ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş.

01.01.2014 – 30.09.2014

FAALİYET RAPORU

ġĠRKETĠN FAALĠYET KONUSU
Adese AlıĢveriĢ Merkezleri Ticaret A.ġ. (“ġirket”) 1991 yılında Konya‟da SimpaĢ SeydiĢehir Ġhtiyaç
Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi ünvanıyla kurulmuĢtur. 1993 yılında Ģu anki
ünvanını almıĢtır.
ġirket‟in esas faaliyet konusu, sahibi olduğu Adese ve Adesem adlı mağazalarında temel ihtiyaç maddeleri,
dayanıklı tüketim maddelerinin perakende satıĢını gerçekleĢtirmektir.
ġirket bunun yanında sahibi olduğu yatırım amaçlı gayrimenkullerinden kira geliri elde etmektedir.
ġirket‟in hisse senetleri, 03 Kasım 2011tarihinden itibaren Borsa Ġstanbul A.ġ. (“BĠST”) Ġkinci Ulusal
Pazar‟da iĢlem görmeye baĢlamıĢtır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Adese 8 ilde 73 adet Adese, 64 adet Adesem ve 7 adet diğer mağazalar
(perakende satıĢ yapan ayakkabı mağazaları, unlu mamüller satıĢı ve benzeri mağazalar) olmak üzere toplam
144 mağazada faaliyet göstermektedir..
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Adese, Adesem ve diğer mağazaların toplam alanı 131.162 metrekare ve 7
adet diğer mağazanın toplam alanı 16.530 metrekaredir.31 Aralık 2013: Adese ve Adesem mağazaların
toplam alanı 132.756 m2 ve diğer mağazaların toplam alanı 16.646 m2).
ġirket‟in 30 Eylül2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle çalıĢan personel sayısı sırasıyla 2.902 ve
2.676‟tür.

ORTAKLIK YAPISI
ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi 30.000.000 (Otuz milyon) Türk Lirasıdır.ġirketimizin sermayesinin
%5 „inden fazlasına sahip ortakları , % 46,72 payıyla Ġttifak Holding A.ġ., % 14,98 payıyla Big
Planlama A.ġ., % 13,22 payıyla Selva Gıda San.A.ġ., % 11,68 payıyla Seha ĠnĢaat A.ġ. dir..
Sermayenin müfredatı aĢağıdaki gibidir.
Grubu Nama/Hamiline
A
B

Nama
Hamiline

Toplam Nominal Değer
(TL)
1,00
1,00

Sermayeye Oranı
(%)
7,00
93,00

Ġmtiyaz
Türü
Ġmtiyazlı
Ġmtiyazsız

Adese AlıĢveriĢ Merkezleri Tic.A.ġ. hisseleri 03.11.2011 tarihinde itibaren ĠMKB‟nin II.Ulusal
Pazarında iĢlem görmektedir.
DÖNEM ĠÇERĠSĠNDE YAPILAN ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ
Dönem içerisinde, esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

ĠġTĠRAKLERĠMĠZ

Ticaret Unvanı
Faaliyet Konusu
Aden Gayrimenkul Yön.Yatırım Ġç ve
DıĢ Tic.A.ġ.
Gayrimenkul AlıĢ,SatıĢ ve Kiralama
Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve
Selva Ġç ve DıĢ Tic.A.ġ.
ithalatını yapmak
KonestaĢ Konya Gıda Petrol
Hayv.Eğit.San.Tic.A.ġ.
Unlu mamüller imalatı
Kule Yön.ve Org.ve DanıĢmanlık
A.ġ.
Yönetim ve organizasyon

ġirket Ġle
ġirketin
Olan
Sermayedeki ĠliĢkinin
Payı (%)
Niteliği
62

Bağlı Ortak
Bağlı Ortak

80
Bağlı Ortak
100
Bağlı Ortak
100

DÖNEM ĠÇĠNDE YÖNETĠM VE DENETĠM KURULLARINDA YER ALAN ÜYELER

Adı Soyadı
Tahir ATĠLA
Murat KIVRAK

Görevi
Yönetim Kurulu
BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkan
Yardımcısı

Fahri AKAY
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan ÖZÜLKÜ Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim
Hasan DAĞLI
Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim
Lütfi ġĠMġEK
Kurulu Üyesi

Mesleği
Makine
Mühendisi

Son 5 Yılda
Ortaklıktaki
Ortaklıkta Üstlendiği Sermaye
Görevler
Payı (%)
0,0004

ĠĢ Adamı

2,67

Sanayici
SMMM

0,00055
0,00065
0,000003
0,000003

SATIġ HASILATI VE ĠHRACAT

ġirketin 01.01.2014 - 30.09.2014 ile 01.01.2013 - 30.09.2013 dönemleri satıĢ rakamları
karĢılaĢtırıldığında 01.01.2014 - 30.09.2014 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre toplamda
% 3,5 oranında artıĢ yaĢandığı görülmektedir.

SatıĢlar
SatıĢtan iadeler (-)
Net SatıĢlar

01.01.2014
30.09.2014

01.01.2013
30.09.2013

462.697.599

447.060.843

-2.559.895

-2.323.041

460.137.704

444.737.802

YATIRIMLAR
ġirketimiz, 01.01.2014 – 30.09.2014 yılında toplam 16.452.289.-TL yatırım yapmıĢtır.

FĠNANSAL DURUMDAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
01.01.2014 – 30.09.2014 yılı finansal sonuçlarına göre Adese AVM A.ġ.‟nin toplam konsolide satıĢ
gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine göre % 3,5 artıĢla 460.137.704.- TL olmuĢtur.
01.01.2014 – 30.09.2014 tarihi itibariyle net dönem karı/zararı 3.290.064.-TL,ana ortaklık net karı
3.314.972.-TL olmuĢtur.ġirketin 01.01.2014 – 30.09.2014 tarihi itibariyle konsolide özet finansal
bilgileri aĢağıdaki gibidir:

Toplam Gelirler
Brüt Kar
Faaliyet Karı /Zararı
Vergi Öncesi Karı/Zararı
Net Dönem Karı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları

01.01.2014
30.09.2014
460.137.704
98.368.425
10.115.232
7.116.003
3.290.064
-24.908
3.314.972

01.01.2013
DeğiĢim
30.09.2013
%
3,5%
444.737.802
4,1%
94.473.528
946.647 968,5%
-5.775.200 223,2%
-7.275.899 145,2%
-29.174 -14,6%
-7.246.725 145,7%

Toplam Varlıklar
Toplam Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

01.01.2014
30.09.2014
738.102.404
372.085.823
372.033.795

01.01.2013
31.12.2013
661.406.513
369.692.971
369.616.035

DeğiĢim
%
11,6%
0,6%
0,7%

SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI
01.01.2014 - 30.06.2014 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU
1-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI
ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan
prensiplerin uygulamasına azami özeni göstermiĢtir. Kurumsal Yönetim Komitesinin, Denetim
Komitesinin, Risk Komitesinin, web sitesinin kurulması ve yatırımcı iliĢkileri bölümünün
oluĢturulması bu yönde yapılan çalıĢmalar olarak kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumu
göstermektedir.
ġirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan
uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aĢağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2014
yılında uyum için gerekli özen gösterilmiĢtir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde
28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal
Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ” kapsamında ġirketimizde
uyumlaĢtırma çalıĢmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibariyle baĢlanmıĢtır Ayrıca denetimden
sorumlu komitenin yanı sıra kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri
kurulmuĢtur. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında oluĢturulan politikalar ve komitelerin çalıĢma
yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır. Söz konusu Tebliğ‟de yer alan yükümlülüklere uyum
çalıĢmaları hassasiyetle sürdürülmektedir.
BÖLÜM I – PAY SAHĠPLERĠ
2- Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: IV No: 41 Tebliğinin 7. Maddesi, Ģirketimizin Kurumsal
Yönetim Ġlkelerine uyum çalıĢmaları çerçevesinde Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Biriminin
oluĢturulmuĢtur.Birimimizin baĢlıca görevleri ;
a) Pay sahiplerinin Ģirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamak, (ġirket ile ilgili kamuya
açıklanmamıĢ, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç tutulur.)
b) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
c) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine
gönderilmesini sağlamak,
d) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleĢmeye ve diğer Ģirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
e) Pay sahiplerine iliĢkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
f) Mevzuat ve Ģirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü
hususu gözetmek ve izlemek.
Pay sahipleri birimi yönetici isimleri,iletiĢim bilgileri aĢağıdadır:
Mustafa DĠNÇ
Mustafa.dinc@adese.com.tr

Pay Sahipleri ĠliĢkiler Birimi Yöneticisi
Tel – 0 332 221 42 42

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içerisinde muhtelif zamanlarda birçok pay sahibi Ģirketimizden bilgi talebinde bulunmuĢ,
içerik olarak genelde sorulan konular, hisse senetlerinin değiĢimi, devri, kaydileĢtirilmesi,temettü
ödemeleri ve Ģirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile mali tablo bilgilerinin analizlerine
yönelik olmuĢtur.
Ana sözleĢmemizde haricen, özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak
düzenlenmemiĢ olup, Ģirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası
Kanunu düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim Ģirketinin ve kanunlar dairesinde inceleme
yetkisine sahip tüm kamu kurum ve kuruluĢlarının denetimlerine açık ve tabidir.
4. Genel Kurul Toplantıları
ġirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel toplantısı 27/05/2014 Salı günü saat 15:00‟da, Özalan
Mahallesi Yeni Sille Caddesi No:1(Dedeman Otel) Selçuklu / Konya adresinde, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret Ġl Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih ve 594 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri gözetiminde yapılmıĢtır.
Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir Ģekilde, açık ve
anlaĢılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eĢit Ģartlar altında düĢüncelerini açıklama ve
soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartıĢma ortamı yaratılmaktadır. 2013 yılı hesap
dönemine iliĢkin finansal tablolar müzakereye sunuldu, oy birliği ile karar verildi.
2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra
edildiler.2013 yılına ait kar dağıtımı yapılmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu oybirliği
ile kabul edildi. Tahir ATĠLA, Murat KIVRAK, Fahri AKAY ve Hasan ÖZÜLKÜ yönetim kurulu
üyesi, Lütfi ġĠMġEK ve Hasan DAĞLI bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildiler. Yönetim
Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca aylık net 3.500,00 TL.'ye kadar ücret ödenebilmesi
hakkındaki teklif oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılında yapılacak bağıĢların parasal üst sınırı
200.000 TL oy çokluğuyla kabul edildi.Arılar Bağımsız Denetim ve YMM. A.ġ. Ģirketin 2014 yılı
için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim ġirketi) olması oy çokluğuyla kabul edildi.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey
yöneticilere ve bunların eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oya sunuldu ve oy birliği ile
kabul edildi.
Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmaması sebebiyle Pay Sahipleri ile iliĢkileri birimine yazılı
soru iletilmemiĢtir.
2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2013 yılı içinde yapılan bağıĢ ve yardımlar
hakkında Genel Kurul‟da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiĢ olup, bağıĢ ve yardımlarda
herhangi bir değiĢiklik söz konusu olmamıĢtır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
ġirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine
15 (on beĢ),her bir B Grubu pay sahibine 1 (Bir) oy hakkı tanır. Türk Ticaret Kanunu 387.madde
hükmü saklıdır. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır
bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların talebi üzerine gizli oya
baĢvurulabilir.
KarĢılıklı iĢtirak içinde olunması halinde bu Ģirketlerin genel kurullarında söz konusu Ģirketler oy
kullanmamaktadır. Esas sözleĢmemizde azlığın yönetimde temsilini öngören veya zorlaĢtıran
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

6. Kâr Payı Hakkı
Adese AlıĢveriĢ Merkezleri Ticaret Anonim ġirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran
ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Ana SözleĢmesinde yer alan hükümler
çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının
belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiĢtir.
ġirketimiz kar dağıtımında; uzun dönem stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve
nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik ve politik geliĢmeleri, içinde yer aldığı sektörün
durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile Ģirketimiz menfaati arasında tutarlı, adil ve
sürdürülebilir bir politika benimsenmeye çalıĢılmaktadır.
Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz
hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir.
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaĢtırılan yıllık karın ortaklara
dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede
yapılmasına azami gayret gösterilir.
Kar payının dağıtılmasında ana sözleĢmenin 20'inci maddesi çerçevesinde, Ģirketin karı,Türk
Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit
edilir.ġirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden,Ģirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi Ģirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Ģirket tüzel kiĢiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düĢüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen
safi(net)kar,varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra,sırasıyla aĢağıda gösterilen Ģekilde
tevzi olunur:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :
a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan,varsa yıl içinde yapılan bağıĢ tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,Sermaye
Piyasası Kurulun'ca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra,Genel Kurul,kar payının,yönetim kurulu üyeleri ile
memur,müstahdem ve iĢçilere,intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine,imtiyazlı pay sahiplerine,çeĢitli
amaçlarla kurulmuĢ vakıflara ve benzer nitelikteki kiĢi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme
hakkına sahiptir.

Ġkinci temettü :
d) Safi kardan (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düĢtükten sonra kalan kısmı,Genel
Kurul,kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe
olarak ayırmaya yetkilidir.
Ġkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :
c) Pay sahipleriyle kara iĢtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan
kısımdan,ödenmiĢ sermayenin %5'i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda
biri,TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe
olarak ayrılır.
Pay sahiplerine iliĢkin temettü , kıstelyevm esası uygulanmaksızın ,hesap dönemi sonu itibariyle
mevcut payların tümüne,bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
ġirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.ġirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası
mevcuttur.Kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta olup,ayrıca Ģirketin web sitesinde
de yer almaktadır.
7. Payların Devri
ġirket ana sözleĢmesinin 6.maddesi gereğince ; A grubu nama yazılı payların devri için Yönetim
Kurulu onayı Ģarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B
grubu hamiline yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK
8. ġirket Bilgilendirme Politikası
SPK mevzuatı gereği Ģirket, dönemsel faaliyet sonuçlarına iliĢkin mali tablolar, raporlar ve
kamuya açıklanması gereken özel durumları SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde ĠMKB
aracılığı ile düzenli olarak kamuya açıklamaktadır. Bilgilendirmeler www.adese.com.tr adresli
internet sayfasından da kamuya duyurulmaktadır.
ġirketimize ait bilgiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri, Genel
Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü ve Pay Sahibi ĠliĢkileri Birimi tarafından
yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kiĢiler dıĢında kalan diğer çalıĢanlar soru
taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.
ġirketimiz 2014 yılı Ocak – Eylül döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 12 adet özel durum
açıklaması yapmıĢtır. 30.09.2014 tarihine kadar geçen süre içinde yapmıĢ olduğumuz özel durum
açıklamalarına istinaden SPK tarafından herhangi bir ek açıklama talep edilmemiĢtir. ġirketimiz
tarafından zamanında yapılmamıĢ özel durum açıklaması bulunmamaktadır.
9. ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği
ġirketimizin internet adresi www.adese.com.tr ‟ dir. ġirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini
bilgilendirme kapsamında aĢağıdaki bilgiler yer almaktadır;
- ġirket Hakkında Bilgiler
- ġirket Misyonu ve Vizyonu
- Yönetim Kurulu Bilgileri

- ġirket Ana SözleĢmesi
- Mali Tablo ve Dipnotlar
- Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Ġzahname ve Halka Arz Sirküleri
- Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli )
- ġirket Ġnsan Kaynakları Politikası
- Adese Borsa Ekranı ( Hisse Senedine ĠliĢkin Rasyo ve Grafik Bilgileri)
10. Faaliyet Raporu
ġirketimiz faaliyet raporu , kamuoyunun Ģirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye
ulaĢmasını sağlayacak ayrıntıda, SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde öngörülen bilgileri içerecek
Ģekilde hazırlanmaktadır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ :
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleĢmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat
sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Ģirket olanakları ölçüsünde ġirket‟in itibarı
da gözetilerek korunur.
Ayrıca Ģirket çalıĢanlarına, Ģirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara eriĢim imkanı
sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalıĢanlara iletilmektedir.
12-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmıĢ bir çalıĢmamız
bulunmamaktadır, buna yönelik bir model oluĢturulmamıĢtır.
13. Ġnsan Kaynakları Politikası
Vizyonumuz,kurumun en değerli varlığını insan olarak kabul ederken, kurumsal ve bireysel kariyer
hedeflerinin kesiĢtiği alanların çoğaltılabilmesi sorumluluğunun bilincinde olan, gereken yönetim
yetkinliğine sahip bir insan kaynakları
Misyonumuz,Adese AVM A.ġ. stratejisi ve hedefleri ile eĢgüdümlü bir süreç ortaya koyarken
mevcut entellektüel sermayenin evrensel standartlarda katma değeri yüksek sonuçlar sunmasına
ortam ve iklim oluĢturabilmek.
Ġnsan Kaynakları ana politikası , Ġnsan Kaynaklarında etkinliği ve verimliliği kabul edilmiĢ bir
yapıyı muhafaza etmek, Genel bilgi beceriler ve genel tutum davranıĢlar kapsamında
detaylandırılmıĢ performans yönetimi ve kariyer planlamasında ölçülebilir, açık ve anlaĢılır olmak,
Karlılığa katkı sağlarken cazip bir iĢveren olabilmeyi baĢarmak, Sosyal sorumluluklarının farkında
olarak bireysel ve kurumsal açıdan sürekli iyileĢtirme ve geliĢtirme alanları sunmak,Küresel
gereklilikler kapsamında yetkin ve güvenilir bir insan kaynakları yapısı ortaya koymaktır.
ġirketimizde çalıĢanlarla iliĢkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıĢtır. ġirketimizin uyguladığı
insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir Ģikayet olmamıĢtır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Yönetim Kurulumuz çalıĢanlarımıza ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya
açıklanması gereken etik kuralları henüz oluĢturmamıĢtır.ġirket faaliyetlerini her türlü yasal
mevzuat, ana sözleĢme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.
Adese AlıĢveriĢ Merkezleri Tic.A.ġ. müĢterilerine, çalıĢanlarına ve topluma karĢı sosyal
sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi Ģekilde yerine getirme çabasındadır.
ġirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düĢen görevlerini organizasyon komitelerine ve
ilgili kurumlara yaptığı bağıĢlarla yerine getirmektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize
açılmıĢ bir dava bulunmamaktadır.
BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı, OluĢumu
Halihazır görev baĢında olan yönetim kurulu üyeleri aĢağıda gösterilmiĢtir.
Tahir ATĠLA
Görevi
Murat KIVRAK
Görevi
Fahri AKAY
Görevi
Hasan ÖZÜLKÜ
Görevi
Hasan DAĞLI
Görevi
Lütfi ġĠMġEK
Görevi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu‟nun ve ana sözleĢme ile münhasıran Genel Kurulca verilmiĢ
olan salahiyetler haricinde kalan bilumum iĢler hakkında karar vermeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu BaĢkanı ile Genel Müdür aynı kiĢi değildir.
Üyeler SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri IV.Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer
alan niteliklere sahip olup, bu husus ayrıca ana sözleĢmemizde yer almamaktadır. Yönetim Kurulu
üyeleri kendi alanlarında öncü ve lider vasıflı kiĢilerdir. ġirket bünyesinde yürütülen projelerde
kendi alanlarında edinmiĢ oldukları tecrübe ve bakıĢ açısı ile yönlendirici görev almak üzere Genel
Kurul tarafından seçilmiĢlerdir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ġirket ile iĢ yapması ve rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu‟nun 334.
ve 335.maddelerindeki hükümlere tabidir. Yönetim Kurulu Üyeleri, ġirketin ve pay
sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak,
Holding ġirketlerinin yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim
Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

16. Yönetim Kurulunun faaliyet Esasları
ġirket 2014 yılı içinde 29 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. Yönetim Kurulu, bir
ayı geçmemek üzere Ģirket iĢleri gerektirdiğinde toplanır. Yönetim kurulunu toplantıya Yönetim
Kurulu BaĢkanı çağırır. Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve toplantıya
katılan üyelerin çoğunluğuyla karar verir. Yönetim Kurulu toplantıları üyelerin uygun gördüğü
mahalde yapılır.2014 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan
kararlar aleyhine farklı görüĢ açıklanmamıĢtır.
SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟nin IV.Bölümü‟nün 2.17.4‟üncü maddesinde yer alan konular
karara bağlanmıĢtır.
17. Yönetim Kurulunda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
ġirket Yönetim Kurulu‟na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi
oluĢturulmuĢtur.Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum
1.1. Komite, iyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının, ġirket
yönetimi tarafından ġirket çalıĢanları ile paylaĢılıp paylaĢılmadığını ve ġirkette verimli ve etkin
bir “kurumsal yönetim kültürü”nün yerleĢip yerleĢmediğini değerlendirir.
1.2. Komite, ġirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik
altyapının ġirketin tüm iĢtiraklerinde sağlıklı bir Ģekilde iĢlemesi, çalıĢanlar tarafından anlaĢılması,
benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunur.
1.3. Komite kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,uygulanmıyor ise
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatıĢmalarını
tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileĢtirici önerilerde bulunur.
Yönetimsel Kontrol
1.4. Komite, yönetimsel risk ve zaafiyet oluĢturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin
giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüĢlerini alır.
1.5. Komite,yönetim ile ilgili ortaklığa ulaĢan önemli Ģikayetleri inceler; sonuca bağlanmasını
sağlar ve çalıĢanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime
iletilmesini temin eder.
Kamuya Yapılacak Açıklamalar
1.6. Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin
Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
1.7. Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının,yasa ve düzenlemeler baĢta
olmak üzere, ġirketin “bilgilendirme politikası”na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler
geliĢtirir.
Ġç Düzenlemelere Uyum
1.8. Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını ve ilgili çalıĢanlara ulaĢmıĢ olmasını sağlar.
1.9. Komite, iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranıĢ biçimlerinin,ġirket yönetimi
tarafından uygun bir iletiĢim yöntemi ile çalıĢanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.

1.10. Komite, iç düzenlemelere uyumun takibi konusunda ġirket yönetimi tarafından yapılan
çalıĢmaları değerlendirir.
1.11. Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalıĢanlar arasında çıkabilecek çıkar
çatıĢmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere
uyumu gözetir.
Yönetim Kuruluna Seçilecek Adayların ve Üst Düzey Yöneticilerin Belirlenmesi
1.12. Komite, yönetim kuruluna ve üst yönetime uygun adayların saptanması konusunda
Ģeffaf bir sistemin oluĢturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliĢtirilmesi konularında
çalıĢmalar yapar.
1.13. Komite, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere iliĢkin performans değerlendirmesi,
ücret ve ödüllendirme politikası ile kariyer planlaması konularında, yaklaĢım, ilke ve
uygulamaların belirlenmesine yönelik çalıĢmalar yapar.
1.14. Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliĢtirir.
1.15. Komite gerek gördüğü takdirde, Ġnsan Kaynakları biriminin görüĢ ve önerilerini alır.
2. PAY SAHĠPLERĠ ĠLĠġKĠLERĠ
2.1. “Pay Sahipleri ĠliĢkiler Birimi” (Birim), Komite bünyesinde ve Komite BaĢkanına bağlı
olarak, ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm iliĢkileri izlemek ve bunların bilgi edinme hakları
gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuĢtur.
2.2. Birim yeteri kadar uzman personelden oluĢur.
2.3. Birim;
- Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleĢme, kurumsal
yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirir;
-

Mevzuat, esas sözleĢme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde
yurt içinde ve yurt dıĢında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler veya
düzenlenen toplantılara iĢtirak eder,

-

Web Sitesinin, yerli ve yabancı yatırımcılar için aktif bir iletiĢim platformu haline
getirilmesi konusunda gerekli çalıĢmaları yapar,

-

Kamuyu aydınlatma ile ilgili sürecin mevzuata uygun Ģekilde gerçekleĢmesini gözetir ve
izler,

-

Pay sahiplerine iliĢkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar,

-

Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin öngördüğü Ģekilde
hazırlanmasını sağlar,

-

Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun Ģekilde yapılmasını takip eder,

-

Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dökümanları hazırlar,

-

Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalıĢmaları yapar.

3. RAPORLAMA SORUMLULUĞU
3.1. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiĢ
olmasını sağlar.
3.2. Komite, yaptığı tüm çalıĢmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
3.3. Komite, çalıĢmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek yönetim kuruluna sunar.
Diğer Sorumluluklar
3.4. Komite, kurumsal yönetim konusunda literatürdeki geliĢmeleri takip ederek, bunların ġirket
yönetimi üzerindeki etkisini araĢtırır.
3.5. Komite, yönetim kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında
değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
3.6. Komite, gerekli gördüğü takdirde özel incelemeler baĢlatabilir ve bu incelemelerde kendisine
yardımcı olmak üzere konusunda uzman kiĢileri danıĢman olarak atayabilir.
3.7. Komite kendi performansını düzenli olarak gözden geçirir.
Kurumsal Yönetim Komitesiyle ilgili bilgiler aĢağıdadır:
Adı Soyadı

Ünvanı

Hasan DAĞLI
Hasan ÖZÜLKÜ
Sıtkı ERBEN

Komite BaĢkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi

Denetim Komitesinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır :
Ġç Kontrol
Komite, Ģirketin iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalıĢmalar yapar.
Komite, iç kontrol sisteminin yeterliliğini bağımsız denetim Ģirketi ile beraber değerlendirir.
Komite, yönetimin ve çalıĢanların etik kurallara uyumunu gözetir.
Komite, çalıĢanlar tarafından muhasebe, iç kontrol, denetim, etik kurallar ve diğer
konulardaki yapılan Ģikâyetlerin ve bilgilerin gizliliğinin korunması kaydıyla
değerlendirilmesine yönelik sistem geliĢtirir, bu tür Ģikâyetleri periyodik olarak değerlendirir.
1.5 Komite, iç kontrol sisteminin çalıĢmalarını takip eder ve etkin çalıĢmasını gözetir.
1.6 Komite, iç kontrol sistemine iliĢkin olarak elde edilen bulguları değerlendirir ve Yönetim
Kurulu‟na raporlar.
1.7 Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalıĢanlar arasında çıkabilecek çıkar
çatıĢmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin düzenlenmesini önleyen Ģirket içi
düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
1.8 Komite, Ģirket yönetiminin, iç kontrolün ve risk yönetiminin önemini, ġirket çalıĢanları ile
paylaĢıp paylaĢmadığını ve ġirkette doğru bir “kontrol kültürü”nün yerleĢip yerleĢmediğini
değerlendirir.
1.9 Komite, iç kontrol altyapısının ġirketin tüm iĢtiraklerinde sağlıklı bir Ģekilde iĢlemesi,
çalıĢanlar tarafından anlaĢılması ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim
Kurulu‟ na önerilerde bulunur.
1.10 Komite, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesini ve etkinliğinin sürekli kılınmasını
teminen periyodik olarak güncellenmesini sağlar.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.11 Komite, ġirketin iĢtirakleri ile Ġç Denetim Birimi arasındaki koordinasyonun ve iletiĢimin
sağlıklı bir Ģekilde iĢlemesini gözetir.
1.12 Komite, ġirketin bilgisayar sisteminin güvenliği ve iĢletilmesi konusunda yönetimin hesap
verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalıĢamaz hale gelmesi durumunda, iĢlemlerin kayıtlara
aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını ve Ģirketin yedekleme konusundaki
hassasiyetini gözden geçirir.
1.13 Komite, Ġç Denetim Birimi tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin,
uygulamaya konulup konulmadığını araĢtırır.
Ġç Denetim
1.14 Komite, Ġç Denetim Birimi‟nin çalıĢma esaslarına uygunluğunu takip eder. Birimin planlarını,
faaliyetlerini, organizasyon yapısını ve iç denetçilerin yeterliliğini inceler.
1.15 Komite, Ġç Denetim Birimi‟nin performansını ve bağımsızlığını takip eder.
1.16 Komite, yönetim, iç denetim uzmanları, bağımsız denetçiler ve Yönetim Kurulu‟nun birlikte
katılacağı toplantılar düzenler.
1.17 Komite, Ġç Denetim Birimi ile periyodik toplantılar düzenler.
1.18 Komite, Ġç Denetim Birimi çalıĢmalarını ve organizasyon yapısını gözden geçirir; iç denetim
uzmanlarının çalıĢmalarını sınırlayan veya çalıĢmalarına engel teĢkil eden hususlar hakkında
Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
1.19 Komite, Ġç Denetim Birimi‟ nde çalıĢan personelin, atanması, yerinin değiĢtirilmesi ve
görevden alınması konularında bu kiĢilerin niteliklerini de göz önünde bulundurarak Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunabilir.
1.20 Komite, Ġç Denetim Birimi‟ nce hazırlanan “Ġç Denetim Birimi Görev ve ÇalıĢma Esasları”nı
gözden geçirir ve onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna iletir.
1.21 Komite, iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirir. Ġç denetimin Ģeffaf olarak
yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
1.22 Komite, Ġç Denetçiler ile ayrıca toplanarak, Komitenin veya denetçilerin özel olarak
görüĢülmesini istediği konuları görüĢür.
1.23 Komite, Ġç Denetim Birimi tarafından gerçekleĢtirilen denetimler esnasında veya sonucunda
tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında
Komitenin bilgisine ulaĢmasını ve tartıĢılmasını sağlar.
1.24 Komite, Ġç Denetim Birimi tarafından yapılan önerilerin ġirket yönetimine ulaĢmasını,
tartıĢılmasını ve cevaplanmasını sağlar.
1.25 Komite, ġirket iç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu inceler,
değerlendirir ve yönetim kuruluna görüĢ sunar. Ayrıca, Ġç Denetim Birimi tarafından, iç
kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını
araĢtırır.
1.26 Komite, iç kontrol veya benzer konularda suistimal, yasa ve düzenlemelere aykırılık veya
eksikliğe yol açan olayların ortaya çıkarılmasını sağlayıcı öneriler geliĢtirir. Bu amaçla,
ġirketin kanun ve düzenlemelere uyum konusunda geliĢtirdiği takip sistemini, disiplin
cezalarını, bu konularda ġirket yönetimi tarafından açılan soruĢturma ve takiplerin sonuçlarını
gözden geçirir, gerekli düzenleme ve iĢlemlerin yapılması için yönetime önerilerde bulunur.

Bağımsız DıĢ Denetim
1.27 Komite, bağımsız dıĢ denetimin, etkin, yeterli ve Ģeffaf bir Ģekilde yapılması için gerekli
tedbirleri alır.
1.28 Bağımsız denetim kuruluĢunun seçimi, denetim sözleĢmelerinin hazırlanarak bağımsız
denetim sürecinin baĢlatılması ve bağımsız denetim kuruluĢunun her aĢamadaki çalıĢmaları,
Komitenin gözetiminde gerçekleĢtirilir.
1.29 Komite, bağımsız dıĢ denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim yaklaĢımını gözden
geçirir; çalıĢmalarını sınırlayan veya çalıĢmalarına engel teĢkil eden hususlar hakkında
Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
1.30 Komite, bağımsız denetim firmasından veya iliĢkili kuruluĢlarından sağlanan danıĢmanlık
hizmetlerini de göz önünde bulundurarak, bağımsız dıĢ denetçilerin bağımsızlığı konusunda
karar verir.
1.31 Komite, bağımsız dıĢ denetçiler ile ayrıca toplanarak, Komitenin veya denetçilerin özel olarak
görüĢülmesini istediği konuları görüĢür.
1.32 Komite, bağımsız dıĢ denetçiler tarafından gerçekleĢtirilen denetimler esnasında veya
sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin
zamanında Komitenin bilgisine ulaĢmasını ve tartıĢılmasını sağlar.
1.33 Bağımsız dıĢ denetçiler ġirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli
hususları; daha önce ġirket yönetimine iletilen uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde
alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve
uygulama önerilerini, ayrıca ġirket yönetimiyle olan önemli yazıĢmaları Komitenin bilgisine
sunar.
1.34 Komite, bağımsız dıĢ denetçiler tarafından yapılan önerilerin ġirket yönetimine ulaĢmasını,
tartıĢılmasını ve cevaplanmasını sağlar.
1.35 Bağımsız denetim Ģirketinin atanması veya görevden alınmasına iliĢkin Yönetim Kurulu‟na
öneride bulunur.
1.36 Bağımsız denetimin içeriğini inceler, yeterliliğini ölçer. Komite, bağımsız dıĢ denetçilerin
performansını değerlendirir
1.37 Bağımsız denetim Ģirketinin ve çalıĢanlarının objektifliğine engel olabilecek, bağımsızlığını
bozabilecek durumları tespit eder.
1.38 Bağımsız denetim Ģirketine iliĢkin bağımsızlık analizini de içeren bir değerlendirme raporu
düzenleyerek Yönetim Kurulu‟na sunar.

Finansal Raporlama
Genel
1.39 Komite, periyodik mali tabloların ve dipnotlarının yürürlükteki mevzuat ve uluslararası
muhasebe standartlarına uygunluğunu takip eder ve onaylar
1.40 Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve
bunların mali tablolar üzerindeki etkisini araĢtırır.
1.41 Komite, finansal risk oluĢturabilecek alanların tespit edilmesi ve zaafiyetlerin giderilmesi
konusundaki planlar hakkında ġirket Yönetiminin ve Denetçilerin görüĢlerini alır.
1.42 Komite, özellikle türev iĢlemler vb. karmaĢık ve sıra dıĢı iĢlemlerin incelenmesine özel önem
verir.
1.43 Komite, varlık ve kaynakların değerlemesi; garanti ve kefaletler; sosyal sorumlulukların
yerine getirilmesi; dava karĢılıkları; diğer yükümlülükler ve Ģarta bağlı olaylar gibi, muhasebe

1.44
1.45

1.46
1.47

kayıtlarına aktarılmasında ġirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmıĢ
iĢlemleri gözden geçirir.
Komite, ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli
Ģikayetleri inceler ve sonuca bağlar.
Komite, Bağımsız denetim kuruluĢu ile beraber mali tabloları önemli derecede etkileyecek
olan muhasebe politikaları ve prensipleri ve ġirketin faaliyetini önemli ölçüde etkileyecek
olan mevzuat değiĢiklerini inceler.
Komite, finansal raporlara etkisi olabilecek kanuni her türlü durumu ġirket Hukuk Birimi ile
beraber inceler.
Komite;
-

Ara dönemde gerçekleĢen finansal sonuçlar ile bütçelenen veya tahmin edilen finansal
sonuçlar arasında oluĢan önemli farklar,
Finansal oranlardaki önemli değiĢiklikler ile bu değiĢikliklerin ġirketin
operasyonlarındaki değiĢiklikler ve finansman uygulamaları ile tutarlı olup olmadığı,
Muhasebe veya finansal raporlama uygulamalarında gerçekleĢen veya planlanan bir
değiĢikliğin söz konusu olup olmadığı,
Herhangi sıra dıĢı veya önemli iĢlemin olup olmadığı,
Finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve uygun bilgileri
içerip içermediği, konularında inceleme yapar.

Mali tablolar, Duyurular ve Sunumlar
1.48 Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, ġirketin izlediği muhasebe ilkelerine
ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna iliĢkin olarak, ġirketin sorumlu yöneticileri ve
bağımsız denetçilerinin görüĢlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim
Kuruluna yazılı olarak bildirir.
1.49 Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin
Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
1.50 Komite, finansal bilgiler ile ilgili olarak, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist
sunumlarının, yasa ve düzenlemeler baĢta olmak üzere, ġirketin “bilgilendirme politikası”na
uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
1.51 Komite, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılacak açıklamaların hangi ölçüde
Denetçilerin kontrolünden geçtiği ve söz konusu duyuru ve sunumların nasıl hazırlandığı
konularını araĢtırır.
1.52 ġirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında,
iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değiĢiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.
Kanun ve Düzenlemelere Uyum
1.53 ġirket faaliyetlerinin mevzuata ve Ģirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp
yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları
belirler.
1.54 Komite,ġirketin kanun ve düzenlemelere uyum konusunda geliĢtirdiği takip sistemini;disiplin
cezaları dahil suistimal, haksız kazanç, kanun ve düzenlemelere uymama v.b. konularda ġirket
yönetimi tarafından açılan soruĢturma ve takiplerin sonuçlarını gözden geçirir.
1.55 Komite, ġirket muhasebesi, iç kontrol sistemi, bağımsız dıĢ denetim vb. konularda ortaklığa
ulaĢan önemli Ģikayetleri inceler; sonuca bağlanmasını sağlar ve Ģirket çalıĢanlarının bu
konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde ġirket yönetimine iletilmesini temin
eder.

1.56 Komite, ġirket yönetiminden, hukukçularından veya ġirket dıĢı hukuk danıĢmanlarından,
ġirket aleyhine açılan davalar, bu davalar ile ilgili olarak ayrılan karĢılıklar, ayrılması gereken
karĢılıklar, konusu kalmayan karĢılıklar ve oluĢabilecek toplam risk ile ilgili olarak her üç
ayda bir düzenli rapor alır ve değerlendirir.
1.57 Komite, mali tablo ve dipnotların hazırlanmasında, ġirketin tabi olduğu mevzuat hükümlerine
uyduğu konusunda gerekli bilgileri alır ve bunları değerlendirir.
1.58 Komite, çıkabilecek çıkar çatıĢmaları ve ġirketin ticari sırlarının kötüye kullanılması
konularında Yönetim Kuruluna bilgi sunar ve önerilerde bulunur.
1.59 Komite, düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleĢtirilen denetim ve soruĢturma sonuçlarını
gözden geçirir, Yönetim Kuruluna bilgi sunar ve önerilerde bulunur.
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Ġç Düzenlemelere Uyum
Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını sağlar ve ilgili çalıĢanlara ulaĢmıĢ olmasını
sağlayıcı önlemler geliĢtirir.
Komite, iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranıĢ biçimlerinin, ġirket yönetimi
tarafından uygun bir iletiĢim yöntemi ile çalıĢanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.
Komite, iç düzenlemelere uyumun takibi konusunda ġirket yönetimi tarafından yapılan
çalıĢmaları değerlendirir.
Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalıĢanlar arasında çıkabilecek çıkar
çatıĢmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç
düzenlemelere uyumu gözetir.
Komite, ġirket ve iĢtiraklerinin varlıklarının uygunsuz ve yetkisiz kullanımlara karĢı
korunmasını sağlayıcı öneriler geliĢtirir ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.
Diğer Sorumluluklar
Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine
getirir.
Komite, gerekli gördüğü takdirde özel soruĢturmalar baĢlatabilir ve bu soruĢturmalarda
kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kiĢileri danıĢman olarak atayabilir.
Komite, gerekli gördüğü takdirde belirli hususları ġirket Genel Kurul toplantı gündemine
aldırabilir.
Komite kendi performansını düzenli olarak gözden geçirir.
Komite, ġirketin mali tabloları, iç kontrol sistemi, bağımsız denetim faaliyeti veya faaliyet
konusu ile ilgili ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen Ģikayetleri inceler ve sonuca bağlar.
Bu tür Ģikayetlerin Komiteye ulaĢması ve değerlendirilebilmesi için gerekli alt yapıyı
oluĢturmak Komitenin görevidir
ġirket içinde yasal düzenlemelere ve ġirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını
gözetmek ve ġirketin faaliyetlerine iliĢkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değiĢiklerin
ġirket yapısına uyarlanmasını sağlamak Komitenin görevidir. Bu kapsamda Komite, yasal
mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin izlenmesi konusunda ilgili birimler tarafından
bilgilendirilir

Denetim Komitesiyle ilgili bilgiler aĢağıdadır:
Adı Soyadı
Lütfi ġĠMġEK
Murat ÇAKIRKAYA
Ali KORKMAZ

Ünvanı
Komite BaĢkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi

Risk Komitesinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
1. 1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Sistematik “ Risk Yönetim Kültürü‟‟ kavramını geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak
ġirketin karĢı karĢıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve
raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda
bulunmak,
Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüĢleri doğrultusunda risk
yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara
uyulmasını sağlamak,
Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi,
uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak
gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleĢtirerek gerekli değiĢiklikleri yapmak,
Risk izleme fonksiyonunu etkin bir Ģekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli
görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüĢ ve rapor talep etmek.
ġirket genelinde risk yönetim faaliyetlerinin etkinliğini ve sonuçlarını izlemek ve
değerlendirmek
Kritik riskleri ve bu risklerle ilgili geliĢmeleri düzenli olarak takip etmek

Risk Komitesiyle ilgili bilgiler aĢağıdadır:
Adı Soyadı

Ünvanı

Enver ġEKERCĠ
Tahir ATĠLA
Tamer YARAROĞLU

Komite BaĢkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi

18. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması
Ana sözleĢmenin 9.maddesinde sair komiteler oluĢturulabilir ifadesinden hareketle, Risk yönetimi
komitesi oluĢturulmuĢ olup, Ģirketin maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi
süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliĢtirilmesi hedeflenmektedir
19. ġirketin Stratejik Hedefleri
Misyonumuz: ĠĢ ve iletiĢim içinde olduğu tüm gruplarla uyum içinde çalıĢarak, mutlak müĢteri
memnuniyetini en üst seviyede hedefleyen hizmet sunmak.
Vizyonumuz: BaĢta nitelikli insan kaynakları olmak üzere; sahip olduğu tüm varlık ve değerleriyle
yenilikçi hizmet üretmek ve perakende sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde öncü olmak.
20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından ġirket‟in mali durumuna göre her biri
için ayrı ayrı tespit edilir.
Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiĢ, doğrudan veya üçüncü
bir kiĢi aracılığıyla Ģahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamıĢ veya lehine kefalet gibi teminatlar
verilmemiĢtir.

