

ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur. 

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek 

nitelikte değildir.  

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 

31.12.2012 tarihi itibari ile tablo aşağıdaki gibidir. Bu konuya ilişkin bilgiler, Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir. 

Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret 

Unvanı 

Sermaye  (TL) Sermayedeki Pay Oranı (%) 

Ereğli Tekstil Turizm San. Ve 

Tic. A.Ş. 

77.716.552,80 67,58 

Muzaffer ALBAYRAK 6.586.380,70 5,72 

Bayram ALBAYRAK 3.264.542,90 2,84 

Nuri ALBAYRAK 3.264.542,90 2,84 

Kazım ALBAYRAK 3.264.542,90 2,84 

Mustafa ALBAYRAK 3.264.542,90 2,84 

Ahmet ALBAYRAK 3.264.542,90 2,84 

Diğer 14.374.352,00 12,50 

TOPLAM 115.000.000,00 100,00 

 

12. İçsel Bilgiye Ulaşabilecek Kişilerin Kamuya Duyurulması 

Şirketin faaliyet alanı ile ilgili rakiplerince bilinmemesi, üçüncü kişilere ve kamuya 

açıklanmaması gereken şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi 

bulunan; iç kuruluş yapısı, organizasyonu, malî, iktisadî, nakit durumu, araştırma ve 

geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, 

fiyatlandırma politikaları, pazar payları, toptancı ve müşteri ağları, belge, elektronik 

ortamdaki kayıt ve verilerin ticari sır niteliği taşıması, şirketin ancak üst yönetiminin haiz 

olabileceği bilgiler ve stratejik kararlar olacağı düşünüldüğünde, yasal bir zorunluluk 



olmadığı için söz konusu isimler açıklanmamaktadır. İçsel bilgilere erişimi olanlar ile ilgili 

bilgiler, 8 yıl süre ile muhafaza edilmek ve talep edilmesi halinde Kurul ve Borsa’ya 

göndermek üzere hazırlanan dosyada tutulmaktadır. 

Adı Soyadı Unvanı 

NURİ ALBAYRAK YÖN.KUR.BŞK. 

BAYRAM ALBAYRAK YÖN.KUR.BŞK.VEKİLİ 

MESUT MUHAMMET ALBAYRAK YÖN.KUR.ÜYE 

FARUK ALBAYRAK YÖN.KUR.ÜYE 

MUHAMMET SİNAN ALBAYRAK YÖN.KUR.ÜYE 

MUSTAFA ALBAYRAK ŞİRKET KURUCUSU 

KAZIM ALBAYRAK ŞİRKET KURUCUSU 

AHMET ALBAYRAK ŞİRKET KURUCUSU 

MUZAFFER ALBAYRAK ŞİRKET KURUCUSU 

SÜLEYMAN ÇAKIR ŞİRKET DENETÇİSİ 

KURTULUŞ ÖĞÜN GENEL MÜDÜR 

NİZAMETİN  ÇEVİK FİNANS MÜDÜRÜ 

BÜLENT  BOLAT SATINALMA MÜDÜRÜ 

FAZLI  ÖZALTIN SATIŞ MÜDÜRÜ 

KAMİL KERİM  KÖKTÜRK MUHASEBE MÜDÜR VEKİLİ 

TEVFİK GÜNAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YETKİLİSİ 

MUSTAFA ŞAHİN İNSAN KAYNAKLARI ŞEFİ 

MURAT İHSAN DEMİRAĞ LOJİSTİK KISIM ŞEFİ 

ENİSHAN ÖZCAN AR-GE(MOTOR) MÜDÜR VEKİLİ 

ZAFER AKBULUT AR-GE(ÜRÜN) MÜDÜR 

E.ÖMER  TÜRKOĞLU ÜRETİM (MONTAJ) MÜDÜRÜ 

ÜZEYİR  ARSLANGİL KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ 

OSMAN BABAOĞLU FABRİKA MÜDÜRÜ 

MUHAMMET İBRAHİM SADIKOĞLU ÜRETİM PLANLAMA MÜDÜRÜ 

HÜSEYİN TUNCER MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ 

AHMET  IŞIK MAKİNA ENERJİ MÜDÜRÜ 

RAMAZAN KILINÇ ÜRETİM (TALAŞLI İMALAT) MÜDÜRÜ 

HÜSEYİN KÖYLÜ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 

GALİP ÖZTÜRK PAZARLAMA MÜDÜRÜ 

 

 

 

 

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ 

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan 

ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, 

kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, 

bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler 

şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir. 



 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif 

olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar 

işletme bünyesinde yürütülmektedir. Kalite ve verimlilik artırmayı hedefleyen, bu konuda 

gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri toplantılar 

şirket politikaları doğrultusunda yürütülmektedir. 

15. İnsan Kaynakları Politikası 

Şirketimiz, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve 

gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarına ve 

ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 

16. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

Dönem içerisinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. 06.05.2009 tarih ve 648/2812 sayılı T.C. 

Konya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınan yazıda Şirket faaliyetinin Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) kapsamında olmadığı belirtilmiştir. 

 

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 

17. Yönetim Kurulu’nun yapısı ve Oluşumu 

Şirketimiz Yönetim Kurulu;  

Adı – Soyadı  Görevi/Unvanı Görev Süresi 

Nuri ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkanı 14.08.2012 tarihinden itibaren 3 yıl  

Bayram ALBAYRAK  Yönetim Kurulu Başkan Vekili 14.08.2012 tarihinden itibaren 3 yıl  

Mesut Muhammet 

ALBAYRAK 
Yönetim Kurulu Üyesi 14.08.2012 tarihinden itibaren 3 yıl  

Faruk ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi 14.08.2012 tarihinden itibaren 3 yıl  

Muhammet Sinan 

ALBAYRAK 
Yönetim Kurulu Üyesi 14.08.2012 tarihinden itibaren 3 yıl  

 

Yönetim Kurulu görev süreleri 3 yıl olarak esas sözleşmede belirlenmiştir. Bu sürenin 

sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir 

nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve 

yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini 

tamamlar. 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Kurumsal yönetim 

ilkelerine göre yönetim kurulunda asgari 2 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Şirket 



paylarının yeni halka arz olması ve henüz genel kurul yapılmamış olması nedeniyle yapılacak 

ilk genel kurul toplantısında seçilecektir.  Bağımsız üyelerin seçimine müteakip kurulması 

gerekli komiteler oluşturulacaktır.Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul’da izin verilmesi 

kaydıyla şirketle iştigal konuları benzerlik arz eden şirketler de dâhil olmak üzere, başka 

şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmekte olup, bu hususta başkaca özel bir 

düzenleme veya sınırlama yoktur.  

Nuri ALBAYRAK-Yönetim Kurulu başkanı: 

1959 yılında Trabzon/Of doğumludur. Lise mezunudur. 1980 yıllarında personel taşımacılığı işi ile 

ticari hayatı başlamıştır. Nuri Albayrak bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sporun as başkanlığı 

ve Trabzonspor Kulübünün başkanlığı görevini yürütmüştür. 

Bayram ALBAYRAK-Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 

1956 yılında Trabzon/Of doğumludur.1980 yıllarında personel taşımacılığı işi ile ticari hayatı 

başlamıştır. Şu anda grubun Atık Yönetimi işlerini yürütmektedir. 

Faruk ALBAYRAK-Yönetim Kurulu Üyesi: 

1978 yılında Trabzon/Of doğumludur. Lise mezunudur. Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic.A.Ş. ve 

grup şirketlerinin bazılarında yönetim kurulunda yer almaktadır. 

Mesut Muhammet ALBAYRAK- Yönetim Kurulu Üyesi: 

1981 yılında Trabzon/Of doğumludur. Fatih Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur ve ve grup 

şirketlerinin bazılarında yönetim kurulunda yer almaktadır.  

Muhammet Sinan ALBAYRAK- Yönetim Kurulu Üyesi: 

1986 yılında Trabzon/Of da doğumludur. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesinde 

öğrenimine devam etmektedir.  

Süleyman ÇAKIR-Denetçi: 

1958 yılında Trabzon/Of doğumludur. Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü mezunudur..1985 yıllarında 

çalışma hayatına başlamıştır. Albayrak grubunda finans müdürlüğü görevini yürütmektedir. 

 

 

Kurtuluş Öğün - Genel Müdür 

1948 Sarıkamış doğumludur. Kara Harp Okulu ve Kara Harp Akademisi mezunudur. Emekli 

Tümgeneral olup 2004 yılından itibaren Tümosan’da genel müdür olarak görev yapmaktadır. 

 

18. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 



Şirketimiz yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler, esas sözleşmemiz, SPK mevzuatı 

ve Kurumsal Yönetim İlkeleri maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Dönem 

içerisinde 15 toplantı yapılmıştır ve kararlar oybirliği ile alınmıştır.  

19.Yönetim Kurulunda Oluşturulan  Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulunda asgari 2 bağımsız üye bulunması 

gerekmektedir. Şirket paylarının yeni halka arz olması ve henüz genel kurul yapılmamış 

olması nedeniyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında seçilecektir.  Bağımsız üyelerin 

seçimine müteakip kurulması gerekli komiteler oluşturulacaktır. 

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

Risk yönetim ve iç kontrol sistemi henüz olusturulmamıstır. Etkin bir iç kontol ve risk 

yönetim oluturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

21. Şirketin Stratejik Hedefleri 

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış olup, gelişmeler 

doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve 

Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon ve değerlerimiz belirlenmiş olup, 

internet sitemiz içinde yer almaktadır. 

Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu 

Toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem 

performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden 

geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve 

stratejiler geliştirilmektedir. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, 

iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir. 

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas 

sözleşmesinde yer verilmiştir. 

 

 

 

23. Mali Haklar 

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, 

menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle üst 

yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 712.716 TL’dir (31 Aralık 2011 – 769.513 

TL). Ayrıca yönetim kurulu üyesi Muzaffer Albayrak’tan 898.933.-TL alacağı bulunmaktadır, 

bu alacağa ilişkin yıllık %17.50 faiz tahakkuk ettirilmektedir. 



31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alınan ve/veya ilişkili taraflara 
verilen herhangi bir teminat yoktur. 

 

  YÖNETİM KURULU 

 


