




















BAGFAŞ 

BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 

 

2013 YILI 

 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

 

 

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 

 

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (kısaca “BAGFAŞ” veya “şirket”) olarak Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK) tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve 2012 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Uyum Raporu’nda açıkladığımız “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2013-31.12.2013 döneminde de uyulmuş 

ve bu ilkeler uygulanmıştır.  Bu kapsamda sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitemizin güçlendirilmesi 

için, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 

sahibi personel görevlendirmesi yapılmıştır. 

 

2013 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurul’un 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararına uy-

gun formatta hazırlanmıştır. 

 

SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, 

No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında şirke-

timizde uyumlaştırma çalışmalarına başlanmış ve gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişiklikleri 28 Mart 

2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmıştır.  

 

 

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ 

 

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yö-

netim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi personel görevlendirmesi yapılmıştır. Birimde görevli kişiler, 

ünvanları ve iletişim bilgileri şu şekildedir: 

 

Günseli AĞA   Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 

Mahmut Nadir GÜNAK  Sermaye Piyasaları Uzmanı 

İsmail KAYNAR  Ortaklık Servisi 

 

Adres:  Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL 

Telefon: 212 293 08 85  

Faks: 212 249 97 44 

 

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, pay sahiplerinin kâr payı ödemeleri, özel durum açıklamalarının kamuyu aydın-

latma projesi kapsamında yerine getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir.  

 

Yatırımcılarımızın büyük bölümü Şirket’imize telefon ve e-posta ile ulaşmayı tercih etmiştir. 2013 yılında yakla-

şık 250 yatırımcı talebine cevap verilmiştir. Yatırımcıların çoğunluğu Şirket yatırımları, bedelli artırım süreci ve 

özel durum açıklamalarımız ile ilgili bilgi talepleri ile Şirket’imize başvurmuşlardır. Talep edilen bilginin özelli-

ğine göre gerektiğinde Şirket bağımsız denetçileri ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşılmakta, üst yönetim 

ile değerlendirilmekte ve gerekli yanıtlar verilmektedir.  

 

 

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI 

 

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları, İMKB / Kamuyu Aydınlatma Plat-

formu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakta ve aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayınlan-

maktadır. İlgili dönemde 34 özel durum açıklaması yapılmıştır. 
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Şirket faaliyetleri Genel Kurulda tespit edilen 2013 yılı “Bağımsız Denetleme Kuruluşu” ve “Denetçi” olarak se-

çilen (Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.)  tarafından periyodik olarak denetlenmekte-

dir. Ana sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Dönem içinde hissedarlardan 

bu konuda bir talep de gelmemiştir. 

 

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI 

 

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’nin 2012 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2013 

Perşembe günü saat 11:00’de Bandırma-Erdek Karayolu’nun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulun-

duğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ nün 26 Mart 2013 tarih 327 

sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri DUYAR’ın gözetiminde yapılmıştır. 

 

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinin 04 Mart 2013 tarih ve 8270 sayılı nüshasında, Vatan gazetesinin 07 Mart 2013 tarihli nüshasında, 

Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ’de 26 Şubat 2013 tarihinde ve Şirketin internet sitesinde ilan 

edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplan-

tı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.  

 

Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Finansal Tabloları,  Ba-

ğımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun 

yer aldığı faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu’nun sâfi kazancın dağıtılması ile ilgili teklifi ve işbu gündem 

maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme 

notları Genel Kurul Toplantısı’ndan önce 21 gün süre ile Cihangir, Susam Sokak No:22  Beyoğlu / İstanbul ad-

resindeki Şirket Merkezinde ve www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır 

bulundurulmuştur.  

 

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurulla-

rına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin 

bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu bununla birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma 

sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldiği hükme bağlanmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu ta-

rafından hazırlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) 2012 faaliyet yılına ait 28 Mart 2013 tarihli olağan 

genel kurul toplantısında uygulanmıştır. 

 

Şirketin 9.000.000.-TL’lık sermayesinin 3.724.665,10 TL’lik kısmı asaleten, 802.141,82 TL’lik kısmı da vekâle-

ten olmak üzere;  toplam 4.526.806,92 TL’lik (%50,29) pay sahibi toplantıda hazır bulunmuştur.   

 

Bu Genel Kurul’da gündem gereği pay sahiplerinin onayına sunulan toplam 12 adet gündem maddesi Genel Ku-

rul’da hazır bulunan ortaklarca müzakere edilerek 8’i mevcudun oybirliği ile 4’ü oy çokluğu ile kabul edilmiştir.   

 

Genel Kurul’da pay sahiplerine şirket faaliyetleri hakkında görüşlerini açıklayıp, soru sorma haklarını kullanabi-

lecekleri hatırlatılmış, söz alan olmamıştır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. Maddesi uyarınca 2012 yılı içinde şirketimizin 

vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların toplamının 343.822 TL olduğu bilgisinin 

Genel Kurul’a sunulduğu gündemin 17. Maddesi görüşülürken, şirketin 2013 yılında yapacağı bağışların üst sını-

rının 400.000,- TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve ödeme miktarlarının tespiti hususunda yö-

netim kurulunun yetkilendirilmesi konusunda verilen önerge oyçokluğu ile kabul edilmiştir.  

 

Genel kurul toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelleri Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ve Şirketin 

internet sitesinde yayınlanmaktadır, aynı zamanda Pay Sahipleri ile İlişkiler biriminde pay sahiplerinin tetkikine 

açık bulundurulmaktadır. 

 

 

2.4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI 

 

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar dışında, Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak 

suretiyle kullanılır.  Toplantıda hazır bulunanların oylarının  (%10) yüzde onu istediği takdirde oylar, oy pusula-

ları kullanılmak suretiyle de istimal edilir. 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.bagfas.com.tr/


3 

 

Ana sözleşme ile A Grubu nama yazılı pay sahiplerine imtiyazlı oy hakkı tanınmıştır. Her imtiyazlı A Grubu pa-

yın 11 (Onbir) oyu vardır.   

 

Şirketle hakimiyet ilişkisini getiren karşılıklı iştirak şirketi yoktur.  Azlık yönetimde temsil edilmemektedir.  

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme Şirket esas sözleş-

mesinde yer almamaktadır.  

 

 

2.5. KÂR PAYI HAKKI 

 

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kâr dağıtım politikası Genel Kurul Gündeminin 9. 

Maddesinde yer almaktadır.  28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş-

tur ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. 2013 yılı içinde pay başına brüt 0,8964483 TL, net 0,7620 

TL temettü 31.05.2013 tarihi itibariyle nakden dağıtılmıştır.  

 

 

2.6. PAYLARIN DEVRİ 

 

Şirket’in ana sözleşmesine hamiline yazılı (B) grubu payların alınıp satılması hiçbir kayıt altında değildir. Nama 

yazılı payların başkasına devir ve ferağı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

 

 

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

 

3.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ 

 

BAGFAŞ; ilgili yetkili kurumları, hissedarlar ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek 

amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eksiksiz olarak ve 

zamanında kamuya açıklanması politikasını benimsemiştir. 

 

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, an-

laşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet 

sayfası oluşturmuş olup, Şirket internet sitesinin adresi www.bagfas.com.tr ’dir. 

 

 

3.2. FAALİYET RAPORU 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet raporu periyodik olarak 3 ayda 

bir Mali Tablolar ve Dipnotları ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimizin internet sitesinde 

yayımlanmaktadır. 

 

  

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ 

 

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerini bilgilen-

dirmek için genel kurul ve olağanüstü genel kurul toplantıları, sermaye artırımı, kâr dağıtımı gibi hususları yasal 

süreleri içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Ticaret Sicili Gazetesi’nde, yüksek tirajlı ulusal bir gaze-

tede ve Şirketin internet sitesinde yayımlamaktadır.  Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı “Özel Du-

rumlar Tebliği” kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamalara eş zamanlı olarak Şirketin 

internet sitesinde ulaşmak mümkündür.  

 

Şirket çalışanları, Şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla 

bilgilendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

http://www.bagfas.com.tr/
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4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI 

 

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul 

toplantıları vasıtasıyla olmaktadır.  

 

 

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

 

Şirket, personel alımı yaparken, Personel Müdürlüğü tarafından yazılı hale getirilen kriterleri uygulamaktadır.  

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere 

dikkat edilir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli iyileştirilir. Çalı-

şanlar ile ilişkiler personelden sorumlu müdürlükçe yürütülür. İlgili dönemde, ayrımcılık konusunda Personel bö-

lümümüze bir şikayet gelmemiştir.  

 

 

4.4. ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK 

 

Şirket sektöründe isim yapmış ve kaliteli üretimini TSE belgesiyle tescillemiştir, buna paralel olarak, kalitesinden 

ödün vermeden, uygun fiyatla, Türk çiftçisinin en büyük destekçisi olarak faaliyetine devam etmektedir. Şirketi-

miz, kâr marjından önce tesis teknolojilerini korumayı, geliştirmeyi, iş emniyetini sağlamayı, bunun yanında ürün 

kalitesini ve müşteri memnuniyetini yükseltmeye çalışmaktadır.  

 

Çevresel etki hususunda yasal mevzuata uygun olarak gerekli izinler alınmıştır, Çevre Danışmanlık ve Proje İz-

leme Hizmetleri için yetkili bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalanmıştır. Dönem içinde çevreye verilen za-

rarlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. 

 

Şirket, sosyal, kültürel, eğitim vb. gibi amaçlı faaliyet gösteren kurumlar, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve 

kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve ayni 

bağış ve yardım yapmaktadır.  Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı’nca vergi muafiyeti ta-

nınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.  

 

 

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU 

 

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU  

 

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak her 3 (üç) senede bir; 1 Murahhas Üye ve 4’ü 

(dördü) (A) grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul’un seçeceği 

7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. 

 

Şirket, Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul toplantısından önceki 6 (altı) ay içinde ve top-

lantıdan en az 1 (bir) ay evvel  (A) grubu pay sahiplerini toplantıya çağırarak adaylarının tespitini talep eder. Bu 

toplantıda nisap (A) grubu pay sahiplerinin toplam sayısına göre hesaplanır. 

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden Genel Kurulca seçilir. 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal 

yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. 

Yönetim Kurulu’nda icracı olan tek üye Murahhas üyedir. 26.04.2012 tarihindeki Olağan genel Kurul’da 3 yıl 

görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu: 

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye  Y. Kemal GENÇER 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili   Buket GENÇER ŞAHİN 

Yönetim Kurulu Üyesi    Ahmet GENÇER 

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)   Osman AKIN 

Yönetim Kurulu Üyesi    Osman BUBİK 

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)   Hayrullah Nur AKSU 

Yönetim Kurulu Üyesi    Hasan İbrahim KINAY 
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Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu 

Üyelerinin şirketle işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.  Yönetim Kurulu’na 

Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması için yetki Genel Kurul’da ve-

rilir.  

 

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Şirket’in internet sitesinden ulaşılabilir. 

 

 

5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 

 

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu kapsamında özel olarak Genel Kurul’a bırakılmış görev ve yetkiler dışında 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın geçerli olan zorunlu hükümleri dahilinde, Esas Sözleşme 

ve sair tatbik kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde tüm faaliyetleri ve işlemleri icra etmeye yetkilidir.  

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve 

akt olunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilza-

ma selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketi temsile yetkili olanlar usulüne göre tanzim edilecek 

bir sirkülerde gösterilir.   

Şirketin Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Genel Müdürlük’te toplanmakta, Murahhas Üye (Yö-

netim Kurulu Başkanı) tarafından gündem oluşturulmaktadır.  Toplantıya çağrı süreçleri Genel Müdürlük tarafın-

dan gerçekleştirilmektedir.  Şirket 2013 yılı içerisinde 13 adet toplantı yapmış ve 51 adet karar almıştır.  Yönetim 

Kurulu Kararları noterce onaylanmış Yönetim Kurulu Karar defterine yapıştırılır.  Yönetim Kurulu Üyelerine 

ağırlıklı oy hakkı/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.  Toplantılarda farklı görüş açıklaması ve soru sorulma-

dığı için zapta geçirilmemiştir. 

 

Dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikte iş-

lemler olmamıştır. 

 

 

5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI ve 

BAĞIMSIZLIĞI 

 

 

Denetimden Sorumlu Komite                      :       26 Nisan 2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu Toplantısında  

             seçilmişlerdir. 

          

Dr. Osman AKIN   :       Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

 

Hayrullah Nur AKSU         :       Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi     :      26 Nisan 2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu Toplantısında  

             seçilmişlerdir. 

      

Hayrullah Nur AKSU         :       Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

 

Buket GENÇER ŞAHİN   :       Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

 

Dr. Osman BUBİK   :       Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri görevlerini de yerine 

getirecektir. 
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Riskin Erken Saptanması ve 

Yönetimi Komitesi    :        26 Şubat 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 

              seçilmişlerdir. 

 

Hayrullah Nur AKSU         :        Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

 

Dr. Osman BUBİK   :        Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

5.4. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI 

 

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nde yer alan hükümler kapsamında, riskin erken saptanması ve 

etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak 

üzere “Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi” kurulmuştur. 

 

Komite, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bay Hayrullah Nur Aksu  ( Komite Başkanı ) ve Yönetim Kurulu Üye-

si Bay Osman Bubik (Üye) olmak üzere 2 (iki) üyeden oluşmaktadır. Komite üyeleri icrada görev almamaktadır-

lar. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konu-

sunda uzman kişilere komitede yer verilebilir. 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin var-

lığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin er-

ken teşhisi, değerlendirilmesi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ama-

cıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2013 yılında 5 

kez toplanmıştır. 

 

 

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ 

 

Şirketimizin en önemli misyonu en kaliteli gübreyi en uygun (ucuz) fiyatla sunabilmenin paralelinde stratejik he-

defi, teknolojilerini devamlı yenileyerek iş güvenliği içinde bu misyonu gerçekleştirmektir. 

 

Şirketin faaliyetleri, hedeflerine ulaşma derecesi aylık olarak Yönetim Kurulu’nda müzakere edilmektedir. 

 

 

5.6. MALİ HAKLAR 

 

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu üyeleri her çalışma devresinin başında yapılan Genel Kurul toplantısında tes-

pit edilen belirli bir ücret alırlar. 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler ücretlendirme politikası Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur 

ve Şirketin İnternet sitesinde açıklanmıştır. 

 

28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Murahhas Üye ücretinin aylık net 15.000,-TL, Yönetim 

Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ödemelerinin brüt 6.500,-TL olması yönündeki önerge ayrı ayrı oya sunulmuş ve 

oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

2013 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 4.357.105,-TL brüt ödeme yapılmıştır.  

Bu bilgi Bağımsız Denetim raporunda yer almakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin internet si-

tesinde açıklanmaktadır. 

 

Şirketin 2013 yılı içinde hiçbir yönetim kurulu üyesi ve/veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiştir, kredi 

kullandırılmamıştır ve geçmiş dönemlerden devreden borç ve/veya kredi bulunmamaktadır. Ayrıca 2013 yılı 

içinde Şirket’in hiçbir yönetim kurulu üyesi ve/veya üst düzey yöneticisine, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi 

kredi altında kredi kullandırılmamış ve lehine teminatlar verilmemiştir. 

 

 


