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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
fiirketimiz Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde yer alan prensiplerin
uygulanmas› için gerekli özen ve dikkati göstermifl olup,
eksikliklerin giderilmesi hususunda çal›flmalar›na devam
etmektedir.

Bölüm I-Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi
B‹M, fiirket yönetimi ile pay sahipleri aras›ndaki iletiflimi
oluflturmak ve pay sahipleri ve tüm menfaat sahiplerini
do¤ru, eksiksiz, h›zl› ve etkin olarak bilgilendirmek amac›yla
2005 y›l›nda Finansman Direktörlü¤ü’ne ba¤l› Yat›r›mc›
‹liflkileri Birimi'ni oluflturmufltur.

Operasyon Komitesi Üyesi ve Finansman Direktörü:
Haluk Dortluo¤lu
Tel: 0 216 564 03 46
E-Posta : haluk.dortluoglu@bim.com.tr

Raporlama ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü:
Serkan Savafl
Tel: 0 216 564 03 46
E-Posta: serkan.savas@bim.com.tr

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak kamuyu ayd›nlatma
ile ilgili çal›flmalar› yapmak; birime gerek pay sahipleri
gerekse çeflitli kurulufllar›n analistleri taraf›ndan
yönlendirilen sözlü ve yaz›l› sorulara, kamuya aç›klanm›fl
bilgiler kapsam›nda en k›sa zamanda mümkün olan tüm
iletiflim vas›talar›yla cevap verilmesini sa¤lamak ve y›ll›k
faaliyet raporlar›n› haz›rlamak birimin temel faaliyetleri
aras›nda yer almaktad›r. Birim, dönem içerisinde arac›
kurulufllar taraf›ndan düzenlenen 11 yat›r›mc› konferans›na
kat›lm›fl olup, bu konferanslarda ve ayr›ca fiirket
merkezinde yap›lan toplam 100'ün üzerindeki toplant›larda
yat›r›mc› ve pay sahiplerini bilgilendirmifltir.

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›, Sermaye Piyasas›
Kurulu, Merkezi Kay›t Kuruluflu gibi kurumlarla irtibat,
Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi taraf›ndan sa¤lanmakta olup, ilgili
yasalar kapsam›nda özel durum aç›klamalar› yine bu
birimin sorumlulu¤u alt›ndad›r.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamam›, ticari s›r
niteli¤inde olmayan ve halka aç›klanmam›fl veriler hariç
olmak üzere karfl›lanm›flt›r. Bu talepler genelde Genel
Kurul bilgileri, kâr pay› ödemeleri ve mali verilerle ilgili
sorular› içermektedir. Pay sahiplerinin fiirket ile ilgili bilgilere
kolay ulaflabilmeleri için kamuya aç›klanan tüm bilgiler
fiirketimizin web sitesinde (www.bim.com.tr), Yat›r›mc›
‹liflkileri bölümünde yer almaktad›r. Ayr›ca y›l içerisinde
kurumsal pay sahiplerinin ve arac› kurum analistlerinin
bilgi talepleri, tele-konferans ve bire bir görüflme gibi çeflitli
iletiflim kanallar›yla karfl›lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bilanço
dönemleri sonras›nda pay sahiplerini bilgilendirmek
amac›yla tele-konferanslar düzenlenmifl ve konferans
kat›l›m bilgileri web sitesinde Yat›r›mc› ‹liflkileri bölümü
alt›nda duyurulmakla birlikte, fiirketimiz veri taban›nda
kayd› bulunan kifli ve kurulufllara da e-posta yoluyla
da¤›t›lm›flt›r.

fiirket Ana Sözleflmesi’nde özel denetçi atanmas› talebinin
bireysel bir hak olarak belirlenmesi yönünde herhangi bir
düzenleme bulunmamaktad›r ve dönem içinde özel denetçi
tayini talebi olmam›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri
B‹M Birleflik Ma¤azalar A.fi.'nin Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›, 19 Nisan 2007 tarihinde, saat 10:00'da,
“Abdurrahman Gazi Mahallesi, Ebubekir Caddesi, No:289,
Samand›ra, ‹stanbul” adresindeki fiirket merkezinde,
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n ‹stanbul ‹l Sanayi ve Ticaret
Müdürlü¤ü'nün 18.04.2007 tarih ve 22925 no'lu yaz›lar›yla
görevlendirilen Bakanl›k Komiseri Demir ‹nal gözetiminde
yap›lm›flt›r.

Genel Kurul Toplant›s›, davet mektubu ve gazete ilan› yolu
ile yap›lm›flt›r. Ayr›ca toplant› tarihinden önce, toplant›
gündemi özel durum aç›klamas› vas›tas›yla kamuya
duyurulmufl olup, ayn› zamanda web sitesinde de
yay›mlanm›flt›r. Hazirun cetvelinin tetkiki ile fiirket'in toplam
25.300.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 25.300.000
adet hisseden 6.737.348 adedi asaleten; 6.252.776 adedi
ise vekaleten temsil edilmifltir. Genel Kurul'da pay sahipleri
taraf›ndan Ana Sözleflme de¤iflikli¤i gerektiren bir öneri
verilmemifltir. Pay sahiplerinin sözlü olarak yönelttikleri
sorulara sözlü olarak aç›k flekilde cevap verilmifltir. Genel
Kurul toplant› tutana¤› 03 May›s 2007 tarih 6800 say›l›
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Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmifl olup,
tutana¤›n Türkçe ve ‹ngilizce çevirisi fiirketimizin web
sitesinde (www.bim.com.tr) Yat›r›mc› ‹liflkileri bölümünde
pay sahiplerine sunulmufltur. Ayr›ca, toplant› tutanaklar›
fiirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine aç›k
tutulmufltur.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
fiirket paylar›n›n tamam› hamiline yaz›l›d›r. Hisse
senetlerinde oy hakk›na iliflkin imtiyaz bulunmamaktad›r.
fiirket hissedarlar› ve vekillerinin ola¤an ve ola¤anüstü
Genel Kurullarda sahip olduklar› her bir hisse için bir oy
hakk› vard›r. Her hissedar kendi ad›na oy kullanmak üzere
Genel Kurul'a bir temsilci gönderebilir. Vekaleten oy
kullanma Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak yap›lacakt›r. fiirket Ana Sözleflmesi’nde birikimli oy
kullan›lmas› ile ilgili bir hüküm bulunmamakla birlikte az›nl›k
paylar› yönetimde temsil edilmemektedir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
fiirket'in kâr da¤›t›m politikas› genel kurul taraf›ndan, 2007
ve izleyen y›llarda elde edilen kârdan da¤›t›labilir k›sm›n›n
en az %30'unun da¤›t›lmas› fleklinde belirlenmifl olup, bu
politika y›l içerisinde özel durum aç›klamas› vas›tas›yla
kamuya duyurulmufltur.

fiirket esas sözleflmesi uyar›nca oy hakk›nda imtiyaz
tan›nmam›fl oldu¤undan, kâr da¤›t›m›nda da imtiyaz söz
konusu de¤ildir. Kâr da¤›t›m süresi ‹dare Meclisi’nin teklifi
üzerine Genel Kurul taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu’nun
hükümlerine ve Sermaye Piyasas› mevzuat›na uygun
olarak kararlaflt›r›l›r. 2007 y›l›ndaki kâr da¤›t›m› yasal
süreler içerisinde gerçeklefltirilmifltir.

7. Paylar›n Devri
Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di¤er mevzuat
hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Bölüm II-Kamuyu Ayd›nlatma ve fieffafl›k

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›
fiirket SPK'n›n Seri: VIII No: 39 Özel Durumlar›n Kamuya
Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i kapsam›nda yer alan
hususlar›, kamuya zaman›nda aç›klamaktad›r. Ayr›ca pay
sahiplerinin sorular›na Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi taraf›ndan
do¤ru, eksiksiz ve eflitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmesine
çal›fl›lmaktad›r. Bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesi ile
sorumlu olan personelin isimleri ve iletiflim bilgileri raporun
2. maddesinde yer almaktad›r.

9. Özel Durum Aç›klamalar›
fiirketimiz 2007 y›l› içerisinde 61 adet özel durum
aç›klamas› yapm›fl olup, 31.12.2007 tarihinde yap›lan arsa
al›m›na iliflkin özel durum aç›klamas›na ek olarak ‹MKB
taraf›ndan istenen 02.01.2008 tarihli ek aç›klama
zaman›nda yap›lm›flt›r. Zaman›nda yap›lmam›fl özel durum
aç›klamam›z bulunmamaktad›r.

Aç›klamalar web sitesinde www.bim.com.tr adresinde de
yer almaktad›r.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimiz internet sitesinin adresi www.bim.com.tr'dir.
fiirketimiz internet sitesinin Yat›r›mc› ‹liflkileri bölümünde
pay sahiplerine yönelik bilgiler ‹ngilizce çevirileri ile birlikte
afla¤›daki bafll›klar alt›nda sunulmufltur:
• Ticari Unvan
• Ortakl›k Yap›s›
• Kurumsal Yönetim
• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporlar›
• Finansal Raporlar
• Özel Durum Aç›klamalar›
• Finansal Takvim
• Genel Kurul Bilgileri
• ‹letiflim

11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin
Aç›klanmas›
fiirketimiz ortakl›k yap›s› afla¤›da sunulmufl olup, fiirket'in
web sitesi ve periyodik finansal raporlar vas›tas›yla kamuya
duyurulmufltur. Halka aç›k k›s›m d›fl›ndaki pay sahipleri
gerçek kiflilerdir.

Hissedar Hisse Say›s›         Pay Oran› %
Mustafa Latif Topbafl 5.064.416 20,02
Abdulrahman A. El Khereji  4.702.100 18,59
Ahmet Afif Topbafl 1.608.500 6,36
Zuhair Fayez 998.275 3,95
‹brahim Halit Çizmeci     300.000 1,18
Ömer Hulusi Topbafl 30.000 0,11
Di¤er (Halka aç›k)            12.596.709             49,79
Toplam 25.300.000           100,00
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12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin
Kamuya Duyurulmas›
fiirketimiz ‹dare Meclisi üyeleri, denetçileri ve üst
yönetimde görev alan kifliler afla¤›da yer almakta olup,
fiirket'in web sitesi vas›tas›yla kamuya duyurulmufltur.

‹dare Meclisi
Mustafa Latif Topbafl ‹dare Meclisi Baflkan›
Mehmet Fatih Saraç* ‹dare Meclisi Baflkan 

Yard›mc›s›
* (30.01.2008 tarihi itibariyle flirketimizdeki görevinden ayr›lm›flt›r.)

Ekrem Pakdemirli ‹dare Meclisi Üyesi
Mahmut P. K. Merali ‹dare Meclisi Üyesi
Ömer Hulusi Topbafl ‹dare Meclisi Üyesi
Zeki Ziya Sözen ‹dare Meclisi Üyesi
Yalç›n Öner ‹dare Meclisi Üyesi

Denetçiler
Prof. Dr. Selahattin Tuncer Denetçi
Prof. Dr. Arif Atefl Vuran Denetçi

Üst Yönetim
Jos Simons CEO
Galip Aykaç Operasyon Komitesi Baflkan›
Ürfet Naçar Operasyon Komitesi Üyesi
Bülent Pehlivan Operasyon Komitesi Üyesi
Haluk Dortluo¤lu Operasyon Komitesi Üyesi 

ve Finansman Direktörü
Muharrem Arslantürk Operasyon Komitesi Üyesi
Ünsal Çetinkaya Sat›n Alma Genel Müdürü

Bölüm III-Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri mevcut mevzuat düzenlemelerine uygun
olarak kendilerini ilgilendiren ve ticari s›r kapsam›nda
olmayan konularda uygun iletiflim araçlar› vas›tas›yla
bilgilendirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›lmas›
Çal›flanlar›m›z ve di¤er menfaat sahipleri ile ilgili konularda
verimlili¤in art›r›lmas› ve iyilefltirilmelerin sa¤lanmas›
amac›yla toplant›lar yap›lmakta ve bu yönde toplanan
öneriler üst yönetim taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.
Ayr›ca çal›flanlar, hizmet verdikleri birimin çal›flma usulleri
ile ilgili konularda flikâyet, elefltiri ve önerilerini rahatça ilgili
birime iletme konusunda teflvik edilmektedir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
B‹M Organizasyon Hedefleri'nde de belirtildi¤i gibi,
hedeflerimize ancak çal›flanlar›m›z sayesinde ulaflabiliriz.
B‹M'in çal›flma düzeninin bu hedeflere uygun flekilde
yürütülmesinin sa¤lanmas›, personel haklar› ve çal›flma
flartlar›n›n genel prensiplerinin düzenlenmesi B‹M Personel
Yönetmeli¤i'nde belirtilmifltir. Çal›flanlar ile iliflkileri, 16
bölge deposu ve merkez ofiste bulunan personel ve idari
ifller birimleri sa¤lamaktad›r.

Çal›flanlar›na kendilerini mesleki yönden e¤itme ve
gelifltirme imkân› verebilecek, inisiyatif almalar›n›
sa¤layacak rahat ve huzurlu bir çal›flma ortam› sa¤lamak
fiirket için insan kaynaklar› politikas› aç›s›ndan öncelikler
aras›nda yer almaktad›r. Ayr›ca çal›flanlar›n flikâyet ve
elefltirilerini rahatça ilgili birimlere iletebilmeleri teflvik
edilmekte ve bu flikâyet  ve elefltiriler zaman geçirilmeden
çözüme kavuflturulmaya çal›fl›lmaktad›r.

16. Müflteri ve Tedarikçi ‹liflkileri Hakk›nda Bilgiler
fiirket'in ifl modeli karfl›l›kl› güven esas›na dayand›¤› için,
hem müflterilerle hem de tedarikçilerimizle olan
iliflkilerimize azami hassasiyet gösterilmektedir. Koflulsuz
iade politikas› kapsam›nda müflteriye sat›n ald›¤› ürünü
zaman k›s›tlamas› olmadan ve herhangi sebep
belirtmeksizin iade hakk› tan›nm›flt›r. Ayr›ca operasyonel
maliyetlerde sa¤lanan her bir avantaj› do¤ruca ürün
fiyatlar›na yans›tma politikas› y›llard›r baflar› ile
uygulanmaktad›r. Bu tür politikalar ve baflar›l› uygulamalar,
müflterilerimizin fiirket'e duyduklar› güvenin en üst düzeye
ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.

fiirket politikas› gere¤i, tedarikçiler, fiirket'in ifl orta¤› olarak
görülmektedir ve uzun dönemli, sa¤lam iliflkilerin devam
ettirilmesine gayret edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk
fiirket herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmamaktad›r.
Naylon ve karton at›klar, planl› ve çevreye hiçbir zarar
vermeyecek flekilde ma¤azalardan depolar›m›za
getirilmekte ve belirli flirketlerle yap›lan sözleflmelere
dayanarak söz konusu at›klar sat›lmaktad›r.

B‹M, ürün portföyünün kalite kontrolünü denetlemek için,
Türk Kalite Kontrol Laboratuar› ve TÜB‹TAK Araflt›rma
Enstitüsü ile koordinasyon halinde çal›flmaktad›r. TÜB‹TAK,
B‹M'de sat›lan ürünler üzerinde kimyasal ve biyolojik testler
yapmakta ve üretim yerlerini detayl› kalite kontrolünden
geçirmektedir.
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Ayr›ca ‹stanbul'daki merkez ofiste ve di¤er bölgesel
teflkilat›m›zda ürünlerden örnekleme al›narak kalite testleri
yap›lmaktad›r. Yeni bir ürün sat›fla ç›kar›laca¤› zaman ürün
üzerinde kalite ve be¤eni testleri yap›l›r, ayr›ca benzer
testler mevcut eflde¤er ürünler ve rakip ürünler için de
yap›l›p sonuçlar karfl›laflt›r›l›r.

Bölüm IV-‹dare Meclisi

18. ‹dare Meclisi’nin Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
fiirket'in idaresi ve d›flar›ya karfl› temsili ‹dare Meclisine
aittir. ‹dare Meclisi, Genel Kurul taraf›ndan Türk Ticaret
Kanunu'nun hükümlerine göre seçilmifl 7 (yedi) üyeden
oluflur. Söz konusu üyelerden 2'si (iki) Sermaye Piyasas›
Kurulu kurumsal yönetim rehberinde tan›mlanan anlamda
ba¤›ms›z ‹dare Meclisi üyelerinden oluflmakta olup,
üyelerden hiçbirinin fiirket'te icrac› görevi
bulunmamaktad›r. fiirket Ana Sözleflmesi’nin 19.
maddesinde, ‹dare Meclisi üyelerinin Genel Kurul'un
müsaadesi al›nmaks›z›n Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve
335. maddelerinde yaz›l› ifllemleri yapamayacaklar›na dair
bir s›n›rlama bulunmaktad›r. Mevcut ‹dare Meclisi
üyelerinin isimleri raporun 12. maddesinde listelenmifltir.

19. ‹dare Meclisi Üyelerinin Nitelikleri
‹dare Meclisi üyelerimiz, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde
gösterilen nitelikleri haiz, bilgi birikimi olan ve tecrübeli
kiflilerdir. fiirket Ana Sözleflmesi’nde, üye seçiminde
aranacak asgari niteliklere iliflkin ayr›ca bir düzenleme yer
almamaktad›r.

20. fiirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
fiirket'in hedefi, indirimli g›da perakendecili¤i sektöründe
hizmet verilen bölgelerde yüksek verimlilik sa¤lamak,
Türkiye'nin di¤er bölgelerine ve gelecekte bu konsepti
uygulayabilece¤i ülkelere aç›larak buradaki tüketicilere
hizmet vermektir. Her zaman kaliteli ürünlerin sat›fla
sunulmas›, operasyonel verimlili¤in art›r›lmas›, fiyat
indirimi, ürün portföyünde özel markal› ürünlerin oran›n›n
art›r›lmas› ve tedarikçilerin verimlili¤inin art›r›larak
maliyetlerin düflürülmesi de fiirket'in di¤er hedefleri
aras›ndad›r.

Uzun vadede:
• B‹M, Türk g›da perakende sektöründe en büyük ciro
pay›na sahip flirkettir.
• Ürün çeflidi yaklafl›k 600 adet civar›ndad›r.
• Dürüst, güvenilir ve adil olmak bizim ilkelerimizdir. Ne
kadar büyürsek büyüyelim biz tevazumuzu muhafaza
edece¤iz.
• Hangi din, dil ve ›rkta olursa olsun, fiirketimizin her
mensubuna ayn› yak›nl›kta davranmak ve anlay›fll› olmak
en tabii sorumlulu¤umuzdur. Bir baflkas›n› k›rmad›kça,
fiirket'e zarar vermedikçe, her çal›flan›m›z›n flahsi yaflam
tarz›na sayg›l›y›z. Ancak müflterilerimizi rahats›z edecek
afl›r›l›klardan kaç›n›r›z.

‹dare Meclisi, fiirket'in belirlenen hedeflere ulaflma
derecelerini, mali verileri incelemek suretiyle, ayl›k olarak
gözden geçirmektedir.

21. Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalar› kapsam›nda
fiirketimiz, maruz kald›¤› riskleri ve bunlardan korunma
yöntemlerini de dikkate alarak, ifl süreçleri ile ilgili uygun
“politika” ve “prosedür”leri oluflturmufl, organizasyon
içerisinde ifllevsel görev ayr›mlar› yapm›fl, onay ve yetki
mekanizmalar›n› süreçlere yerlefltirmifl, fiirket fiziki
k›ymetlerinin korunmas› ve mutabakat›na iliflkin usulleri
düzenlemifltir. Ayr›ca süreç içerisinde etkin raporlama ve
yönetim, gözetim uygulamalar› tesis edilmifltir.

fiirketimizde, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin
ba¤›ms›zca de¤erlendirilmesi ile görevli bir ‹ç Denetim
Birimi bulunmaktad›r. fiirket'in tüm faaliyetleri, ‹ç Denetim
Birimi'nin çal›flma kapsam›nda olup, haz›rlanm›fl y›ll›k
planlar çerçevesinde denetlenmektedir. ‹ç Denetim Birimi,
denetim sonuçlar› hakk›nda Üst Yönetim'e ve ‹dare Meclisi
taraf›ndan ihdas edilen  Denetim ve Ücret Komitesi'ne
düzenli raporlamalar yapmaktad›r.
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22. ‹dare Meclisi Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumluluklar›
‹dare Meclisi, kanunlarda ve fiirket Ana Sözleflmesi’nde
öngörülen görevleri yerine getirir. fiirket, ‹dare Meclisi
taraf›ndan idare ve temsil olunur. ‹dare Meclisi, fiirket
amaç ve mevzuuna giren her çeflit ifllemi, hukuki, mali ve
teknik iflleri fiirket ad›na yapmak ve fiirket unvan›n›
kullanmak hakk›n› haizdir.

23. ‹dare Meclisi’nin Faaliyet Esaslar›
fiirket Ana Sözleflmesi’nde de belirtildi¤i üzere ‹dare
Meclisi, fiirket iflleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe
baflkan›n daveti üzerine toplan›r. Ancak ‹dare Meclisi'nin
her 3 ayda bir toplanmas› mecburidir. ‹dare Meclisi
üyelerinin herhangi birinin iste¤i üzerine baflkan ‹dare
Meclisi’ni toplant›ya ça¤›r›r. Baflkan bu daveti, iste¤i takiben
10 iflgünü içinde yapmaz ise ‹dare Meclisi'ni toplant›ya
baflkan yard›mc›s› ça¤›rabilir. Toplant› davetinin ve ilgili
gündemin, toplant›n›n programland›¤› tarihten en az 15
gün önce her üyeye taahhütlü mektup ile veya elden, faks
veya teleks ile iletilecek bir mektup yoluyla yap›lmas›
laz›md›r. Toplant›, fiirket merkezinde veya Türkiye içinde
veya ‹dare Meclisi'nin oybirli¤i ile karar vermesi halinde
yurtd›fl›nda baflka bir yerde de yap›labilir. ‹dare Meclisi
üyeleri eflit oy hakk›na sahip olmakla birlikte, olumsuz veto
haklar› bulunmamaktad›r. ‹dare Meclisi gündemi, ortaya
ç›kan gerekler do¤rultusunda oluflturulmaktad›r. ‹dare
Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflimi, ‹dare Meclisi
Baflkan› Sekretarya Makam› taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.

‹dare Meclisi 2007 y›l› içinde 12 kez fiili toplant›, 14 kez de
TTK'nin 330/2. maddesine uygun olarak toplant›
yap›lmaks›z›n üyelerin muvafakat› al›narak kararlar alm›flt›r.
Al›nan kararlara karfl› oy beyan›nda bulunulmam›flt›r.

24. fiirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
‹dare Meclisi Üyeleri, Genel Kurul'un müsaadesi al›nmadan,
Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz›l›
ifllemleri yapamazlar.

25. Etik Kurallar
fiirket'in tüm çal›flanlar›yla paylaflt›¤› organizasyon
hedefleri metninde, hedeflere ulafl›lmas› için çal›flanlar›m›z,
yöneticilerimiz ve tedarikçilerimizden beklentilerimiz aç›kça
ifade edilmifl olup, ilgili beklenti ve kurallar halka
aç›klanmam›flt›r. Ayr›ca flirket içinde uyulmas› gereken
genel ve özel konular için oluflturulmufl prosedürler titizlikle
uygulanmakta olup, ihtiyaç duyuldu¤unda güncellemeleri
yap›lmaktad›r.

26. ‹dare Meclisi’nde Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap›
ve Ba¤›ms›zl›¤›
‹dare Meclisi'nde oluflturulmufl Ba¤l› fiirketler ve ‹liflkili
Kurulufllar Komitesi ve Denetim ve Ücret Komitesi vard›r.
fiirket'in içinde bulundu¤u durum ve gereksinimlere uygun
olarak, ‹dare Meclisi'nin görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl›
bir biçimde yerine getirmesini teminen oluflturulmufl olup,
üçer ayl›k dönemler itibariyle haz›rlad›klar› raporlar› ‹dare
Meclisi'ne sunmaktad›rlar. Her iki komitenin üçer üyesi
bulunmakla birlikte, iki üye her iki komitede de görev
yapmaktad›r. Komite üyelerinin fiirket'te icrac› görevleri
bulunmamakla birlikte, iki komitede de birer ba¤›ms›z üye
bulunmaktad›r. ‹dare Meclisi üyelerinden Kurumsal
Yönetim Komitesi oluflturulmam›flt›r.

27. ‹dare Meclisi’ne Sa¤lanan Mali Haklar
‹dare Meclisi üyelerine Genel Kurul kararlar› do¤rultusunda
huzur hakk› tan›nmaktad›r. Üyelere ve yöneticilere borç,
kredi verme ve sair flekillerde fayda sa¤lanmas› söz konusu
de¤ildir. ‹dare Meclisi üyelerine performansa dayal›
ödüllendirme yap›lmamaktad›r.




