KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymayı ve gelişen
koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi
çerçevesinde değerlendirir. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat
sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin gerekli
çalışmaların yapılmasını hedefler. Bu doğrultuda Şirketimiz, tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları,
bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetir
ve bunu sağlamayı amaçlar.
2019 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak
uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim
İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere
uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise
piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz
uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak
şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi
planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı
çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler açıklanmıştır. Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere
tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu olmayan aşağıda belirtilen İlkelere, yukarıda belirtilen
gerekçelerle henüz uyum sağlanamamıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır.
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1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük
bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki
genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
4.4.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda
Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı
bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin
Yönetim Kurulu’na önemli katkısı dolayısıyla, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması
sınırlandırılmamıştır.
4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve
tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz
birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev
yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.6.1 numaralı ilkeye ilişin olarak, yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir
çalışma yürütülmemiştir.
4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu
üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde
toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

2019 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, başında SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili
düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde
yürütülmüştür. Yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki düzenlemelere
uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Hazırlanan
genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel
değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici
ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler
genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve
faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki
dönemde de İlkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar
yapılacaktır.
Şirketimiz anılan Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca iş ortaklığı olarak kabul edilmiş ve bu kapsamda bağımsız üye
sayısının iki olarak belirlenmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.02.2012 tarih ve 5/129 sayılı yazı ile izin
verilmiştir.
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Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak
derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri
A.Ş. (SAHA A.Ş.) Şirketimizin kurumsal yönetim notunu 2019 yılında yapılan inceleme sonucunda 92,16'dan (10
üzerinden 9,22) 92,36'ya (10 üzerinden 9,24) yükseltmiştir. Yeni not ve dağılım aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu
9,24’lük not, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunu, gerekli politika
ve önlemleri uygulamaya soktuğunu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusundaki çabalarının artarak devam
edeceğinin bir göstergesidir.
Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Alt Kategoriler
Ağırlık
Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri
0,25
86,21
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
0,25
93,05
Menfaat Sahipleri
0,15
99,51
Yönetim Kurulu
0,35
93,18
Toplam
1,00
92,36
Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2019 yılı faaliyet dönemini
kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren uyum raporu bilgilerinize
sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz internet sitesinden (www.turktraktor.com.tr) ulaşılarak incelenebilir.
BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ahmet Canbeyli’ye bağlı olan bölümde, yönetici olarak Sermaye Piyasası
Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Ahmet N. Dinç ve kıdemli
uzman olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip
Sn. Sıla Akçay görev yapmakta olup, investorrelations@turktraktor.com.tr adresinden e-mail ile veya Tel (0312) 233
25 02 ve Faks (0312) 233 33 73 numaralarından ulaşılarak bilgi alınabilmektedir.
Seri II-17.1 tebliğinin 11. madde 1. fıkrasına istinaden hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğinin 2019 yılında
yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 31.01.2020 tarihli kurumsal yönetim komitesi raporu alınmış ve konuya ilişkin 31.01.2020
tarihli yönetim kurulu toplantısında üyelere bilgi verilmiştir.
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Şirket’in kurumsal internet sitesindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünün, pay sahiplerinin daha kolay kullanabileceği ve
daha fazla bilgiye erişebileceği şekilde sürekli revizyonu sağlanmaktadır.
Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup, ticari sır
niteliğindekiler dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne intikal eden sorular,
gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek
telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu raporun 3.1 nolu bölümünde açıklandığı üzere, kurumsal
internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmiştir.
Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret
Kanunu’nun 438’nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu
takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa
kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir
talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak
denetlenmektedir.
2.3. Genel Kurul Toplantıları
Dönem içinde, 12.03.2019 tarihinde Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara’da Şirket merkezinde yapılmıştır.
Genel Kurula çağrı ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Ortaklar Pay Defterine kayıtlı nama yazılı pay sahiplerine
yazılı olarak ve usulüne uygun bilgileri tümüyle içerecek şekilde ve yasal süreler dahilinde yapılmıştır. Olağan Genel
Kurul halka açık olarak yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına, söz hakkı olmaksızın tüm hak ve menfaat sahipleri ile
basın-yayın organları davet edilmiştir.
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Pay sahiplerinin gündeme ilişkin herhangi bir talepleri olmamıştır. Genel Kurul’da pay sahiplerinin sordukları sorular
şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetimince cevaplandırılmıştır.
2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel
kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının önceki
yıl hasılatının %0,2 (binde iki)’si olarak belirlenmiş olup, süregelen bağış uygulamalarımızda herhangi bir değişiklik
söz konusu olmamıştır.
Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak
yapılmakla birlikte, esas sözleşmeye bu hususta hüküm eklenmemiştir.
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Şirket’te pay sahiplerinin oy hakkında imtiyazı yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.
Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığıyla Genel Kurul’da temsil edilmektedir. Şirket’in ana sözleşmesinde,
birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide
birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar
sağlanmıştır.
2.5 Kar Payı Hakkı
Şirket’in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı yasal mevzuata uygun ve mevzuatta
belirtilen sürelerde gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun hem pay sahipleri hem de şirket
menfaatlerini göz önünde bulunduracak bir kâr dağıtım politikası belirlenmesi ve açıklanması amaçlanmıştır. Halen
yürürlükte olan kâr dağıtım politikası 05.03.2014 tarihli Şirket Yönetim Kurulu toplantısında revize edilerek son şeklini
almıştır:
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket kurumsal internet sitesinde ve faaliyet raporunda bulunan Kâr Dağıtım
Politikası 12 Mart 2019 tarihli Genel Kurul’un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Şirket 2019
yılında temettü ödemesi yapmamıştır.
2.6. Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Payların Devri”ne ilişkin 8. maddesinde halka kapalı A ve B Grubu nama yazılı
hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiştir. Halka açık C grubu payların devri
bakımından herhangi bir sınırlama bulunmayıp Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirket’in kurumsal internet sitesi www.turktraktor.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Şirket kurumsal internet sitesi
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde düzenlenmiştir. Şirket Bilgilendirme Politikası’nda detaylı olarak yer verildiği
üzere, sitedeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde; hisse bilgisi, finansal raporlar, özel durum açıklamaları, ortaklık yapısı,
ticaret sicili bilgileri, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları vekâleten oy
kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim, sunumlar, sıkça
sorulan sorular, bize ulaşın gibi ana konu başlıkları ve bunların altında kurumsal yönetim ilkeleri ve diğer mevzuat
gereğince kurumsal internet sitesinde bulunması gereken pek çok farklı belge ve bilgi yer almaktadır. Gerek bu
bilgilerde gerekse mevzuattaki değişiklikler eş zamanlı olarak kurumsal internet sitesine de yansıtılmaktadır.
3.2. Faaliyet Raporu
Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını
sağlayacak ayrıntıda hazırlar. 2.2 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi ve alt bentlerinde yer alan tüm bilgiler faaliyet
raporlarında yer almaktadır.
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü
şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren
konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer
veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. Şirket çalışanları, şirket içi iletişimin sağlandığı intranet vasıtası ile
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her türlü gelişmeden haberdar edilmektedir. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat
ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar.
Ayrıca, Şirket bünyesinde kurulan İç Denetim Bölümü tarafından hazırlanan Olağan Dışı Durum Yönetim Prosedürü
Şirketimiz intranetinde yayınlanarak tüm çalışanlara duyurulmuştur. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve
etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye
iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur. Söz konusu prosedüre göre, olağan dışı
durum “sahtekarlık, maddi kayıplar, mevzuatın ve şirket prosedürlerinin önemli mahiyette ihlal edilmesi, fikri ve sınai
mülkiyet hakları ihlalleri, bilgisayar kaynaklarının yanlış amaçla kullanımı, içeriden bilgi ticareti (insider trading),
güvenlik ya da emniyet problemleri ve Şirket’i ya da çalışanları risk altına sokabilecek, Şirket’in itibarına zarar
verebilecek, esaslı mahiyetteki her türlü durum ve uygunsuzluklar” olarak tariflenmiştir. Menfaat sahipleri İç Denetim
Bölümüne mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan olağan dışı durum bildirimleri ise aşağıdaki
şekilde yapabilmektedir.
1- Çalışanların sözlü ve yazılı ifadeleri
2- Şirketin internet sitesine yazılan şikâyet ve ihbarlar
3- Şirket üst yönetimine ve çalışanlarına gelen yazılı şikâyet ve ihbarlar
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan
edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar Şirket bünyesinde yürütülmektedir. Kalite ve
verimlilik artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini
yansıtabildikleri toplantılar ve eğitim programları ile "Çalışma Hayatı Değerlendirme ve İyileştirme Anketi" gibi
araştırmalar söz konusu olup, Şirket politikaları doğrultusunda yürütülmektedir.
Tüketicinin ihtiyaç ve sorularını en iyi şekilde yanıtlamak üzere 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezlerinin yanı
sıra öneri ve görüşlerin SMS ile müşteri hizmetlerine ulaşmasını sağlayan sistemin uygulamaya geçirilmesi ile
menfaat sahiplerinin yönetime katılımı desteklenmektedir.
BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
TürkTraktör Yönetim Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 2’si bağımsız olmak üzere toplam 10 üyeden
oluşmaktadır. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 12 Mart 2019 tarihli Genel Kurul’da 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği
Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdür’ün
özgeçmişleri faaliyet raporunda yer almaktadır.
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10. madde 4. fıkrasında belirtildiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil bütün
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkün olacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan tanımlamaya göre olarak icrada
bulunmayan üye olması zorunludur.
Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul’da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için
Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. 12.03.2019 tarihli 65. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sn. Levent
Çakıroğlu, Sn. Stefano Pampalone, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Derek James Neilson, Sn. Osman Turgay Durak,
Sn. Marco Votta, Sn. İbrahim Aykut Özüner, Sn. Damiano Cretarola, Sn. Arif Nuri Bulut ve Sn. Umut Kolcuoğlu
yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. İlgili genel kurul toplantısında seçilen 10 üyeden; Sn. Damiano
Cretarola’nın 27.11.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle
kendisinin yerine 27.11.2019 tarihi itibarıyla Sn. Andrea Trabacchin yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Son
durum itibariyle Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
YKÜ Adı
Soyadı
Levent
Çakıroğlu

Bağımsızlık
Durumu
Bağımsız
üye değil

Stefano
Pampalone

Bağımsız
üye değil

Atanma
Tarihi

Görev
Süresi

12.03.2019

1 Yıl

12.03.2019

1 Yıl

YK ve komitelerdeki
Görevleri
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili, İcra Komitesi
Üyesi

Şirket Dışındaki Görevleri
Koç Holding A.Ş. CEO Yönetim Kurulu Üyeliği
CNH Industrial Asya,
Ortadoğu ve Afrika
Bölgelerinden Sorumlu
Genel Müdür - İş
Makinalarından Sorumlu
Başkan
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İsmail Cenk
Çimen

Bağımsız
üye değil

Derek James
Neilson
Osman
Turgay Durak
İbrahim Aykut
Özüner

Bağımsız
üye değil
Bağımsız
üye değil
Bağımsız
üye değil

Marco Votta

Bağımsız
üye değil

Andrea
Trabacchin

Bağımsız
üye değil

12.03.2019

1 Yıl

Yönetim Kurulu Üyesi,
İcra Komitesi Üyesi,
Risk Yönetim Komitesi
Üyesi

12.03.2019

1 Yıl

Yönetim Kurulu Üyesi

CNH Industrial Tarım
Segmenti Başkanı

12.03.2019

1 Yıl

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeliği

12.03.2019

1 Yıl

Yönetim Kurulu Üyesi

12.03.2019

1 Yıl

Yönetim Kurulu Üyesi,
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi

27.11.2019

İlk Genel
Kurul
Toplantısına
kadar

Yönetim Kurulu Üyesi,
Risk Yönetim Komitesi
Üyesi

Arif Nuri Bulut

Bağımsız
üye

12.03.2019

1 Yıl

Umut
Kolcuoğlu

Bağımsız
üye

12.03.2019

1 Yıl

Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı,
Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanı, Risk
Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi,
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi, Risk
Yönetim Komitesi
Başkanı

Koç Holding A.Ş. Otomotiv
Grubu Başkanı - Yönetim
Kurulu Üyeliği

CNH Industrial Türkiye ve
Kafkasya Bölgelerinden
Sorumlu Direktör - Küçük &
Özel Traktörler Küresel
İşkolundan Sorumlu
Başkan Yardımcısı
CNHI International SA
Asya-Orta Doğu-Afrika ve
Avusturalya-Yeni Zelanda
Bölgelerinden Sorumlu
CFO

Kolcuoğlu Demirkan
Koçaklı Hukuk Bürosu
Yönetici Ortak

Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdür görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu
üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya
görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel
tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel
kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi’nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Kurumsal
Yönetim Komitesi’ne 2019 yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kişilerin tamamı bağımsızlık
beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi’ne sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin adaylık beyanları ve
özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 17.01.2019 tarihli ve Yönetim Kurulu’nun aynı tarihli toplantılarında
değerlendirilerek adayların tamamının Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş
ve tümünün bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. 2019 yılı faaliyet dönemi itibarıyla
bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
İşlerin gerektirdiği ölçüde toplanan Yönetim Kurulu 2019 yılı içinde stratejik konuların değerlendirildiği üç fiziki
toplantı yapmış, toplam 32 adet karar almıştır.
Toplantı kararlarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sorulan
özellikli sorular karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan
edilmemiştir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir, ağırlıklı oy veya veto hakkı
söz konusu değildir.
Genel Kurul tarafından onaylanan karar nisabında, Yönetim Kurulu’nun SPK düzenlemeleri kapsamında bağımsız
nitelikte olmayan en az 2’si A Grubunu ve en az 2’si B Grubunu temsilen toplam 6 üyenin mevcudiyeti aranacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluşumun içinde yer
almamaktadırlar. 2.3 numaralı bölümde belirtildiği üzere, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,
yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde
yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.
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Yönetim kurulu, Şirketin faaliyetlerini gözetirken çıkar çatışması doğma olasılığının olup olmadığını ve varsa söz
konusu çıkar çatışmasının şirket açısından sonuçlarını değerlendirmekte ve Şirketin çıkarlarına en uygun şekilde
hareket edilmesi için gereken kararları almaktadır. Ayrıca, ilişkili taraf işlemlerinde de düzenlemelere uyumun yanı
sıra, yönetim kurulu tarafından olası suiistimal riskleri değerlendirilmekte ve ilişkili taraf işlemleri titizlikle ele
alınmaktadır.
Ayrıca, 2011 yılından beri yönetim kurulu üyelerinin, görevlerine ilişkin şahsi sorumluluklarını kapsayan bir mesuliyet
– Directors & Officers (D&O) sigortası yapılmaktadır.
5.3. Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 17. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu’nun A grubunun 1 ve B grubunun 1 üyesinden
olmak üzere 2 kişiden müteşekkil bir İcra Komitesi mevcuttur. Bu komite Yönetim Kurulu toplantılarının ara
devresinde gerekli işlemleri yürütmektedir. Komite üyeleri Sn. Stefano Pampalone ve Sn. İsmail Cenk Çimen’dir.
Ayrıca ilgili tebliğ doğrultusunda, mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi ve Bağımsız
Dış Denetim Raporu’na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu’na sunmak üzere Denetimden Sorumlu Komite
oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Arif Nuri Bulut komite başkanı, Sn. Umut Kolcuoğlu komite üyesi olarak
atanmışlardır. Denetimden Sorumlu Komite, 2019 yılında çeyreksel / yıllık finansal raporların incelenmesi ve
bağımsız denetim şirketi seçimi faaliyetlerini yürütmüş ve toplam 5 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler
katılım sağlamıştır.
Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumun artırılması amacıyla Şirket bünyesinde Kurumsal
Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Arif Nuri Bulut komite başkanı olarak, Sn. Marco Votta,
Sn. Umut Kolcuoğlu ve Sn. Ahmet Canbeyli komite üyesi olarak atanmışlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2019 yılı
bağımsız üye adaylarının belirlenmesi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun değerlendirilmesi, Yatırımcı İlişkileri
Yöneticiliği raporunun değerlendirilmesi, özel durum açıklamalarının Yönetim Kurulunun bilgisine sunulması,
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi ile 2019 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici
ücretleri konularında çalışmalar yürütmüş ve toplam 7 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler katılım
sağlamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden 17.09.2019 tarihi itibari ile ayrılan Şirketimiz Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Sn. Stefano Pampalone'nin yerine Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine aynı tarih itibariyle Yönetim
Kurulu üyemiz Sn. Marco Votta atanmıştır.
Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu 378. madde 1. fıkrası ile gerekli kılınan Risk Yönetim Komitesi Şirket
bünyesinde kurulmuş olup, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Umut Kolcuoğlu komite başkanı, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn.
Andrea Trabaccin ve Sn. Arif Nuri Bulut komite üyesi olarak atanmışlardır. Risk Yönetim Komitesi, 2019 yılında özet
finansal tabloların ve müşteri alacak hesaplarının incelenmesi ile özsermaye kontrolü, Faaliyet Raporu’nda yer
alacak Risk Raporu’nun değerlendirilmesi, son dönem risk yönetimi hakkında çalışmalar ve Şirket iç kontrol sistemi
ve iç denetim faaliyetleri konularında çalışmalar yürütmüş ve toplam 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm
üyeler katılım sağlamıştır. Risk Yönetimi Komitesi üyeliğinden 17.09.2019 tarihi itibari ile ayrılan Şirketimiz Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Sn. Stefano Pampalone'nin yerine Risk Yönetimi Komitesi üyeliğine aynı tarih itibariyle Yönetim
Kurulu üyemiz Sn. Damiano Cretarola'nın atanmıştır. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 27.11.2019
tarihi itibariyle ayrılan Sn. Damiano Cretarola'nın, kendisine 17.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen Risk
Yönetim Komitesi üyeliği 27.11.2019 tarihi itibari ile sona ermiş ve yerine Sn. Andrea Trabacchin Risk Yönetim
Komitesi üyesi olarak atanmıştır.
Yukarıda bahsedilen İcra Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Risk Yönetimi Komitesi ve Kurumsal Yönetim
Komitesi dışında başka bir komite bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme
Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevini yerine
getirmektedir. Komite üyeleri seçiminde Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak Denetimden
Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri
arasından seçilmiştir.
Komitelerin görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komiteler çalışma
esasları kapsamında gerekli gördükleri durumda ilgili yöneticileri toplantılara çağırabilmektedirler. İhtiyaç duydukları
zamanlarda ise danışmanlık hizmeti veya bağımsız uzman görüşü alabilmektedirler.
Tüm komite raporları kayıt altına alınmaktadır.
Hiçbir komitede icra başkanı/genel müdür görev almamaktadır. Bazı yönetim kurulu üyelerimizin birden fazla
komitede görevi bulunmaktadır. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan
komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır.
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Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu’na periyodik olarak bilgi
verilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitelerde görev
verilebilir. Komiteler sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar
Yönetim Kurulu tarafından verilir.
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış olup, gelişmeler doğrultusunda revize
edilerek yenilenmektedir. Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon
ve değerlerimiz belirlenmiş olup, internet sitemizde yer almaktadır.
Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları, Üst Yönetimce Yönetim
Kurulu’na sunulur ve takip edilir. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2019 yılı içinde de önceliklere uygun olarak Şirketimizin
stratejik kararları uygulamaya geçirilmiştir. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere bağlı olarak, yıllık faaliyetlerin gözden
geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini
karşılaştırır ve kararlar verir.
Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, şirket
hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir.
Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve
stratejiler geliştirilmektedir. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve
oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.
5.6. Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların
belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst
Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” ilk olarak 18.03.2013 tarihli olağan genel kurulumuzdan üç hafta önce
yayınlanan “Bilgilendirme Dokümanı” aracılığı ile kurumsal internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş
ve söz konusu genel kurulu takiben uygulamaya alınmıştır. 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul
gündeminde de yer alan ve Şirketimiz internet sitesi ile faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan söz konusu
politika, 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 17.03.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısı gündemine de alınarak
pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan
ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize veya
yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar
çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.
Yönetim Kurulu yapılanması gereği Ücret Komitesi oluşturulmamıştır ancak Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim
kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini dikkate alarak ücretlendirmede
kullanılabilecek ölçütleri belirlemekte ve ilgili komitenin tüm görevlerini yerine getirmektedir.
Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi
kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi
teminatlar verilmemiştir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı
ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak
düzeydedir.
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KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının
kullanımını etkileyebilecek nitelikteki
bilgi ve açıklamalar güncel olarak
X
ortaklığın kurumsal internet sitesinde
yatırımcıların kullanımına
sunulmaktadır.
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim
yapılmasını zorlaştırıcı işlem
X
yapmaktan kaçınmıştır.
1.3. GENEL KURUL
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin
açık şekilde ifade edilmesini ve her
X
teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş
olmasını temin etmiştir.
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık
bilgilerine ulaşma imkânı olan
kimseler, kendileri adına ortaklığın
faaliyet konusu kapsamında
yaptıkları işlemler hakkında genel
X
kurulda bilgi
verilmesini teminen gündeme
eklenmek üzere yönetim kurulunu
bilgilendirmiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden
konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri,
ilgili diğer kişiler, finansal tabloların
X
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan
yetkililer ve denetçiler, genel kurul
toplantısında hazır bulunmuştur.
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm
bağışların ve yardımların tutarları ve
bunlardan yararlananlara ayrı bir
X
maddede yer verilmiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz
hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve
medya dahil kamuya açık olarak
yapılmıştır.
1.4. OY HAKKI
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını
kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir
kısıtlama ve uygulama
bulunmamaktadır.
1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına
sahip payı bulunmamaktadır.
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet
ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak
ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi
bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy
haklarını kullanmamıştır.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1 Şirket azlık haklarının
kullandırılmasına azami özen
göstermiştir.
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile

Açıklama

Bu şekilde bir işlem bildirimi söz
konusu olmamıştır.

Genel kurul gündeminde bağış ve
yardımlar toplu olarak ayrı bir madde
ile yer almış, genel kurul bilgilendirme
dokümanlarında en yüksek tutarlı
bağışların detayına yer verilmiştir.

X

X
X

X

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri
A.Ş.’nin beraberinde hâkimiyet
ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak
ilişkisi bulunmamaktadır.

X

X

Azınlık hakları esas sözleşme ile
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Evet

Kısmen

sermayenin yirmide birinden daha
düşük bir orana sahip olanlara da
tanınmış ve azlık haklarının kapsamı
esas sözleşmede düzenlenerek
genişletilmiştir.

1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1 Genel kurul tarafından
onaylanan kar dağıtım politikası
ortaklığın kurumsal internet sitesinde
kamuya açıklanmıştır.
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay
sahiplerinin ortaklığın gelecek
dönemlerde elde edeceği karın
dağıtım usul ve esaslarını
öngörebilmesine imkan verecek
açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve
dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili
gündem maddesinde belirtilmiştir.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım
politikasında pay sahiplerinin
menfaatleri ile ortaklık menfaati
arasında denge sağlanıp
sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
1.7. PAYLARIN DEVRİ
1.7.1 Payların devredilmesini
zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır.

Muaf

İlgisiz

Açıklama
sermayenin yirmide birinden daha
düşük bir oranda pay sahibi olanlara
tanınmamış olup, genel uygulamalara
paralel olarak azınlığa
düzenlemelerdeki genel hükümler
çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
Yatırımcılardan da bu konuda
herhangi bir talep gelmemiştir.

X

X

X

X

X

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi,
2.1.1 numaralı kurumsal yönetim
ilkesinde yer alan tüm öğeleri
içermektedir.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış
sermayenin %5’inden fazlasına sahip
gerçek kişi pay sahiplerinin adları,
imtiyazları, pay adedi ve oranı)
kurumsal internet sitesinde en az 6
ayda bir güncellenmektedir.
2.1.4-Şirketin kurumsal internet
sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen
aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca
göre seçilen yabancı dillerde de
hazırlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet
raporunun şirket faaliyetlerini tam ve
doğru şekilde yansıtmasını temin
etmektedir.
2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2
numaralı ilkede yer alan tüm unsurları
içermektedir.

Hayır

Esas Sözleşmemizin 8’inci
maddesinde payların devir esasları
düzenlenmiş olup, borsada işlem
görmeyen nama yazılı payların
devrine ilişkin kısıt getirilmiş olmakla
birlikte, borsada işlem gören nama
yazılı pay sahiplerinin paylarını
serbestçe devretmesini zorlaştırıcı
uygulamalar veya pay devrini
kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

X

X

X

X

X
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3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili
düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet
X
kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla
ilgili politika ve prosedürler şirketin
X
kurumsal internet sitesinde
yayımlanmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata
aykırı ve etik açıdan uygun olmayan
X
işlemleri bildirmesi için gerekli
mekanizmalar oluşturulmuştur.
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri
arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli
X
bir şekilde ele almaktadır.
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı,
esas sözleşme veya şirket içi
X
yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından
sonuç doğuran önemli kararlarda
menfaat sahiplerinin görüşlerini almak
X
üzere anket / konsültasyon gibi
yöntemler uygulanmıştır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir
istihdam politikası ve tüm kilit yönetici
X
pozisyonları için bir halefiyet
planlaması benimsemiştir.
3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler
X
yazılı olarak belirlenmiştir.
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları
Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu
X
kapsamda çalışanlar için eğitimler
düzenlemektedir.
3.3.4-Şirketin finansal durumu,
ücretlendirme, kariyer planlaması,
eğitim ve sağlık gibi konularda
X
çalışanların bilgilendirilmesine yönelik
toplantılar düzenlenmiştir.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek
kararlar kendilerine ve çalışan
temsilcilerine bildirilmiştir. Bu
X
konularda ilgili sendikaların da görüşü
alınmıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans
kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı
olarak hazırlanarak çalışanlara
X
duyurulmuş ve ücretlendirme
kararlarında kullanılmıştır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık
yapılmasını önlemek ve çalışanları
şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal
açıdan kötü muamelelere karşı
X
korumaya yönelik prosedürler,
eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler,
izleme, şikâyet mekanizmaları gibi
önlemler alınmıştır.
3.3.8-Şirket, dernek kurma
özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi
X
hakkının etkin bir biçimde tanınmasını
10
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desteklemektedir.
3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir
X
çalışma ortamı sağlanmaktadır.
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini
ölçmüştür ve koşulsuz müşteri
X
memnuniyeti anlayışıyla faaliyet
göstermiştir.
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve
hizmete ilişkin taleplerinin işleme
X
konulmasında gecikme olduğunda bu
durum müşterilere bildirilmektedir.
3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili
X
kalite standartlarına bağlıdır.
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin
ticari sır kapsamındaki hassas
X
bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik
kontrollere sahiptir.
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış
Kuralları’nı belirleyerek şirketin
X
kurumsal internet sitesinde
yayımlamıştır.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk
konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve
X
rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler
almıştır.
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve
risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını
tehdit etmemesini ve etkin bir risk
X
yönetimi uygulanmasını
sağlamaktadır.
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları,
yönetim kurulunun şirketin stratejik
hedeflerini tartışarak onayladığını,
X
ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini
ve yönetimin performansının
denetlendiğini ortaya koymaktadır.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim kurulu
faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay
X
sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev
ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda
X
açıklanmıştır.
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine
ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun
X
bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve
etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet
X
raporunda verilmiştir.
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra
başkanı (genel müdür) görevleri
X
birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri
bölümü ve kurumsal yönetim
komitesinin etkili bir şekilde
çalışmasını sağlamakta ve şirket ile
X
pay sahipleri arasındaki
anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay
sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri

Hayır

Muaf

İlgisiz

Açıklama
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bölümü ve kurumsal yönetim
komitesiyle yakın işbirliği içinde
çalışmıştır.
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin
görevleri esnasındaki kusurları ile
şirkette sebep olacakları zarara ilişkin
X
olarak Şirket, sermayenin %25’ini
aşan bir bedelle yönetici sorumluluk
sigortası yaptırmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın
üye oranı için asgari %25’lik bir hedef
belirleyerek bu amaca ulaşmak için
politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu
X
yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte
ve aday belirleme süreci bu politikaya
uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin
üyelerinden en az birinin
X
denetim/muhasebe ve finans
konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri,
yönetim kurulu toplantılarının çoğuna
X
fiziksel katılım sağlamıştır.
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer
alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin
toplantıdan önce tüm üyelere
X
gönderilmesi için asgari bir süre
tanımlamıştır.
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak
görüşlerini yazılı olarak yönetim
kuruluna bildiren üyenin görüşleri
diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin
bir oy hakkı vardır.
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının
ne şekilde yapılacağı şirket içi
düzenlemeler ile yazılı hale
getirilmiştir.

4.4.6 Yönetim kurulu toplantı zaptı
gündemdeki tüm maddelerin
görüşüldüğünü ortaya koymakta ve
karar zaptı muhalif görüşleri de
içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket
dışında başka görevler alması
sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu
üyelerinin şirket dışında aldığı görevler
genel kurul toplantısında pay
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Hayır

Muaf

İlgisiz

Açıklama

Şirket, yönetim kurulunda asgari kadın
üye oranı için “Kadın Üye Edinme
Politikası” oluşturmuş olup bu
politikayı web sitesinde ilan
etmektedir. Ancak söz konusu
politikada %25'lik bir oran
belirtilmemektedir.

X

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu
toplantıların çoğuna fiziksel katılım
sağlamıştır.
Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp,
yönetim kurulu üyelerine bilgilerin
sunulma zamanı, yönetim kurulu
gündemindeki konu ve süreç dikkate
alarak belirlenmekte ve makul bir süre
öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir.
Görüş bildirim imkanı bulunmakla
birlikte toplantıya katılamayan yönetim
kurulu üyelerimizden bu yönde bir
bildirim yapılmamıştır.

X

X

Yönetim kurulu toplantılarının ne
şekilde yapılacağı konusunda
Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir
biçimde sürdürülen süreçler
bulunmakla birlikte, bu konuya özgü
yazılı bir şirket içi düzenleme
bulunmamaktadır.

X

X

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi
X

Yönetim kurulu üyelerinin iş
deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin
Yönetim Kurulu’na önemli katkısı
dolayısıyla şirket dışında başka
görevler alması sınırlandırılmamıştır.
Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu
üyelerimizin özgeçmişlerine yer
verilmiştir.

Birden fazla komitede görev alan
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sadece bir komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için
gerekli gördüğü kişileri toplantılara
davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X

Açıklama
üyeler, ilişkili konularda görev yapan
komiteler arası iletişimi sağlamakta ve
iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
Komite çalışma esasları uyarınca
komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak
ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız
uzman görüşlerinden yararlanmaları
mümkündür. Geçtiğimiz yıl içinde
komite üyeleri tarafından bu yönde bir
ihtiyaç gündeme gelmemiştir.
Bu yönde alınmış bir danışmanlık
hizmeti bulunmamaktadır.

4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti
aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı
X
hakkında bilgiye yıllık faaliyet
raporunda yer verilmiştir.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları
hakkında rapor düzenlenerek yönetim
X
kurulu üyelerine sunulmuştur.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
4.6.1 - Yönetim kurulu,
Yönetim kurulu seviyesinde
sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine
performans değerlendirmesi amaçlı
getirip getirmediğini değerlendirmek
X
özel bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
üzere yönetim kurulu performans
değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu
üyelerinden herhangi birisine veya
idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerine kredi kullandırmamış,
borç vermemiş veya ödünç verilen
borcun süresini uzatmamış, şartları
X
iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar
aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı
altında kredi kullandırmamış veya
bunlar lehine kefalet gibi teminatlar
vermemiştir.
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari
Olağan Genel Kurul’da ve finansal
sorumluluğu bulunan yöneticilere
tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu
verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda
üyeleri ve üst düzey yöneticilere
X
kişi bazında açıklanmıştır.
yapılan ödemeler genel uygulamalara
paralel şekilde toplu olarak kamuya
açıklanmaktadır.
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KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)
PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının
sayısı
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP
duyurusunun bağlantısı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak
İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya
katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının
bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının
bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP
duyurularının bağlantıları
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin
politikanın yer aldığı bölümün adı
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul
tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını
düzenleyen madde numarası
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran
bakımından) genişletilip genişletilmediği
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas
sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı
bölümün adı
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi
halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini
belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

50’nin üzerinde

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820328
Sunulmuştur.
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821228
Şirket yönetimi tarafından kabul edilen politika
internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal
Kimlik ve Yönetim - Kurumsal Yönetim
bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin
onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin
bildirim:
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747502
Md.15-a
Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat
sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak
yapılmıştır.
Hayır
Hayır
%37,5
Hayır (No)
-

http://www.turktraktor.com.tr/pdf/447Kar%20D
a%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%20Politikas
%C4%B1_20022014.pdf
Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2018 tarihli ve
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’na göre hazırlanan ve PwC
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen
finansal tablolarımıza göre 240.106.649 TL net
dönem kârı, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu
(VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan
kayıtlara göre oluşan mali tablolara göre ise
73.424.925 TL cari yıl karı elde edilmiş olup;
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas
Sözleşmesinin 19’uncu maddesi ve 24 Mart
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Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi
halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP
duyurusunun bağlantısı
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi
sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili
olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı
tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm
soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya
paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık
bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler
listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim
ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların
%5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin
yer aldığı bölüm
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet
raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri
görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa
numarası veya bölüm adı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin
sayfa numarası veya bölüm adı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin
toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat
değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı
kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan
tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı

2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından
onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası
çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel
konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman
politikaları dikkate alınarak, kar payının
dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan
73.424.925 TL cari yıl karının olağanüstü
yedeklere aktarılmasının, TFRS/TMS’ye uygun
olarak hazırlanan finansal tablolara göre
oluşan 240.106.649 TL Net Dönem Karının
geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ilişkin teklif
ve bu teklif kapsamında hazırlanan kar dağıtım
tablosu 45.206.864 TL’lik kabul oyu
neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747502

12.03.2019
0
%84,7
%88,5
%11,5
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim
- Genel Kurul Toplantı Dokümanları
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim
- Genel Kurul Toplantı Dokümanları
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https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747502

Yatırımcı İlişkileri
http://www.turktraktor.com.tr/kurumsal_genel.a
spx?id=85
Türkçe ve İngilizce

a) Finansal Bilgiler
b) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Raporu
c) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Raporu
ç) Hukuki açıklamalar
d) Hukuki açıklamalar
e) Hukuki açıklamalar
f)

Hukuki açıklamalar
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iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve
çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm
adı
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket
Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat
politikasının yer aldığı bölümün adı
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine
kesinleşen yargı kararlarının sayısı
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine
Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim
organlarına katılımına ilişkin olan iç
düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı
geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve
personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları
politikasının yer aldığı bölümün adı veya
politikanın ilgili maddelerinin özeti

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü
muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren
insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün
adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket
aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar
politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal
sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı.
Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa,
çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim
konularında alınan önlemler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü
yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

g) Sürdürülebilirlik

Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Kurumsal Yönetim
İç Denetim Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan ihbar
mekanizmasına kurumsal internet sitesinde yer alan iletişim
formundan ulaşılmaktadır.
http://www.turktraktor.com.tr/tt_iletisim_formu.aspx
İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
TürkTraktör'de gerek sendikalı gerekse sendikasız çalışma
arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini
paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile
her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde
anonim olarak alınmaktadır. Yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile
hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla
paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları
alınmaktadır.
Şirketin İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından iş birimlerinin
yönetim ekipleri ile birlikte hazırlanan halefiyet (yedekleme) planları,
Üst Yönetimin ve ana ortaklarımızın ilgili birimlerinin görüş ve
onayları doğrultusunda uygulamaya konulmaktadır.
TürkTraktör, sürekli geliştirdiği insan kaynakları uygulamaları ve
yürüttüğü iş birlikleriyle; çalışanlarının gelişimine destek vererek 'En
önemli sermayemiz insan' felsefesini 65 yıldır kesintisiz olarak
devam ettirmektedir. Ayrıca, Etik Davranış Kurallarında işe alımda
fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır.
http://www.turktraktor.com.tr/pdf/462Etik%20Davran%C4%B1%C5
%9F%20Kurallar%C4%B1%20ve%20Uygulama%20Prensiplerirev10082012.pdf
Pay edindirme planı bulunmuyor.
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Etik Kurallar
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Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Etik Kurallar
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Etik Kurallar

Konuyla ilgili esaslar web sitesinde Sürdürülebilirlik - İş Etiği, İnsan
Hakları, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele bölümünde yer
almaktadır.
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3. YÖNETİM KURULU-I
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan
yararlanılıp yararlanılmadığı
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin
adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere
sunulan rapor sayısı
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Yönetim kurulu başkanının adı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi
olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette
sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle
sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını
artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Hayır
Evet
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri
yapılmamıştır.
1
İş Etiği, İnsan Hakları, Yolsuzluk ve
Rüşvetle Mücadele
Levent Çakıroğlu
İbrahim Aykut Özüner
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve
Yönetim - Kurumsal Yönetim
0 (%0)

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim
Kurulu
Üyesinin
Adı/Soyadı

Levent
Çakıroğlu
Stefano
Pampalone
Ismail Cenk
Çimen
Derek
Neilson
Osman
Turgay
Durak
Ibrahim
Aykut
Özüner
Marco
Votta
Andrea
Trabacchin
Arif Nuri
Bulut

İcrada
Görevli
Olup
Olmadığı

İcrada
Görevli
Değil
İcrada
Görevli
Değil
İcrada
Görevli
Değil
İcrada
Görevli
Değil
İcrada
Görevli
Değil
İcrada
Görevli
İcrada
Görevli
Değil
İcrada
Görevli
Değil
İcrada
Görevli
Değil

Bağımsızlık
Beyanının Yer
Aldığı KAP
Duyurusunun
Bağlantısı

Bağımsız Üyenin
Aday
Gösterme Komitesi
Tarafından
Değerlendirilip
Değerlendirilmediği

Bağımsızlı
ğını
Kaybeden
Üye
Olup
Olmadığı

Denetim,
Muhasebe
ve/veya
Finans
Alanında
En Az 5
Yıllık
Deneyime
Sahip Olup
Olmadığı

Bağımsız
Üye Olup
Olmadığı

Yönetim
Kuruluna
İlk Seçilme
Tarihi

Bağımsız
üye değil

18/03/2015

Değerlendirilmedi

Hayır

Evet

Bağımsız
üye değil

24/03/2014

Değerlendirilmedi

Hayır

Evet

Bağımsız
üye değil

22/03/2016

Değerlendirilmedi

Hayır

Evet

Bağımsız
üye değil

27/04/2018

Değerlendirilmedi

Hayır

Evet

Bağımsız
üye değil

26/03/2010

Değerlendirilmedi

Hayır

Evet

Bağımsız
üye değil

12/03/2019

Değerlendirilmedi

Hayır

Evet

Bağımsız
üye değil

16/05/2007

Değerlendirilmedi

Hayır

Evet

Bağımsız
üye değil

27/11/2019

Değerlendirilmedi

Hayır

Evet

Bağımsız
üye

14/03/2018

Değerlendirildi

Hayır

Evet

https://www.ka
p.org.tr/tr/Bildir
im/820328
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Umut
Kolcuoğlu

İcrada
Görevli
Değil

Bağımsız
üye

26/06/2015

https://www.ka
p.org.tr/tr/Bildir
im/820328

4. YÖNETİM KURULU – II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan
yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir
portal kullanılıp kullanılmadığı
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının
ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler
hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran
politikada belirlenen üst sınır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin
yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun
bağlantısı

Değerlendirildi

Hayır

Evet

3
% 90
Kullanılmamaktadır.
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.

Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Bölümü
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748206

Yönetim Kurulu Komiteleri - I
Yönetim Kurulu
Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda
"Diğer" Olarak
Belirtilen
Komitenin Adı

Denetim Komitesi
Denetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Riskin Erken Saptanması
Komitesi
Riskin Erken Saptanması
Komitesi
Riskin Erken Saptanması
Komitesi
Riskin Erken Saptanması
Komitesi
Diğer

İcra Komitesi

Diğer

İcra Komitesi

Arif Nuri Bulut
Umut Kolcuoğlu
Arif Nuri Bulut
Marco Votta
Umut Kolcuoğlu
Ahmet Canbeyli

Komite
Başkanı
Olup
Olmadığı
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Umut Kolcuoğlu

Evet

Yönetim kurulu üyesi

İsmail Cenk Çimen

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Andrea Trabacchin

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Arif Nuri Bulut

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Stefano
Pampalone
İsmail Cenk Çimen

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Hayır

Yönetim kurulu üyesi

Komite Üyelerinin
Adı Soyadı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup
Olmadığı
Yönetim kurulu üyesi
Yönetim kurulu üyesi
Yönetim kurulu üyesi
Yönetim kurulu üyesi
Yönetim kurulu üyesi
Yönetim kurulu üyesi değil

4. YÖNETİM KURULU- III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin,
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya
bölümün adı)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa
numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa
numarası veya bölümün adı)

KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde
Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
Bağımsızlığı
KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde
Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
Bağımsızlığı
KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde
Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
Bağımsızlığı

18

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa
numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya
bölümün adı)
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve
bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya
bölüm adı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan
üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.

KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde
Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
Bağımsızlığı
KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde
Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
Bağımsızlığı

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği
sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı İlişkileri - Finansal Sonuçlar Yıllık Faaliyet Raporları - Ücret Politikası

Yönetim Kurulu Raporu
Yatırımcı İlişkileri - Finansal Sonuçlar Yıllık Faaliyet Raporları - Ücret Politikası

Yönetim Kurulu Komiteleri - II
Yönetim Kurulu
Komitelerinin
Adları
Denetim Komitesi
Kurumsal Yönetim
Komitesi
Riskin Erken
Saptanması
Komitesi

Birinci
Sütunda
"Diğer" Olarak
Belirtilen
Komitenin Adı

İcrada Görevli
Olmayan
Yöneticilerin
Oranı

Komitede
Bağımsız
Üyelerin Oranı

Komitenin
Gerçekleştirdiği
Fiziki
Toplantı Sayısı

% 100

% 100

6

Komitenin
Faaliyetleri
Hakkında Yönetim
Kuruluna
Sunduğu Rapor
Sayısı
6

% 75

% 50

7

4

% 100

% 50

6

6
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