KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri.IV, No:56 sayılı Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Seri.IV, No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesinde ve Uygulanma-sında Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 5.maddesinde, borsa
şirketlerinin uygulamakla yükümlü oldukları 1.3.1, 1.3.2, 1.3.7, 1.3.10, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9,
4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6.2, 4.6.4 maddelerine uyum zorunluluğu getirilmiş, yine aynı madde ile getirilen bazı kriterler
ile Borsa şirketleri üç gruba ayrılmıştır. Şirketimiz üçüncü grupta bulunduğundan bazı zorunlu maddelerden muaf tutulmuştur.
Şirketimiz 14.04.2012 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurulda alınan karar ile Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerini belirlemiştir.
Yönetim Kurulumuzun 14.09.2012 tarih, 9/4 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesini kurmuştur. Şirketimiz, ilgili tebliğe
uyum amacıyla esas sözleşme değişikliklerini 14.04.2012 tarihli Genel Kurulda alınan karar ile gerçekleştirmiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHĠPLERĠ
2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi
Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen temel prensipler doğrultusunda, Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerin yönetimi ve
gerekli düzenlemelerin yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz bünyesinde Pay sahipleri ile İlişkileri Birimi kurulmuş olup pay
sahiplerinin bilgi edinme haklarının adil ve tam olarak yerine getirilmesini sağlamaktadır.
Sözkonusu Birim, Kurumsal Yönetim alanında SPK’nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve BİST şirketlerinin Kurumsal
Yönetim uygulamaları çerçevesinde, şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, pay sahipleri ile İlişkileri alanında ortaklarla
ilişkiler ve pay sahipliğine ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası
kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle
Ortaklar Genel Kurul Toplantıları’nın düzenlenmesi, pay sahipliği haklarının kullandırılması ve hisse senedi işlemleri yanısıra,
pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet
göstermekte olup, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve BİST olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirketin temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu birim, sermaye artışlarıyla ilgili
işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlarının takibi ile
Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin çalışmalarına ilişkin kayıtların tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında
kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.
Bunlara ilaveten, Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi, Sermaye Piyasalarına ilişkin düzenlemelerin Şirket bünyesinde takibi ve bu
yönde gerekli çalışmaların yapılması ve yukarıdaki sorumlulukları yanısıra, şirket sermayesine ilişkin kayıtların tutulması,
bireysel hissedarlara ait işlemlerin takibi ile beraber, Şirketimiz bağlı ortaklık ve iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar
Genel Kurullarına ilişkin Toplantılarının yapılması ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktadır.
Şirketimiz Pay Sahipleri ile ilişkiler birimine ait bilgiler aşağıdadır:
Mübeccel TEPE (mubeccel.tepe@altintyag.com.tr
Telefon : 232 3768451
Faks : 232 3768458 2

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Şirketimiz internet (web) sitesinde, ortaklarımızın, “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında yer alan bağlantılı linkler aracılığıyla,
diğer alt bölümlerde yer alan ilgili bilgilere ulaşabilmeleri ve şirketimize ait genel, yönetsel ve finansal verileri inceleyebilmeleri
mümkün olup, Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına yardımcı olmak amacıyla şirketimizin internet sitesindeki
bilgi ve açıklamalar güncellenmektedir.
KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda Özel Durum Açıklamaları ile
diğer bildirimlerin SPK ve BİST’ye gönderilebilmesini sağlayan program ve bağlantılar
şirketimizde uygulanmaktadır. Ayrıca, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Merkezi Kayıt
Kuruluşu’na (MKK) üyelik işlemleri daha önce tamamlanmak suretiyle, Borsa’da işlem gören hisse senetlerinin
kaydileştirilmesi sağlanmıştır. Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve şirketimizin
bilgilendirme politikası kapsamında gerekli çalışmalar azami gayretle sürdürülmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri
Dönem içinde, 14.04.2012 tarihi itibariyle Olağan Ortaklar Genel Kurulumuz yapılmıştır. Genel Kurula Çağrı ilanları Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi yanısıra, Türkiye çapında yayımlanan iki ulusal gazetede, usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri
tümüyle içerecek şekilde ve yasal süreler dahilinde ilan edilmiştir. Ayrıca, Ortaklar Pay Defterine kayıtlı pay sahiplerine yazılı
olarak bildirim yapılmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. aracılığı ile teslim alınan blokaj yazılarına istinaden 23 pay sahibi
hazirun cetvelinde yer almıştır.
Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı
tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır ve toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara
yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunu
sağlamak için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin
açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanları aracılığıyla
hissedarlarımıza sunulmaktadır.
Genel Kurul Toplantısın’dan önce yasal süresi içinde, mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler, Şirket
Merkezi’nde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin ilanların
asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanmaktadır. Gerek mali tabloların BİST’ye bildirilmesi ve gerekse Faaliyet Raporu’nun
hazırlanması ve basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks
veya elektronik ortamda e-maille talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elekronik
ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık bulundurulmaktadır.
Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak
durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirketimiz Ortaklarının Genel Kurul’da soru sorma
hakları veya Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları yada verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma
yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır.
Bu çerçevede Genel Kurul’umuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Divan Heyetine verdikleri
yazılı ve sözlü öneriler Şirketimizin internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir.
Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oylarında Toplantı Tutanağı’na işlenmiş olduğuna dair kayıtlar
Genel Kurul dökümanlarının incelemesinden de (www.altinyag.com.tr) görülebilir.
Yıllık Faaliyet Raporları, mali tablolar ve bağımsız denetim raporları ile kar dağıtım önerisi, vekaleten oy kullanma formu ve
Genel Kurul gündemine kadar diğer bilgi ve belgelerle beraber, sermaye piyasası düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan
gerekli dökümantasyonlar, Ana Sözleşme’nin son hali ve varsa tadil metinlerini de kapsayacak şekilde en son bilgileri içeren
kayıtlar ile Borsa’ya gönderilen Özel Durum Açıklamaları ile Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri
gereği düzenlemeler, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Yönetim Kurulu Raporu’ndan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na
kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumda olup, gerekli güncellemelerle takip edilmektedir.
Sözkonusu verilen öneriler doğrultusunda, pay sahiplerinin Şirketimizde gerekli çalışma ve bilgi alma talepleri Şirket üst
yönetimince uygun görülerek, kendilerine gerekli inceleme imkanı verilmektedir. Dönem içinde, bu yönde talepte bulunan
hissedarlarımızın incelemeleri doğrultusunda, bizzat kendilerinden değerlendirme ve bilgi talep edilerek, gerekli hususlar dikkate
alınmıştır. 3

Şirket faaliyetleri Ana Sözleşme ile belirlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3.maddesinde
belirtilen esas gayeler ve bu amaçla yapılabilecek faaliyetler yer almış olup, bu maddenin Genel Kurul’ca değiştirilmesi suretiyle
bir karar alınmadıkça, Şirket dilediği işleri yapamaz. Şirket, birleşme, devralma veya bölünme gibi konularda Yönetim
Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurulun onayına sunularak karara bağlanır. Ayrıca, Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde
Genel Kurul’un onayından geçtiği üzere, Şirket, her nevi gayrimenkulü alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, ipotek
alabilir veya ipotek edebilir, bunlar üzerinde diğer
ayni haklar tesis edebilir. Bu vesileyle, Şirket Ana Sözleşmesi’nin bu ve diğer maddelerini de kapsayacak şekilde en son haline
ilgili web sitemizden (www,altinyag.com.tr) ulaşılabilir.
Yıllar itibariyle, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvellerinin tümüne Şirket Genel
Merkezi’mizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, İzmir Ticaret Sicili Memurluğu’nda bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
arşivinden de ulaşılabilir. Ayrıca, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanakları ile ilgili diğer dökümanlara ait “pdf” dosyaları
şirketimizin belirtilen web sitesinden ulaşılarak incelenebilir.

5. Oy hakları ve Azınlık Hakları
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, (A) Grubu herbir hisse
senedi için 10(on) oy hakkı, (B) Grubu herbir hisse senedi için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma
şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Ana Sözleşme’nin 21.maddeleri) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.
Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak sözkonusu değildir. 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 (Ana Sözleşme’nin 20. maddesi).

6. Kar Payı Hakkı
Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:
Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, Şirket Ana Sözleşmesinin 28.maddesinde belirtildiği şekilde, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri ve düzenlemeleri çerçevesinde,
Kurumsal Yönetim uygulamaları ve şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele
alınarak belirlenmektedir.
Şirketimiz, stratejik planlarını ve finansal yapısını da gözönünde tutarak, hissedarlarımıza azami oranda kar payı dağıtılmasını
prensip olarak benimsemiştir.
2012 yılının zararla sonuçlanmasından dolayı ilgili dönemde kar dağıtımı sözkonusu değildir.
Şirketin tesbit olunan karı aşağıda yazılı şekilde ve nisbetlerde dağıtılır.
- Safi karın %5’i yedek akçeye ayrılır.
- Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktardan aşağı olmamak üzere belirlenecek oran ve
miktardaki kısmı, birinci temettü hissesi olarak dağıtılır.
- Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi karın %10’u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
- Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi karın %5’i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak bölüştürülür.
- Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi karın %5’e kadar kısmı Yönetim Kurulu’nun tesbit edeceği şirket personeline
ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme hissedarlara birinci temettü payı ödeme tarihinden geç olamaz.
- Geriye kalan safi karın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye
ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklıdır.

7. Payların Devri
Şirket EsasSözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir madde bulunmamaktadır. 4

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
Şirketimizin ”Bilgilendirme Politikası”;yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan Tebliğlerle belirlenen
kurallar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülür. Şirket Bilgilendirme Politikası’na Faaliyet Raporu’nun sonunda
ve Şirket internet adresinde yer verilmiştir.
Sözkonusu İlkeler kapsamında Şirketimizce, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının;
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir ve analiz edilebilir olarak sağlanması
amaçlanmıştır. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve
kamuya duyurulması sağlanır.
Sözkonusu Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin
yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili
Birimlerin çalışmaları doğrultusunda sürdürülür ve koordine edilir.
Ayrıca, bağlı bulunduğumuz ortaklarımız konumundaki Şirketlerin bu yöndeki politikalarına uygun olarak düzenlenen
bilgilendirme yöntemleri uygulanır. Şirket Bilgilendirme Politikası’nın uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu’muz
yetkili olup, süreçlerin kontrolünden Şirketimiz Genel Müdürü sorumludur. Şirketimiz, ana ortakları yanısıra gerek bireysel,
gerekse kurumsal yatırımcı ve hissedarlarımıza yönelik uygulamaları bir bütün içinde ele almaktadır.
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.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri
doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, yıllık Faaliyet Raporu, periyodik Mali Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları
yanısıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir.
Olağan Genel Kurulumuz, her yıl yasal süresi içerisinde yapılır ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm
çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporlarımız, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet
ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Mali Tablo ve Raporlara ilişkin, SPK tebliğleri ve UFRS’ye uygun olarak
hazırlanan finansal sonuçlar SPK ve BİST’ye gönderilerek yayımlanır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması
temin edilir.
Ayrıca, 2012 yılı içinde, SPK’nın Seri: VIII, No:56 sayılı tebliği ile düzenlenen Özel Durum Açıklamalarına ilişkin bildirimler,
BIY üzerinden elektronik ortamda, KAP’da yayımlanacak şeklinde yapılmıştır.
Ayrıca, Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz web sitesi (www.altinyag.com.tr) aracılığıyla,
internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek bilgilendirme akışı sağlanmaktadır. Sözkonusu internet
adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Sözkonusu internet
adresimizde yer alan “yatırımcı ilişkiler” bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi
gibi bilgiler yanısıra, faaliyet raporlarımız, periyodik finansal raporlar ve genel kurul tutanakları mevcuttur.
Buna ilaveten, BİST’ye gönderilen Özel Durum Açıklamaları’ndan, Şirket sermaye yapısına kadar veriler web sitemizde yer
almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yanıtlamak ve bağlantı sağlanmak üzere bir e-mail adresi mevcuttur.
Bu bağlamda, yatırımcılarla ilişkilerin sistematik olarak sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar ilişkileri ve borsa
bilgilerine kolaylıkla erişilebilmesi ve mali verilerin doğru, eksiksiz ve incelenebilir olması için gerekli düzenlemelerin yerine
getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sağlanır.
Şirketimiz, ilgili birim ve bölümleri arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda
Bilgilendirme Politikasını uygular. Şirket Bilgilendirme Politikası’nın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda Yönetim
Kurulumuz yetkili olup, süreçlerin kontrolünden Şirket Genel Müdürü sorumludur. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri
doğrultusunda her türlü sunumun hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi ve basın 5

açıklamalarının yapılması Şirketimizce, Genel Müdür düzeyinde takip edilir. Sözkonusu bilgilendirme çalışmaları Şirket üst
yönetiminin katılımı ile gerek periyodik dönemler itibariyle, gerekse doğrudan yapılan talepler çerçevesinde düzenlenir.
Şirket vizyonumuz, paydaş kavramına dayalı olarak belirlenmiş olup, Sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini
ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve
gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Paydaşlarımızın her türlü hak
ve menfaatinin temini ve iletişiminin sağlanması ilgili, bölümler ve birimler nezdinde takip edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak, en az %5’ine sahip olan pay
sahiplerinin, şirket ile aralarındaki ticari ve ticari olmayan iş ve işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olarak düzenlenir.

9. ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği
Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Sözkonusu internet adresinde şirketimiz hakkında talep edilebilecek
muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen sözkonusu web sitesinde, SPK tarafından
öngörülen asgari hususları da içerecek şekilde ve yukarıda belirtildiği üzere www.altinyag.com.tr adresi içinde bir “Yatırımcı
İlişkileri” bölümü bulunmaktadır. Burada yer alan, alt bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir. Bu alt bölümler
sırasıyla, “Zorunlu Çağrı Bilgi Formu”, “Bilgilendirme Politikası”, “Sicil Bilgileri”, “Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin
Bilgiler”, “Yönetim, Denetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetim” , “Ana Sözleşme”, “Finansal Raporlar”, “Özel Durum
Açıklamaları”, “Kurumsal Yönetim Uyum Raporları”, “Genel Kurullar”, “İzahname ve Sirküler” ve “Genel Kurula Davet”
kısımlarından oluşmaktadır.
Bunlara ilaveten, Şirket Faaliyet Raporlarımız, basılı olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca internet sitesinden de güncel ve arşiv
bilgisi olarak incelenebilir durumdadır. Belirtildiği gibi, web sitemizde dönemsel finansal tablo ve raporlara herzaman
ulaşılabilir olup, elektronik ortamda bilgi taleplerine gereken yanıtlar verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak
ayrıntıda hazırlamaktadır. Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHĠPLERĠ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları
ifade eden ve “paydaşlar” olarak tanımlanan bir kavramdan bahsedilmektedir. Paydaş kavramıyla ele alınan tüm hak ve menfaat
sahipleri eşit işlem ve iletişime tabidirler. Şirket vizyonu, paydaş kavramına dayalı olarak yeniden belirlenmiş olup, ayrıca
Bilgilendirme Politikası kapsamında 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. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, paydaş tanımlaması kapsamında, menfaat sahiplerinin
mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar.

12. 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 hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.
Şirket internet sitesi yanısıra, şirket içi iletişim için intranet uygulaması sözkonusudur.
Müşteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılarak,
geri bildirimlerin sağlandığı bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten, Müşteri İlişkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar
doğrultusunda yapılan çalışmalar ile müşterilerle ilişkilerin etkinleştirilmesi ve en yüksek seviyeye çıkarılarak, hizmet kalitesinin
yükseltilmesi doğrultusunda politikalar uygulanmaktadır. Bu uygulamalara bağlı olarak, dönem içinde güncel gelişmeleri içeren
çalışmalar planlanmış ve hayata geçirilmiştir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaşma temeline dayanan uygulamalara şirketimizce
azami önem verilmektedir. 6

13. Ġnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin “insan kaynakları politikası”, şirket strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur ve
uygulanmaktadır. Bu çerçevede işe alım, kariyer planlama ve rotasyon, bireysel gelişim, ücretlendirme, performans yönetimi
konuları ele alınmakta, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar kaynağını
yasa ve toplu iş sözleşmesinden alan Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Çalışanların katılımıyla yürütülmekte
olan değişik komiteler sözkonusu olmakla beraber, doğrudan çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere herhangi bir temsilci seçimi
yapılmamış ve/veya atanmamıştır. Gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşulları, Fabrika ve
Genel Merkez itibariyle her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Bu
konuda dönem içinde hiç bir şikayet sözkonusu olmamıştır.
Çalışanların sosyal haklarına ve mesleki eğitimlerine azami önem gösterilmekte olup, İK uygulamalarıyla ilgili gelişmeler
yakından takip edilerek devreye alınmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Gerek Fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal
sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Bu bağlamda dönem içinde yapılan çalışmalar olursa
Faaliyet Raporu içinde gerekli ve ayrıntılı bilgilere yer verilir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim
sözkonusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili kayıtlar mevcuttur. Kalite ve
verimlilik standartlarının sağlanması yönünde mevcut ISO 9002 begeleri ile çevreye duyarlılık politikaları kapsamında etkin
uygulamalar hayata geçirilmekte ve paydaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETĠM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve OluĢumu
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder.
Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu, şirketin menfaat
sahiplerini etkileyebilecek olan risk ve tehditlere karşı alınabilecek önlemleri yönetme sürecinde ilgili komitelerin de görüşünü
almaktadır. Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri.IV, No:56
sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren Seri.IV, No:57 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile payları BİST’de işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için
Kurumsal Yönetim İlkeleri belirlenmiş olup, seçilen bazı ilkelerin zorunlu olarak uygulanması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle görevde bulunan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;
Adı Soyadı

Görevi

Enver ÇEVİK
Mehmed Nureddin ÇEVİK
Masum ÇEVİK
Ferit Çağrı ÖZALP
Hamit Serkan DRAHOR
Hasan Tuncay EROL
Aziz ERKUŞ

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket dışında başka görevler almalarına ilişkin olarak, her yıl Genel Kurul’da karara bağlanan
düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi değillerdir. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve
diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hareket edilir. Ana Sözleşme’nin 9.ve 10. maddelerinde Yönetim
Kurulu’nun yapısı ve görev süresi, 11. ve 12.maddelerinde Yönetim Kurulu’nun yetkileri ile toplantı yeter sayısı ve işleyişine
ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Bütün Yönetim Kurulu kararları, TTK’ya uygun olarak, salt çoğunluğu oluşturacak üye
sayısınca imzalamasıyla geçerli olur. 7

- Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurulunda Görev Alan Üyeler ve ġirket DıĢı Görevleri;
ENVER ÇEVĠK
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.-Yön.Kurulu Başkan Vekili,
Endeks Filo Araç Kiralama A.Ş.-Yön.Kurulu Başkanı,
Enver Çevik Yatırımlar Holding A.Ş.-Yön.Kurulu Başkanı
MEHMED NUREDDĠN ÇEVĠK
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.-Yön.Kur.Başkanı,
Endeks Gayrimenkul Madencilik Enerji A.Ş.-Yön.Kur.Başkanı,
Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yön.Kur.Başkanı,
Endeks Filo Araç Kiralama A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi,
Enver Çevik Yatırımlar Holding A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi
Artı Yatırım Holding A.Ş.-Yön.Kurulu Başkanı
MASUM ÇEVĠK
West Pharma Sağlık Ürünleri A.Ş.-Yön.Kur.Başkan Yardımcısı,
FM İnternet Hizmetleri Pazarlama ve Dış Tic.A.Ş.-Yön.Kur.Başkan Vekili,
MMC Sağlık Ürünleri Pazarlama Ltd.Şti.-Şirket Müdürü,
Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi,
Endeks Gayrimenkul Madencilik Enerji A.Ş.-Yön.Kur.Başkan Vekili,
MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.-Yön.Kurulu Başkanı,
Enver Çevik Yatırımlar Holding A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi,
Endeks Filo Araç Kiralama A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi
Artı Yatırım Holding A.Ş.-Yön.Kurulu Başkan Vekili
FERĠT ÇAĞRI ÖZALP
Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi
HAMĠT SERKAN DRAHOR
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi,
Endeks Filo Araç Kiralama A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi,
Enver Çevik Yatırımlar Holding A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi,
Artı Yatırım Holding A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi
AZĠZ ERKUġ
Se-Al Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Ltd.Şti.- Ortak
Artı Yatırım Holding A.Ş.-Yön.Kurulu Bağımsız Üyesi
HASAN TUNCAY EROL
Kafkar Madencilik San.ve Tic.Ltd.Şti.-Ortak, Tas.Hal.Regata Dış Tic.Ltd.Şti.-Ortak
Artı Yatırım Holding A.Ş.-Yön.Kurulu Bağımsız Üyesi

16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde
düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik
gösterebilmektedir. Yönetim Kurulu Toplantılarına fiilen katılım çoğunluğu sağlanmıştır.Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı
vardır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. 2012 yılında Yönetim Kurulu Karar sayısı 35 olarak gerçekleşmiştir.
Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplantıları düzenlenir.

17. Yönetim Kurulu’nda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizin denetimden sorumlu komitesi yasal sure içinde oluşturulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliği ile
belirlenen görevleri yürütmektedir. Denetimden sorumlu komitemiz Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği iki Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesinden oluşmaktadır. 8

Denetimden Sorumlu Komitemizin oluşumu aşağıdaki şekildedir.
- Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Hasan Tuncay EROL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Aziz ERKUŞ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi periyodik olarak toplanır. Gündemde toplantı konusu bulunması halinde periyodik toplantıların haricinde de
toplantı yapılabilir. Sözkonusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu’na sunulur. Gerek
duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler
sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından
verilir.
Ayrıca diğer bir komitemizde Kurumsal Yönetim Komitesidir. Kurumsal Yönetim Komitemizde Kurumsal Yönetim İlkeleri
gereği Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması gerekliliği vardır.
Kurumsal Yönetim Komitemizin oluşumu aşağıdaki şekildedir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Hasan Tuncay EROL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Mehmed Nureddin ÇEVİK - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

18. Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Mekanizması
Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörülmüş ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup, ilgili
Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç denetimin işleyişi ve etkinliği Denetimden Sorumlu Komite
tarafından takip edilmektedir.
İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü
Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu temin eder. İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyip, işlemediğine dair hususlar
Yönetim Kurulu adına, Şirket Genel Müdürü tarafından beyan edilir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu Şirket
Genel Müdürü aracılığı ile gerekli önlemleri almaktadır.

19. ġirketin Misyon ve Vizyonu ile 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.
Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları, Üst Yönetimce Yönetim Kurulu’na
sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere bağlı olarak, yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda
geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve kararlar verir.

20. Mali Haklar
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.
2012 yılı içinde yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyelerinden sadece Bağımsız Üyelere aylık net 3.000.-TL ödenmesi
kararlaştırılmıştır.
Yönetim Kurulu’na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.
Ayrıca, dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış,
üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

