
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

a) Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009

b) Ortaklığın Unvanı : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Çıkarılmış Sermayesi    :   43.335.000 TL.

Kayıtlı Sermayesi         : 100.000.000 TL.
 
c)Yönetim Kurulu Üyeleri   :

Adı Soyadı Ünvanı Görev Süreleri 
İdil YİĞİTBAŞI   Başkan 13.05.2008-13.05.2011
Yılmaz GÖKOĞLU Başkan Vekili 13.05.2008-13.05.2011
Mehmet AKTAŞ             Üye 30.04.2009-13.05.2011
Hakkı Hikmet ALTAN             Üye 30.04.2009-13.05.2011
Suat ÖZYİĞİT             Üye 30.04.2009-13.05.2011
Ali SÖZEN             Üye 24.09.2009-13.05.2011
Ergun AKYOL             Üye 28.12.2009-13.05.2011

* 12 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu 
üyeliğinden  ayrılan  Sn.  Taşkın  TUĞLULAR’ın  yerine  seçilen  Sn.  Hakkı  Hikmet 
ALTAN’ın, Sn. Ata Murat KUDAT’ın yerine seçilen Sn. Mehmet AKTAŞ, Sn. B.Safa 
OCAK’ın yerine   seçilen Sn. Suat ÖZYİĞİT’in Yönetim Kurulu Üyelikleri tasvip edildi.

* 18.06.2009 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sn. 
İdil YİĞİTBAŞI, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Sn.Yılmaz GÖKOĞLU seçilmiştir.

* 11 Ağustos 2009 tarihinde Sn: Emine Feyhan YAŞAR’ın Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevinden  ayrılması   nedeni  ile  yerine,  24  Eylül  2009  tarihinde  Sn.  Ali  SÖZEN 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  

* Sn. Zeki ILGAZ’ ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması nedeni ile yerine, 
28 Aralık 2009 tarihinde Sn. Ergun AKYOL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  

Yetki Sınırları: 
Gerek  Yönetim  Kurulu  Başkanı  ve  gerekse  Yönetim  Kurulu  üyeleri,  Türk  Ticaret 
Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ve  Esas  Sözleşmemiz’in  10.  ve  11.  maddesinde 
belirlenen yetkileri haizdirler. 

Denetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı Atama Tarihi Görev Süresi
Kamil DEVECİ  12.05.2009 1 Yıl
Erdem ÇAKIROKKALI 12.05.2009 1 Yıl

Yetki Sınırları:
Esas Sözleşmemizin 14. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir. 



PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

 
   d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:
Şirketimizin 31.12.2009 tarihi itibariyle beheri 1 Kr. nominal değerde, 1.500.000 adet 
A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı  olmak üzere toplam 
4.333.500.000 adet payı mevcuttur.

f) Şirketin Performansını Etkileyen Etmenler ve İşletmenin Gelişimi Hakkında 
Öngörüler:

Ülkemiz kırmızı et sektöründe kayıt dışı üretim ve ticaret hala önemini ve olumsuz 
etkisini sürdürmektedir. Bu durum bir taraftan şirketimiz gibi kurallara uygun faaliyet 
sürdüren firmalar aleyhine haksız rekabet oluştururken diğer taraftan vergi kaybı ve 
toplum sağlığı açısından risk oluşturmaktadır.

Ülkemizde  yüksek  et  maliyetleri  kırmızı  et  ve  et  ürünleri  ihracatının  önündeki  en 
önemli  engeldir.  Komşu  ülkelerdeki  et  fiyatlarının  daha  düşük  olması,  ülkemize 
kaçak, kontrolsüz canlı hayvan ve et girişlerini teşvik etmekte ve bu durum hayvan 
hastalıkları riskini  artırmaktadır. 

Ülkemizde  sadece  yılbaşı  ile  ilgili  olarak  akla  gelen  hindi,  sağlık  ve  lezzet 
değerleriyle,düşük  yağ  ve  kolesterol  oranı,  taşıdığı  yüksek  protein  ile  365  gün 
tüketilebilecek bir gıda kaynağıdır. 

Yurt dışına kıyasla ülkemizde maalesef hindi eti tüketimi hala çok düşük seviyededir. 
Türkiye’de kişi başı yaklaşık 500 gram hindi eti tüketilmektedir. Oysa bu oran ABD’de 
8 kg, Batı Avrupa’da ise 6-8 kg arasındadır.  

Pınar  Et,  piyasada  rekabeti  sürdürebilmek  için  iyileştirme  çalışmalarını  Yalın  Altı 
Sigma projeleriyle desteklemektedir.

g) Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri:

Pınar Et, her yıl piyasaya sunduğu yeni ürünlerle Türkiye’nin yenilik Pınar’ı olmaya 
devam  etmektedir.  Tüketici  odaklı  çalışan,  tüketici  talep  ve  ihtiyaçlarına  uygun 
ürünler üretmeyi ilke edinen Pınar Et, yeni ürün tasarımları ve mevcut ürünlerin yeni 
teknolojilere uyarlanarak geliştirilmesinin yanında verimlilik ve kalite konularında da 
proje öneri ve çalışmaları yapmaktadır. 
Pınar Et,  AR-GE’si aynı zamanda en uygun maliyet ve en az fire ile en yüksek verimi 
almayı  hedefleyen  “maliyet  kontrollü  ürün  geliştirme”  konusunda  da  uzman  bir 
kadroya  sahiptir.  2008  yılında,  pekçok  yeni  ürün  tasarımı  yapılmış  ve  mevcut 
ürünlerde geliştirme çalışmaları sürdürülerek, “Lezzet Pınarım” ve “Yenilik Pınarım” 
misyonuna güç katılmaya devam edilmiştir.
Pınar  Et’in  araştırma  geliştirme  departmanı;  dünyadaki  sektörel  gelişmeleri  takip 
ederek  üretime  uyarlamakta,  var  olan  ürünler  ve  yeni  çıkan  ürünlerde  geliştirme 
çalışmalarına  devam etmekte,  gıda  mevzuatındaki  değişiklikleri   ve  rakip  ürünleri 
yakından izlemektedir.
Ar-Ge çalışmaları  çeşitli  kurumlarla ortaklaşa yapılan bilimsel çalışmalar  olarak da 
yürütülmektedir. TÜBİTAK ve  Ege Üniversitesi ile yürütülen  projeler tamamlanmıştır. 
Bu güçlü yapılanma ve teknolojiyi arkasına alarak ilerleyen Pınar Et, gıda sektörüne 
sürekli yeni ürünler sunmaya ve “ilk”lere imza atmaya devam edecektir.
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h) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri :

Pınar  Et,  insan  vucudu  için  gerekli  olan  her  türlü  hayvansal  protein  ihtiyacını 
karşılamaya yönelik olarak en kaliteli et ve balık ürünlerini tüketicilerine sunmaktadır. 
Pınar  Et,  kurulduğu  yıldan  bu yana  tüketiciye  sağlık,  lezzet,  yenilik  kaynağı  olan 
ürünler  sunarak  üretimde  en  modern  teknolojileri  kullanmıştır.  İnsana  yatırım 
yapılarak,  ürünlerde  ve  sistemlerde  kaliteden  hiç  taviz  verilmemiştir.  24  yıldır 
süregelen  mükemmeliyetçi  çalışmalar  sonucu  Pınar,  tüketicilerin  en  güvendiği 
markalardan biri olmuştur.

Ülkemizde  2009  yılında  işlenmiş  et  ürünleri  pazarı  bir  önceki  yıla  göre  yüzde  2 
büyümüştür. 2009 yılında hanelerin yüzde 87,7’ sine en az bir adet şarküteri ürünü 
girmiştir. 

2009  yılında  Pınar  Et,  ACNielsen  Perakende  Paneli’ne  göre  şarküteri  pazarının 
genelinde yüzde 19’ luk ciro pazar payıyla liderliğini sürdürmektedir. Salam’ da yüzde 
30,2, sucuk’ ta yüzde 15 ve sosis’ te yüzde 27,6’ lik paylarla liderliğini koruyan Pınar 
Et, donuk et pazarında yüzde 63,3 ile lider konumdadır. 2009 yılında Pınar Et, Pınar 
sucuk için pazarlama yatırımı yapmış ve TV reklam desteği vermiştir. Bunun da etkisi 
ile  Pınar  sucuk  pazar  payında  ACNielsen  Perakende  Paneli’ne  göre  kampanya 
öncesi döneme kıyasla 4 puanlık büyüme olmuştur. Ayrıca TV reklamını radyo ve 
gazete ile destekledik.
Pınar şarküteri ürünleri yüzde 5’ lik büyümeyle hane penetrasyonunu yüzde 37,5’ e 
çıkarmış yani Türkiye’ de her 10 evden neredeyse 4’ üne girmeyi başarmıştır.
Türkiye’  de şarküteri  pazarı  yıllık  1 Milyar  TL’  yi  bulmaktadır.  İşlenmiş et  ürünleri 
pazarının  yüzde  42’  sini  sucuk  oluşturmakta,  sucuk  pazarının  %52’  sini  de 
paketlenmiş sucuklar, diğer kısmını ise açık şarküteri sucuklar oluşturmaktadır. 

ı) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:
   Ek 1’ de yer almaktadır.

i) Yatırımlar:

Şirketimizin 2009 yılında gerçekleşen yatırımlar toplamı 1.617.749 TL.’dir. Yeraltı ve 
Yerüstü Düzenleri 83.000 TL., Binalar 134.763 TL., Makina ve Tesisler 813.313 TL., 
Demirbaşlar 582.528 TL. ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.145 TL.’ dir.

j) Üretim:
Kapasite kullanım oranları :

               2008 (Ton)                  2009 (Ton)           Artış  %
MAMULLER        30.396        29.744 (2,14)
ET          6.943                   6.302             (9,23)
RENDERİNG          4.420                    3.830           (13,36)
TOPLAM        41.759                39.876 (4,51)

Pınar Et, yılda 102.000 büyükbaş, 408.000  küçükbaş  ve 1.836.000 adet hindi kesim 
ve işleme ile 112 ton balık işleme kapasitesine sahiptir.

2009 yılı kapasite kullanım oranı % 58’ dir.
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k) Satışlar: 
2009 yılında 3.474.726 USD’ lık ihracat gerçekleştirilmiştir.
2009 yılı ciromuz, 2008 yılına göre %0,15 azalmıştır.

  
                           2008 (TL)                  2009 (TL)               Artış %

ŞARKÜTERİ        188.997.481    192.447.328                 1,83
İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER     120.879.891    119.082.127               (1,49)
TAZE ET                                      59.521.753       58.321.207               (2,02)
DİĞER       11.912.311      10.901.253                (8,49)
TOPLAM                 381.311.436    380.751.915               (0,15)

l) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:
  2008                2009

TOPLAM BORÇLAR/TOPLAM AKTİF (%) 23,88 21,09
TOPLAM BORÇLAR/ÖZSERMAYE (%) 31,37 26,73
SATIŞLARA GÖRE KÂRLILIK (%) 10,37 13,01
CARİ AKTİFLER/CARİ PASİFLER   1,42   2,01
ÖZKAYNAK DEVİR HIZI   1,30   1,14
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/NET SATIŞ (%)                 4,09   1,40
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/ÖZSERMAYE (%)     5,31    1,59

m) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin  finansman  kaynakları  Şirket’in  özsermayesi  ve  kullandığı  kredilerinden 
oluşmaktadır.Şirket faaliyetlerinden dolayı,  borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, 
döviz  kurları  ile  faiz  oranlarındaki  değişimlerin  etkileri  dahil  çeşitli  finansal  risklere 
maruz  kalmaktadır.  Şirket’in  toptan  risk  yönetim  programı,  mali  piyasaların 
öngörülemezliğine  odaklanmakta  olup,  Şirket’in  mali  performansı  üzerindeki 
potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

n) Personel:

2008 yılında  ortalama 543 kişi  olan  personel  sayısı,  2009 yılında 507 kişi  olarak 
gerçekleşmiştir.
Şirketimiz  ile  Tek  Gıda  İş  Sendikası  arasında  01.01.2010-31.12.2011  dönemini 
kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 10 Mart 2010 tarihinde  imzalanmıştır. 

o) Üst Yönetim:

Adı Soyadı Görevi
Zeki ILGAZ Genel Müdür
Mustafa Şahin DAL Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü  
Muzaffer BEKAR Finansman Direktörü
Tunç TUNCER Teknik Direktör

* 05 Ocak 2010 tarihinde Sn. Kazım Coskun KESKİNER Mali İşler Direktörlüğü 
görevinden ayrılmış olup , yerine Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörlüğüne Sn. 
Mustafa Şahin DAL atanmıştır.

p) Bağışlar: 
Şirketimiz 2009 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 442.309 TL. tutarında bağış ve 
yardımda bulunmuştur.

r) Merkez Dışı Örgütler:
Yoktur.
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Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1) Kurumsal Yönetim  İlkeleri Uyum Beyan :ı
PINAR  ENTEGRE  ET  VE  UN  SANAY  A. .   (" irket")  31  Aral k  2009İİ Ş Ş ı  
tarihinde sona eren faaliyet döneminde, a a da  belirtilen hususlar d ndaş ğı ışı  
Sermaye Piyasas  Kurulu ("SPK") taraf ndan yay mlanan Kurumsal Yönetimı ı ı  
lkeleri' ne uymaktad r ve bunlar  uygulamaktad r.İ ı ı ı

a) Birikimli oy kullanma yöntemi
b) Ba ms z üyeğı ı
c) Az nl k paylar n n Yönetim Kurulu’nda temsiliı ı ı ı
d) Nama yaz l  paylar n devriı ı ı

K smen  ya  da  tamamen  uyulmayan  söz  konusu  hususlar n  nitelikleri  veı ı  
gerekçeleri raporun ilgili bölümlerinde aç klanm t r. ı ış ı

Tam olarak uyum sağlayamadığımız SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum 
konusunda  gerekli  değerlendirme  ve  çalışmalar  yapılmakta  olup,  mevcut 
durum itibariyle söz konusu uyumsuzlukların önemli bir çıkar çatışmasına yol 
açmadığı düşünülmektedir. 

BÖLÜM I - PAY SAH PLERİ İ

2) Pay Sahipleri le li kiler Birimi:İ İ ş
Şirketimizde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi oluşturulmuş ve söz konusu birimin 
yöneticiliğine Sn. Senem Demirkan atanmıştır. 

İletişim bilgisi
Tel : 0 232 482 22 00
Fax : 0 232 489 15 62
E mail : yatirimci@pinaret  .com.tr  

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri aşağıda yer almaktadır: 

a)  Pay  sahiplerine  ilişkin  kayıtların  sağlıklı,  güvenli  ve  güncel  olarak 
tutulmasını sağlamak,
b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler 
hariç  olmak  üzere,  pay  sahiplerinin  şirket  ile  ilgili  yazılı  bilgi  taleplerini 
yanıtlamak,
c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer 
şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları 
hazırlamak,
d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sağlamak,
e) Mevzuat  ve şirketin bilgilendirme politikası dahil,  kamuyu aydınlatma ile 
ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
f) Yatırımcı İlişkileri faaliyetinin yürütülmesini sağlamak. 

mailto:yatirimci@pinaret.com.tr
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Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve 
bu  birimlerle  koordinasyon  içerisinde  pay  sahiplerinin  ve  potansiyel 
yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi 
eşitsizliğine yol  açmayacak şekilde Şirket’in faaliyetleri,  finansal  durumu ve 
stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri 
arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur. 

Birim 2009 yılı içinde ve 2010 yılının ilk çeyreğinde yurt dışında bir konferansa 
katılmış,  14  yatırımcı  ile  birebir  görüşme  gerçekleştirmiş  ve  400’den  fazla 
soruya  telefon  veya  e-posta  yoluyla  cevap  vermiştir.  Yatırımcıların  güncel 
bilgileri  takip  edebilmelerini  teminen  internet  sitesi  ve  yatırımcı  sunumları 
düzenli  olarak  güncellenmiştir.  Yatırımcı  taleplerinin  yerine  getirilmesinde 
mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir.   

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m :ı ı ı ı
Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakk n n kullan m nda ana prensip payı ı ı ı
sahipleri  aras nda  ayr m  yap lmamas d r.  Pay  sahipli i  haklar n n  sa l klı ı ı ı ı ğ ı ı ğ ı ı 
olarak kullan labilmesi  için gerekli  olan bütün bilgi  ve belgeler web sitemizı  
vas tas yla pay sahiplerinin kullan m na e it bir ekilde sunulmaktad r.  ı ı ı ı ş ş ı 2009 
faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin “Pay Sahipleri 
ile  İlişkiler  Birimi”nin  gözetiminde;  Sermaye  Piyasası  mevzuatı  hükümleri 
dahilinde ve geciktirilmeksizin cevaplanmasına özen gösterilmiştir.  

Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, aç klanan mali tablolaraı  
ili kin  bilgiler,  kar  da t m  gibi  konulara  ili kin  olmaktad r.  Tüm bilgi  almaş ğı ı ı ş ı  
talepleri,  ticari  s r  veya  korunmaya  de er  bir  irket  menfaati  kapsam ndaı ğ ş ı  
olanlar  d nda,  pay  sahipleri  aras nda  ayr m  yap lmaks z n  kamuya  dahaışı ı ı ı ı ı  
önce  sermaye  piyasas  mevzuat  çerçevesinde  yap lan  aç klamaları ı ı ı  
paralelinde cevaplanmaktad r.  TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli  k ldı ı ığı 
pay  sahipli i  haklar n n  kullan m n  etkileyecek  geli meler  özel  durumğ ı ı ı ı ı ş  
aç klamalar ,  gazete  ilanlar  ve  posta  vas tas  ile  duyurulmaktad r.  Özelı ı ı ı ı ı  
denetçi  atanmas  talebi  irket  ana  sözle mesinde  bireysel  bir  talep  hakkı ş ş ı 
olarak  tan mlanmamakla  birlikte  2009  y l  içerisinde  pay  sahiplerinden  buı ı ı  
yönde bir talep gelmemi tir.ş

4) Genel Kurul Bilgileri: 
2009  yılı  içerisinde  12  May s  2009  ı tarihinde  2008  yılı  olağan  genel  kurul 
toplantısı düzenlenmiştir. Şirket ana sözleşmesinin "Toplantı Nisabı" başlıklı 
19. maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında nisap 
Türk  Ticaret  Kanunu  hükümlerine  tabidir. 2008  yılı  olağan  genel  kurul 
toplantısında toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin % 66.77'dir. Toplantı 
esnasında toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak eden pay sahiplerinden 
herhangi bir öneri gelmemiş, sorulan tüm sorulara ise genel kurul esnasında 
Divan Heyeti tarafından cevap verilmiştir. 

Toplant ya  payda lar  d ndaki  menfaat  sahipleri  ve  medya  kat lmam t r.ı ş ışı ı ış ı  
Genel  kurul  toplant s na  davet  Yönetim  Kurulu  taraf ndan  yap lm t r.  Payı ı ı ı ış ı  
sahiplerinin yan  s ra toplant lara ba ms z denetim irketi yetkilileri de yaz lı ı ı ğı ı ş ı ı 
olarak davet edilmektedir.
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irket  genel  kurulunun  toplant ya  davetine  ili kin  ilanlar,  ana  sözlesmeninŞ ı ş  
" lan" ba l kl  21. maddesine uygun olarak TTK'n n 368. maddesi hükümleriİ ş ı ı ı  
çerçevesinde ilan ve toplant  günleri hariç olmak üzere en az 15 gün önceı  
Türkiye  Ticaret  Sicil  Gazetesi'nde  ("TTSG")  yap lm t r.  Bununla  birlikteı ış ı  
toplant  ilan  web sitemizde ve mahalli  gazetede de ilan edilmi  ve  adresiı ı ş  
kay tl  pay sahiplerine mektup gönderilmesi  suretiyle  toplant  günü,  yeri  veı ı ı  
gündemi  bildirilmi tir.  Nama  yaz l  pay  sahiplerinin  genel  kurula  kat l m nş ı ı ı ı ı ı 
teminen  pay  defterine  kay t  için  bir  süre  öngörülmemi tir.  Genel  kurulı ş  
toplant s  öncesi  toplant  yeri,  tarihi  ve gündemi,  Yönetim Kurulu’nun genelı ı ı  
kurula  sunaca  kar  da t m  teklifi,  yönetim  kurulunca  seçilen  ba ms zğı ğı ı ğı ı  
denetim irketi özel durum aç klamalar  ile kamuya duyurulur.ş ı ı

irket faaliyet raporu, irket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldanŞ ş  
15 gün önce ortaklar n bilgisine aç k bulundurulur. Genel kurul toplant s nda,ı ı ı ı  
gündemde yer alan konular tarafs z ve ayr nt l  bir ekilde, aç k ve anla labilirı ı ı ı ş ı şı  
bir  yöntemle  aktar l r;  pay  sahiplerine  e it  artlar  alt nda  dü ünceleriniı ı ş ş ı ş  
aç klama ve soru sorma imkan  verilir ve sa l kl  bir tart ma ortam  yarat l r.ı ı ğ ı ı ış ı ı ı

Ana sözle mede bölünme, önemli tutarda malvarl  al m , sat m , kiralanmasş ığı ı ı ı ı ı 
vb. önemli nitelikteki kararlar n genel kurulda al nmas  konusunda bir hükümı ı ı  
yoktur.  Bu  tür  kararlar  irket  faaliyetlerinin  ola an  ak nda  devam nŞ ğ ışı ı ı 
sa lamak amac yla Yönetim Kurulu taraf ndan SPK düzenlemeleri,  TTK veğ ı ı  
vergi  mevzuat  göz önünde bulundurularak al nmakta ve karar n al nmas nı ı ı ı ı ı 
takiben özel durum aç klamas  vas tas yla kamuoyuna duyurulmaktad r.ı ı ı ı ı

Genel  kurul  tutanaklar  irket  merkezinde  pay  sahiplerine  sürekli  aç kı Ş ı  
tutulmaktad r.  Ayr ca  irket’in  son  4  y la  ili kin  Genel  Kurul  tutanaklar na,ı ı Ş ı ş ı  
internet  sitemizin  (www.pinar.com.tr)  Yat r mc  li kileri  Bölümü’nden  deı ı ı İ ş  
ula labilmektedir.şı

5) Oy Haklar  ve Az nl k Haklar :ı ı ı ı
irket'in  ana  sözlesmesi  madde  7'de  Yönetim  Kurulu’na  aday  göstermeŞ  

konusunda  a a daki  imtiyaz  mevcuttur:  " irket'in  i leri  ve  idaresi  Umumiş ğı Ş ş  
Heyet taraf ndan ortaklar aras ndan TTK hükümleri dairesinde seçilecek 5 ilaı ı  
9 azadan te kil edilecek bir dare Meclisi taraf ndan idare olunur. dare Meclisiş İ ı İ  
5 üyeden te ekkül etmesi halinde 3, 7 üyeden te ekkül etmesi halinde 4, 9ş ş  
üyeden  te ekkül  etmesi  halinde  5  üye  ‘A’  grubu  hissedarlar  taraf ndanş ı  
gösterilecek  adaylar  aras ndan,  di er  üyeler  de  ‘B’  grubu  hissedarları ğ  
taraf ndan gösterilecek adaylar aras ndan seçilir.  dare Meclisi karar verdi iı ı İ ğ  
takdirde Murahhas Aza seçilebilir. Ancak dare Meclisi Reisi ve Murahhas Azaİ  
‘A’ grubunu temsil eden üyeler aras ndan seçilir".ı

irket'in ana sözlesmesi madde 19'da oy hakk  üzerinde a a daki  imtiyazŞ ı ş ğı  
mevcuttur: "Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplant lar nda ‘A’ grubu hisselerı ı  
sahiplerine (3'er) rey bahseder. TTK ve sair ilgili  mevzuat n amir hükümleriı  
sakl d r. ‘B’ grubu hisseler sahiplerine (1'er) rey bahseder". Bunlar n d ndaı ı ı ışı  
herhangi bir imtiyaz mevcut degildir.

http://www.pinar.com.tr/
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Oy hakk n n kullan m na ili kin olarak irket ana sözle mesinde pay sahibiı ı ı ı ş Ş ş  
olmayan  ki inin  temsilci  olarak  vekaleten  oy  kullanmas n  engelleyenş ı ı  
hükümler  yer  almamaktad r.  Oy  kullan m n n  düzenlendi i  irket  esası ı ı ı ğ Ş  
sözle mesinin 22 no'lu maddesi u ekildedir: "Umumi Heyet toplant lar ndaş ş ş ı ı  
reyler  el  kald rmak  suretiyle  verilir.  Ancak  toplant da  mevcut  hissedarlar nı ı ı  
temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlar n talebi üzerine gizliı  
reye  ba vurmak  laz md r.  Vekaleten  kullan lan  oylar  bak m ndan  Sermayeş ı ı ı ı ı  
Piyasas  Kurulu düzenlemelerine uyulur".ı

irket'in  kar l kl  i tirak  içinde oldu u bir  irket  bulunmamaktad r.  YönetimŞ şı ı ı ş ğ ş ı  
Kurulu'nda ba ms z üye bulunmamaktad r. (Yönetim Kurulu üyelerine ili kinğı ı ı ş  
aç klamalar için 18 no'lu maddeye bak n z.)ı ı ı

Az nl k  haklar  Yönetim  Kurulu’nda  temsil  edilmemektedir.  irketimizı ı ı Ş  
bünyesinde az nl k haklar  ve kullan m  tüm halka aç k irketlerin tabi oldu uı ı ı ı ı ı ş ğ  
Sermaye Piyasas  Kanunu 11. maddesi ile paralel olarak uygulanmaktad r.ı ı

irketimiz ana sözle mesinde u an için birikimli oy sisteminin kullan lmas naŞ ş ş ı ı  
olanak veren bir hüküm yer almamaktad r.ı

6) Kar Da t m Politikas  ve Kar Da t m Zaman :ğı ı ı ğı ı ı
Kar pay nda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktad r. irketimizin kar da t mı ı Ş ğı ı  
konusundaki  genel  politikas  irket'in  finansal  pozisyonu,  yap lacak  olanı Ş ı  
yat r mlar  ile  di er  fon  ihtiyaçlar ,  sektörün  içinde  bulundu u  ko ullar,ı ı ğ ı ğ ş  
ekonomik ortam, Sermaye Piyasas  Mevzuat  ve Vergi Mevzuat  göz önündeı ı ı  
bulundurularak kar da t m  yap lmas  yönündedir. Ancak her y l itibariyle fiiliğı ı ı ı ı ı  
kar  da t m  oranlar n n  tespiti  yukar da  an lan  hususlar  dikkate  al narakğı ı ı ı ı ı ı  
gerçekle tirilecektir.ş  SPK’nın 27 Ocak 2006 tarihli İlke kararı doğrultusunda, 
Şirketimiz  kar  dağıtım  politikasını  belirlemiş  ve  genel  kurulun  da  bilgisine 
sunarak kamuya açıklamıştır. Kar dağıtım politikamız web sitemiz vasıtasıyla 
da kamuya duyurulmaktadır. 

Şirket  Esas  Sözleşmemize  göre;  Yönetim  Kurulu,  Genel  Kurul  tarafından 
yetkilendirilmiş  olmak  ve  Sermaye  Piyasası  Kanunu’nun  15.maddesi  ve 
SPK’nın  konuya  ilişkin  düzenlemelerine  uymak  şartı  ile  temettü  avansı 
dağıtabilir.  

Avans verilmesine ili kin yetkinin kullan m  Yönetim Kurulu taraf ndan mevcutş ı ı ı  
mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde de erlendirilir. Kar da t m yöntemğ ğı ı  
ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas  Kurulu düzenlemeleri veı  

irket  ana sözlesmesinde yer alan hükümlerle belirlenmi tir.  Belirlenen karŞ ş  
da t m  politikas  paralelinde  her  faaliyet  döneminde  Yönetim  Kuruluğı ı ı  
taraf ndan konuya ili kin karara var lmas n n akabinde özel durum aç klaması ş ı ı ı ı ı 
vas tas yla  kamuoyuna  duyuru  yap l r.  Yönetim  Kurulu’nun  kar  da t mı ı ı ı ğı ı  
tutar na  ili kin  karar  genel  kurulun  onay na sunulur  ve  onaylanan temettüı ş ı ı  
tutar n n pay sahiplerine da t m  genelı ı ğı ı ı
kurul toplant s nda, SPK'n n Seri: IV, No: 27 Tebli i çerçevesinde, belirlenenı ı ı ğ  
süre  içerisinde  yap l r.  irket'in  2008  y l  kar n n  dag t m  25  May s  2009ı ı Ş ı ı ı ı ı ı ı ı  
tarihinde ba lanm  olup, da t m i lemi yasal süresi içinde tamamlanm t r.ş ış ğı ı ş ış ı
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7) Paylar n Devri: ı
Hamiline yaz l  paylar n devri TTK'n n 415. maddesi hükmü çerçevesindedir.ı ı ı ı  
Nama yaz l  paylar n devrine ili kin olarak irket ana sözle mesi madde 6'daı ı ı ş ş ş  
u  aç klamalar  mevcuttur:  "Nama  yaz l  ‘A’  grubu  hisse  senetleri  dareş ı ı ı İ  

Meclisinin  muvafakati  olmad kça  sat lamaz,  devredilemez.  Nama  yaz l  ‘A’ı ı ı ı  
grubu hisse senetlerinin k smen ya da tamamen 3. ah slara devir ve satı ş ı ışı 
halinde dare Meclisi sebep göstermeksizin bu sat  kay ttan imtina edebilir."İ ışı ı

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIKŞ

8) irket Bilgilendirme Politikas :Ş ı
Şirketimiz kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’na  ve  İstanbul  Menkul  Kıymetler  Borsası  düzenlemelerine  uyum 
göstermektedir. 
Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 
onayından  geçen  “Bilgilendirme  Politikası”  web  sitemiz  (www.pinar.com.tr) 
vasıtasıyla  kamuya açıklanmıştır.   Bilgilendirme Politikası’nın olusturulması, 
takibi,  gözden  geçirilmesi  ve  geliştirilmesinden  Sirketimiz  Yönetim  Kurulu 
yetkili ve sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatirimci Iliskileri Birimi 
Sirketimiz Yönetim Kurulu’na “Bilgilendirme Politikasi” ile ilgili konularda bilgi 
verir ve önerilerde bulunur. 

Yazılı  ve  görsel  medyaya  ve  veri  dağıtım  kanallarına  yapılacak  basın 
açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin 
uygun  göreceği  diğer  yetkililerce  yapılabilir.  Sermaye  piyasası  katılımcıları 
tarafından Şirket’e yöneltilen sorular Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı 
ve/veya sözlü olarak cevaplandırılır. 

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar bilgilendirme 
politikamızda yer almaktadır. 

9) Özel Durum Aç klamalar :ı ı
irket  taraf ndan  2009  faaliyet  y l  içerisinde  yap lan  özel  durumŞ ı ı ı ı  

aç klamalar n n say s  16'd r. Söz konusu aç klamalar n hiçbirine ili kin olarakı ı ı ı ı ı ı ı ş  
SPK  ve/veya  MKB'den  ek  aç klama  talebi  gelmemi tir.  Özel  durumİ ı ş  
aç klamalar m z Yat r mc  li kileri Birimi taraf ndan haz rlan r ve Bilgilendirmeı ı ı ı ı ı İ ş ı ı ı  
Politikam zda  belirtilen  yetkililer  taraf ndan  imzalanarak  kamuya  duyurulur.ı ı  

irket'in  kamuyu  ayd nlatma  ihlali  olmam t r.  Yabanc  borsalarda  koteŞ ı ış ı ı  
sermaye  piyasas  arac m z  bulunmad ndan  ilave  kamuyu  ayd nlatmaı ı ı ığı ı  
yükümlülü ümüz bulunmamaktad r.ğ ı

10) irket nternet Sitesi ve çerigi:Ş İ İ
irketin internet sitesi (www.pinar.com.tr) Kurumsal Yönetim lkeleri, KamuyuŞ İ  

Ayd nlatma  Esaslar  ve  Araçlar  Bölümü,  1.11.5  maddesi  dogrultusundaı ı ı  
Türkçe ve ngilizce olarak yap land r lm  olup, aktif  olarak kullan lmaktad r.İ ı ı ı ış ı ı  
Web sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çal smalar m z ise sürekliı ı ı  
olarak devam edecektir.

http://www.pinar/
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11) Gerçek Ki i Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas :ş ı ı
irket'in 31 Aral k 2009 tarihi itibariyle sermaye yap s  a a daki gibidir:Ş ı ı ı ş ğı

Hissedarlar: Hisse Oran  (%) ı Hisse Tutar  (YTL.)ı
Ya ar Holding A. . ş Ş 54.18  23.476.893,16
P nar Süt Mamulleri San. A. . ı Ş 12.58    5.451.752,25
Di er ğ 33.24  14.406.354,59
Toplam          100.00             43.335.000,00

S ras yla, Ya ar Holding A. . ve P nar Süt Mamulleri San. A. .'ye ait irketı ı ş Ş ı Ş Ş  
sermayesinin % 54.18 ve % 12.58'ine denk gelen hisse do rudan veya dolaylğ ı
olarak Ya ar Ailesi'nin kontrolündedir.ş

12)  çeriden  Ögrenebilecek  Durumda  Olan  Ki ilerin  Kamuyaİ ş  
Duyurulmas :ı
Rapor  tarihi  itibariyle  içeriden  öğrenebilecek  durumda  olan  kişiler  aşağıda 
gösterilmiştir.  Bu  kapsamdaki  kişiler  her  yıl  faaliyet  raporlarında  ve  web 
sitemizde de kamuya duyurulmaktadır.

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar
Zeki Ilgaz (Genel Müdür)
Mustafa Şahin DAL (Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü)
Muzaffer Bekar (Finans Direktörü)
Adnan Akan (Sor. Ort. Baş Denetçi Bağımsız Denetim)
Bağımsız Denetim Firmasının ilgili çalışanları

*  05  Ocak  2010  tarihinde  Sn.  Kazım  Coşkun  KESKİNER  Mali  İşler 
Direktörlüğü  görevinden  ayrılmış  olup  ,  yerine  Mali  İşler  ve  Bütçe  Kontrol 
Direktörlüğüne Sn. Mustafa Şahin DAL atanmıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER  (PAYDA LAR)İ İ Ş

13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunlar ,ı
Borçlar Kanunu çerçevesinde SPK'n n Özel Durum Aç klamalar  vas tas ylaı ı ı ı ı  

irket'in ticari s r niteli inde bulunan bilgiler haricinde bilgilendirilmektedir.Ş ı ğ

14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m :ı ı ı
Süreç odakl  yönetim sistemi ile Toplam Kalite felsefesine dayanan, iyile tirmeı ş
ve  verimlili i  art rmay  hedefleyen,  çal anlar n  talep  ve  görü lerininğ ı ı ış ı ş  
de erlendirildi i  sistematik  toplant lar  ve  öneri  sistemleri  ile  çal anlar nğ ğ ı ış ı  
yönetime kat l m  sa lanmaktad r.  Mü terilerimizin,  bayi  toplant lar ,  mü teriı ı ı ğ ı ş ı ı ş  
memnuniyeti sistemi ve öneri sistemi ile yönetime kat l m  sa lanmaktad r.ı ı ı ğ ı
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Tedarikçilerimiz  ile  kurulan  i birlikleri  çerçevesinde  büyüyen  i  hacmimizş ş  
do rultusunda onlar n da i  hacimleri  büyümekte ve düzenli  olarak yap lanğ ı ş ı  
denetimlerle  g da  sektörünün  ihtiyac  olan  kalite  yönetimlerine,  g daı ı ı  
güvenli ine uygun yeni malzemelerin ortak olarak geli tirilmesi sa lanmaktağ ş ğ  
ve tedarikçilerin yeni i  alanlar na girme imkanlar  do maktad r.ş ı ı ğ ı

15) nsan Kaynaklar  Politikas :İ ı ı
nsan Kaynaklar 'n n temel misyonu irket'te yenilikçi, toplam kalite anlay nİ ı ı Ş ışı ı 
ilke edinmi , de i ime ve geli ime kolayl kla ayak uydurarak, global anlamdaş ğ ş ş ı  
rekabet avantaj  sa layan nsan Kaynaklar  Yönetimi'ni sürdürebilmektir.ı ğ İ ı

irket'in  nsan  Kaynaklar  ile  ilgili  temel  politikalar  tüm  kapsam  dŞ İ ı ı ışı 
çal anlara  imza  kar l nda  verilen  Personel  Yönetmeli i'nde  aç kça  yerış şı ığı ğ ı  
almaktad r. Personel Yönetmeli i, temel politikalar ile birlikte çal ma süreleri,ı ğ ış  
i e al mdaki süreç ve prensipler, i  sözle mesinin sonland r lmas  ve disiplinş ı ş ş ı ı ı  
yönetmeli i  hakk ndaki  bilgileri  içerir.  Kapsam  içi  çal anlarla  ilgili  insanğ ı ış  
kaynaklar  politika ve uygulamalar  Toplu  Sözle mesi'nde yer al r.ı ı İş ş ı

Temel politikalar m z:ı ı
a)  irket'te  personel  kadrolar ,  i letme  ekonomisi  kriterleri  ile  tespitŞ ı ş  
edilmektedir ve onurlu çal man n ancak verimli çal ma ile mümkün oldu unuış ı ış ğ
tüm çal anlar kabul eder.ış
b) Personelin geli mesini sa lamak amac yla her kademede tespit edilen planş ğ ı  
çerçevesinde irket içi ve d  e itim programlar  uygulan r.ş ışı ğ ı ı
c) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda f rsat e itli i  gözetilir, atamaları ş ğ  
prensip olarak irket içi personel aras ndan yap l r.ş ı ı ı
d) Geli im planlar  uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olanş ı  
personele yükselme olanaklar  en geni  biçimde sa lan r.ı ş ğ ı
e)  Personelin  performans  degerlendirmesi,  hedeflerin  gerçekle tirilmesi  veş  
yetkinlik baz al narak yap l r.ı ı ı
f) En üst kademeden baslayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş 
tan mlar  ve  performans  standartlar  dokümanla t r l r  ve  personelı ı ı ş ı ı ı  
de erlendirmesinde bu sistem bazolarak kullan l r.ğ ı ı
g)  Çal an  Görü ü  Anketi  periyodik  olarak  her  y l  uygulanarak  çal maış ş ı ış  
ko ullar , yönetim, sosyal aktiviteler, ücret, e itim, performans de erlendirme,ş ı ğ ğ  
kariyer  planlama,  kat l mc  yönetim  ve  irket  memnuniyeti  konular ndaı ı ı Ş ı  
çal anlar n  fikirleri  al n r.  Al nan  geribildirimler  do rultusunda  iyile tirmeış ı ı ı ı ğ ş  
çal malar  yap l r.ış ı ı ı
h) Güvenli çal ma ortam ve ko ullar n n sa lanmas  irketimizin çok önemış ş ı ı ğ ı ş  
verdi i  bir  konudur.  çi  Sa l  ve  Güvenli i  Yönetmeli i  çerçevesindeğ İş ğ ığı ğ ğ  
mesleki  risklerin  önlenmesi,  sa l k  ve  güvenligin  korunmas ,  risk  ve  kazağ ı ı  
faktörlerinin  ortadan  kald r labilmesi  için  tüm  yasal  tedbirler  al n r.  Düzenliı ı ı ı  
toplant larla iyile tirme çal smalar  sürekli devam eder.ı ş ı ı
i)  Yönetim tarz m z "...yasalara ve ahlaki  kuralara uygun davranan,  toplamı ı  
kalite  felsefesini  ve  kat l mc  yönetim  seklini  benimseyen  bir  irket  olarakı ı ı ş  
varl m z  sürdürmektir."ığı ı ı
j) irketimizde çal anlar n dil, rk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düsünce, din,Ş ış ı ı  
mezhep ve benzeri sebeplerle ay r m gözetilmeksizin e it uygulama görmesiı ı ş  
prensibi esast r. Ve çal anlar n bu temel anayasal hakk n n korunmas  içinı ış ı ı ı ı  
gerekli tedbirler al nm t r.ı ış ı
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P nar Et'te 2 i yeri temsilcisi bulunmaktad r. Bu temsilciler,ı ş ı

a)  yerinde  münhas r  kalmak  kayd yla  i çilerin  dileklerini  dinlemek  veİş ı ı ş  
ikayetlerini çözümlemek,ş

b) çi  ve i veren aras ndaki i birli i  ve çal ma ahengi ile çal ma bar nİş ş ı ş ğ ış ış ışı ı 
devam ettirmek,
c)  çilerin  hak  ve  menfaatlerini  gözetmek,  i  kanunlar  ve  toplu  iİş ş ı ş 
sözle melerinde öngörülen çal sma artlar n  uygulamas na yard mc  olmaklaş ı ş ı ı ı ı ı  
görevlidir.

Tüm  çal anlar  irket  prosedürleri,  organizasyon  de i iklikleri,  hak  veış ş ğ ş  
menfaatlerdeki de i iklikler ve çal anlar  ilgilendiren uygulamalar ve kararlarğ ş ış ı  
hakk nda yaz l  olarak haz rlanm  Bildiri Yönetmeli i çerçevesinde haz rlananı ı ı ı ış ğ ı  
Yönetmelik  ve  Bildiriler  ile  intranet  ve  duyuru  panolar  arac l yla  çe itliı ı ığı ş  
konularda bilgilendirilirler.

Bugüne  kadar  irket  yönetimine  ve  insan  kaynaklar  departman na,Ş ı ı  
çal anlardan ayr mc l k konusunda herhangi bir ikayet gelmemi tir.ış ı ı ı ş ş

16) Mü teri ve Tedarikçilerle li kiler Hakk nda Bilgiler:ş İ ş ı
Misyonu, tüketicilerine sa l k, lezzet ve yenilik kayna  ürünler sunmak olanğ ı ğı  
P nar,  ürünlerinin  üretim  süreçleri  ve  ürünlerle  ilgili  her  türlü  bilgiyiı  
www.pinarmutfagi.com internet sitesiyle mü terilerine sunmaktad r.ş ı

Türkiye'nin her yerinden ula labilen 0800 415 51 17 no'lu ücretsiz dan maşı ış  
hatt m za  mü teri  talep  ve  ikayetleri  ula abilmekte  ve  ula an  taleplerinı ı ş ş ş ş  
yan tlanmas , ikayetlerin giderilmesi sa lanmaktad r.ı ı ş ğ ı

Mü teri  memnuniyetinin  sa lanmas na  yönelik  olarak,  irketimizce  veş ğ ı ş  
ba ms z  kurulu larca  çe itli  ara t rma  ve  anketler  sürekli  olarakğı ı ş ş ş ı  
yap lmaktad r.  Ara t rma  sonuçlar na  ve  mü teri  taleplerine  göre  ürün  veı ı ş ı ı ş  
hizmet kalitesini art rmaya yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.ı

irket'in 28 y ll k geçmi i tedarikçiler ile iyi ili kiler kurulmas n  ve dolay s ylaŞ ı ı ş ş ı ı ı ı  
ihtiyaç duyulan malzemelerin gerekli kalitede, zamanda, miktarda ve optimum 
ticari ko ullarda taraf m za ula mas  sa lamaktad r. Bu hedeflerin ne sekildeş ı ı ş ı ğ ı  
gerçekle ti i  tedarikçi  de erlendirme  metodlar  ile  ölçülmekte  ve  ç kanş ğ ğ ı ı  
sonuçlar  tedarikçilerimiz  ile  payla larak  onlar n  e itimi  ve  geli imi  teminşı ı ğ ş  
edilmektedir.  Tedarikçilerimiz  ile  sürekli  bilgi  a  kurularak  sektördeki  olasğı ı 
geli meler, yenilikler takip edilmekte, kalite ve yenilik çemberleri düzenlenipş  
i birli i  yap lmakta  ve  söz  konusu  yenilikler  öncelikli  olarak  uygulamayaş ğ ı  
geçirilmeye çal lmaktad r.ışı ı

17) Sosyal Sorumluluk:
P nar Et faaliyet alan  ile ilgili yürürlükteki çevre mevzuatlar na ve tabi oldu uı ı ı ğ  
çevre  ile  ilgili  yerel  düzenlemelere  uymay ,  do al  kaynaklar  verimliı ğ ı  
kullanmay , çevreye zarar veren at klar  kontrol alt na alarak azaltmay  veyaı ı ı ı ı  
zarars z hale getirmeyi, kirlili in önlenmesi için gereken di er tedbirleri almayı ğ ğ ı 
hedeflemi tir.ş
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irketimiz için Çevresel Etki De erlendirme Raporu mevcut olup, TS EN ISOŞ ğ  
14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

irketimiz  bünyesinde  kurulu  Ç rakl k  E itim  Merkezi  temel  e itiminiŞ ı ı ğ ğ  
tamamlayan,  i  hayat na at lan  ve meslek  ö renmek isteyen 15-18 ya larş ı ı ğ ş ı 
aras ndaki gençlerin teorik ve pratik mesleki e itimlerinin bir programa göreı ğ  
yap lmas n  sa layarak, onlar  ülkenin ihtiyaç duydu u vas fl  i  gücü halineı ı ı ğ ı ğ ı ı ş  
getirmek ç rakl k egitiminin temel amac d r. Ayr ca bu e itimden i  hayat ndaı ı ı ı ı ğ ş ı  
i  disiplininin  sa lanmas ,  ulusal  düzeyde  mesleki  standard n  sa lanmas ,ş ğ ı ı ğ ı  
üretimde  kalite  standard n n  geli tirilmesi  ve  verimin  yükseltilmesi  gibiı ı ş  
hedeflerde amaçlanmaktad r.ı

P nar  Gazetesi  ve Ya am P nar m dergisi  ile  çal anlar  ve  topluma kültür,ı ş ı ı ış  
Sanat, spor ve e itim alanlar nda katk  sa lanmas  hedeflenmektedir.ğ ı ı ğ ı

Ya ar  Üniversitesi  ve  Ya ar  E itim  Vakf  gibi  kurulu larla  i birli i  yaparakş ş ğ ı ş ş ğ  
E itime destek sa lamaktad r.ğ ğ ı

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolay  irket aleyhine herhangi birı ş  
dava aç lmam t r.ı ış ı

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18) Yönetim Kurulu Yap s , Olu umu ve Ba ms z Üyeler:ı ı ş ğı ı
Yönetim Kurulu, genel kurulda pay sahiplerinin kendisine vermi  oldu u yetkiş ğ  
do rultusunda, mevzuat, esas sözle me, irket içi düzenlemeler ve politikalarğ ş ş  
çerçevesinde yetki ve sorumluluklar n  kullan r ve irketi temsil eder.ı ı ı ş

irket Yönetim Kurulu üyeleri unlard r:Ş ş ı
dil Yi itba  İ ğ şı   Yönetim Kurulu Ba kanş ı
Y lmaz Göko lu ı ğ Yönetim Kurulu Ba kan Vekiliş
Mehmet Akta  ş Yönetim Kurulu Üyesi
Hakk  Hikmet Altanı Yönetim Kurulu Üyesi
Suat Özyi itğ  Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Sözen  Yönetim Kurulu Üyesi
Ergun Akyol Yönetim Kurulu Üyesi 

irket  genel  müdürlü ü görevini  Zeki  Ilgaz yürütmektedir.  irket'in YönetimŞ ğ Ş  
Kurulu'nda ba ms z üye bulunmamaktad r.ğı ı ı

Yönetim  Kurulu  üyelerinin  TTK'n n  334.   ve  335.  maddelerinde  belirtilenı  
faaliyetleri  yerine  getirmeleri  Genel  Kurul  onay na  ba l d r.  Bahsi  geçenı ğ ı ı  
faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ili kin herhangi birş  
k s tlama mevcut de ildir.ı ı ğ
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19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik 
sa layacak  ekilde  yap land r lmas na  özen  gösterilir.  Bu  amaçla,  Yönetimğ ş ı ı ı ı  
Kurulu  üyeli ine  prensip  olarak,  SPK  Kurumsal  Yönetim  lkeleri  IV.ğ İ  
Bölümü'nün  3.1.1,  3.1.2  ve  3.1.3  no'lu  maddelerinde  belirlenen  kriterlerde 
üyelerin  seçimine  özen  gösterilmektedir.  irket  Yönetim  Kurulu'nunŞ  
13.03.2006  tarihli  toplant s nda  Kurumsal  Yönetim  Komitesi  olu turulmuı ı ş ş 
olup,  güncel  geli me ve de i imler  paralelinde Yönetim Kurulu  üyeleri  içinş ğ ş  
e itim ve uyum programlar  uygulanmaktad r.ğ ı ı

20) irket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:Ş
Misyonumuz  “tüketicilerimize  sa l k,  lezzet,  yenilik  kayna  olan  ürünlerğ ı ğı  
sunmakt r". irketimiz, “üreticisi ve tedarikçileri ile birlikte büyümeyi, mü terisiı Ş ş  
ile  bütünle erek  Dünya markas  olmay ,  çal anlar  ile  birlikte  karl l n  veş ı ı ış ı ı ığı ı  
verimlili ini  art rmay  ana  hedef  olarak  belirlemi tir."  Bu  misyonumuzunğ ı ı ş  
gerçekle mesi  için  stratejik  hedeflerimiz,  yönetim  kurulunca  düzenli  olarakş  
izlenip, de erlendirilmektedir.ğ

21) Risk Yönetimi ve ç Kontrol Mekanizmas :İ ı
Yönetim Kurulu, risk yönetimine ili kin faaliyetleri esas itibariyle denetimdenş  
sorumlu komite vas tas yla gözetir. Denetimden sorumlu komite söz konusuı ı  
fonksiyonu yerine getirirken, Mali ler Ba kan Yard mc l ’na ba l  Denetimİş ş ı ı ığı ğ ı  
Müdürlü ü, ba ms z denetim ve yeminli mali mü avirlik kapsam nda tasdikğ ğı ı ş ı  
i lemlerini gerçekle tiren kurulu lar n bulgular ndan faydalan r.ş ş ş ı ı ı

22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar :ı
Yönetim Kurulu ile yöneticilerin faaliyetlerini e itlikçi, effaf, hesap verebilir veş ş  
sorumlu bir ekilde yürütür. Bunun sa lanabilmesi için TTK'n n amir hükümleriş ğ ı  
geçerli  olmakla beraber  Yönetim Kurulu  yetki  ve sorumluluklar n n  esasları ı ı 
irket ana sözlesmesinde madde 11'de u ekilde düzenlenmi tir:ş ş ş ş

 
Madde  11:  " dare  Meclisi,  irketi  resmi  daireler,  mahkemeler  ve  üçüncüİ ş  
ah slara kar  temsil etmek, irketin maksat ve mevzuuna dahil olan her neviş ı şı ş  

i leri  ve  hukuki  muameleleri  irket  ad na  yapmak,  irket  mevzuuna  dahilş ş ı ş  
gayrimenkul al m ve sat m  ve ipotek vesair ayni hak tesis ve fekketmek, sulhı ı ı  
olmak ve hakem tayin etmek, umumi heyette arz olunacak y ll k raporu veı ı  
y ll k hesaplar  tanzim ve tevzii olunacak temettü miktar n  umumi heyete teklifı ı ı ı ı
etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eyledi i vazifeleri ifa eder".ğ

23) Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar :ı
Yönetim  Kurulu  çal ma  esaslar  irket  esas  sözle mesi  Madde  9'daış ı Ş ş  
a a daki ekliyle düzenlenmi tir:ş ğı ş ş

" dare Meclisi irket i leri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplan r. Ancakİ ş ş ı  
en az ayda bir defa toplanmas  mecburidir."ı

Yönetim Kurulu çal ma esaslar  ve 2009 y l  faaliyet dönemi çal malar naış ı ı ı ış ı  
ili kin detaylar unlard r:ş ş ı
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Yönetim Kurulu toplant  gündemi Yönetim Kurulu Ba kan  taraf ndan, di erı ş ı ı ğ  
Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görü erek belirlenir.ş
Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu 35 defa toplanm t r. Toplant ya davetış ı ı  
Yönetim Kurulu Ba kan  taraf ndan veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesininş ı ı
yaz l  iste iyle  yap l r.  Toplant  tarihinden  asgari  iki  hafta  evvel  taahhütlüı ı ğ ı ı ı  
mektupla toplant  gündemi  üyelere gönderilmektedir.  Toplant lara  genellikleı ı  
bütün üyeler kat lmaktad rlar. 2009 y l  faaliyet dönemi içerisinde herhangi birı ı ı ı  
muhalif  kal nan  konu  olmam t r.  Yönetim  Kurulu  Kurumsal  Yönetimı ış ı  
lkeleri'nin IV.2.17.4 hükümlerinde yer alan konularda toplant lara fiili kat l mdaİ ı ı ı  
bulunmu tur.  Toplant  esnas nda  sorulan  sorular  zapta  geçmemektedir.ş ı ı  
Yönetim Kurulu üyelerine a rl kl  oy ve/veya veto hakk  tan nmam t r.ğı ı ı ı ı ış ı

24) irket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa :Ş ğı
irket'in 2009 y l  içerisinde gerçekle tirilen 2008 y l na ili kin genel kurulunda,Ş ı ı ş ı ı ş  

Yönetim  Kurulu’na  Türk  Ticaret  Kanunu'nun  334.  ve  335.  maddesini 
ilgilendiren konularda yetki verilmi  olmakla beraber, dönem içerisinde idareş  
meclisi  azalar ndan  herhangi  biri,  kendi  veya  ba kas  nam na bizzat  veyaı ş ı ı  
dolay s yla  irket'le  irket  konusuna  giren  herhangi  bir  ticari  muameleı ı Ş Ş  
yapmam t r.ış ı

25) Etik Kurallar:
irket tüm Ya ar Grubu irketlerinde benimsenmi  olan, yasalara ve ahlakiŞ ş ş ş  

kurallara uygun davranan, aktif politikaya girmeden ülke sorunlar na kay ts zı ı ı  
kalmayan,  çevreye  ve  do aya  de er  veren  bir  yakla mla  hizmet  ve  malğ ğ şı  
üretimini  benimseyen  temel  de erler  çerçevesinde  faaliyetleriniğ  
sürdürmektedir. Söz konusu de erler tüm çal anlar taraf ndan bilinmektedir.ğ ış ı  
Bunun  yan  s ra  Kurumsal  Yönetim  anlay  çerçevesinde  irketin  etikı ı ışı ş  
kurallar n n olu turulmas  için gerekli çal malara da devam edilmektedir.ı ı ş ı ış

26)Yönetim  Kurulu'nda  Olu turulan  Komitelerin  Say ,  Yap  veş ı ı  
Ba ms zl :ğı ı ığı

irketimizde denetimden sorumlu  komite  ve  kurumsal  yönetimden sorumluŞ  
komite olmak üzere iki adet komite olu turulmu tur.ş ş
2009 faaliyet y l  içerisinde Denetim Komitesi dört defa toplanm  ve üçer ayl kı ı ış ı  
dönemlerde irket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrol sistemlerine ili kin,Ş ş  
ba ms z  denetçilerden  de  denetim  bulgular na  ili kin  bilgiler  al nm t r.ğı ı ı ş ı ış ı  
Komite ortakl n muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ,ığı ı ı  
ba ms z denetimi ve iç kontrol sisteminin i leyi inin ve etkinli inin gözetiminiğı ı ş ş ğ  
yapar;  ba ms z  denetim  kurulu unun  seçimi,  ba ms z  denetim  sürecininğı ı ş ğı ı  
ba lat lmas  ve  ba ms z  denetim  kurulu unun  çal malar  komiteninş ı ı ğı ı ş ış ı  
gözetiminde gerçekle tirilir;  kamuya aç klanacak y ll k ve ara mali tablolar nş ı ı ı ı  
gerçe e uygunlu una ve do rulu una ili kin olarak Yönetim Kurulu’na bildirir.ğ ğ ğ ğ ş  
Denetim komitesi  üyeleri  Y lmaz Göko lu ve Hakk  Hikmet Altan'd r.  irketı ğ ı ı Ş  
Yönetim Kurulu’nda ba ms z üye bulunmamas ndan dolay  denetim komitesiğı ı ı ı  
icrac  olmayan  üyelerden  olu maktad r.  Yönetim  Kurulu’nun  hiçbir  üyesiı ş ı  
birden fazla komitede yer almamaktad r.ı

irket Kurumsal Yönetim Komitesi 13.3.2006 tarihli Yönetim Kurulu karar  ileŞ ı  
kurulmu tur.  Kurumsal  Yönetim  Komitesi'nin  Ba kanl 'na  Say n  Mehmetş ş ığı ı  
Akta  ve üyeli ine Say n Suat Özyi it seçilmi tir.ş ğ ı ğ ş
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Kurumsal Yönetim Komitesi irket'te Kurumsal Yönetim lkeleri'nin uygulan pŞ İ ı  
uygulanmad  ve bu prensiplere tam olarak uymama dolay s yla  meydanaığı ı ı  
gelen  olumsuzluklar  belirler  ve  Yönetim  Kurulu'na  iyile tirici  önlemlerı ş  
al nmas n  önerir, pay sahipleri ile ili kilere ili kin çal malar  koordine eder,ı ı ı ş ş ış ı  
Yönetim Kurulu'na uygun adaylar n saptanmas , de erlendirilmesi, e itilmesiı ı ğ ğ  
ve ödüllendirilmesi konular nda effaf bir sistemin olusturulmas  ve bu husustaı ş ı  
politika  ve  stratejiler  belirlenmesi  konular nda  çal malar  yapar,  Yönetimı ış  
Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin say s  konusunda öneriler geli tirir.ı ı ş

27) Yönetim Kurulu'na Sa lanan Mali Haklar:ğ
irket  esas sözlesmesi  madde 12'de yer  ald  gibi  irket  Yönetim KuruluŞ ığı Ş  

üyeleri  Genel  Kurulca  belirlenen  tutarda  huzur  hakk  almaktad r.  2009  y lı ı ı ı 
faaliyetleri için belirlenen huzur hakk  tutar  ayl k brüt 1.000 TL'dir. Yönetimı ı ı  
Kurulu  üyelerine  sa lanan  haklar  Genel  Kurul’da  kararla t r lmakta  veğ ş ı ı  
düzenlenen  toplant lar n  tutanaklar  vas tas yla  kamuya  duyurulmaktad r.ı ı ı ı ı ı  
Ayr ca  Yönetim  Kurulu  üyeleri  için  performansa  dayal  bir  ödüllendirmeı ı  
politikas  bulunmamaktad r. irketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veı ı Ş  
yöneticisine borç vermemekte ve kredi kulland rmamaktad r.ı ı


				  	

