
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

 

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı 

 

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Milpa” veya “Şirket”), Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir ve 

faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir. Şirketimiz’in Kurumsal 

Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam 

etmektedir. Hali hazırda Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında zorunlu tutulan tüm ilkeler 

uygulanmaktadır İlkelerin uygulanmasına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. 

 

 

BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ 

 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 

 

Pay Sahipleri ile İlişkiler birimine ait görev ve sorumluluklar Mali ve İdari İşler Bölümü 

sorumluluğunda sürdürülmektedir. Bu birimde çalışanların isimleri ve iletişim detayları aşağıdaki 

gibidir; 

Adı Soyadı Ünvanı    E-mail    Telefon 

 

Serdar Erdinç Mali ve İdari İşler Md.  serdinc@milpa.com.tr     (216) 339 97 39 

   Pay sahipleri ile ilişkiler  

Yetkilisi 

 

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. 

 

d) Genel Kurul toplantısında, hissedarların yararlanabileceği dokümanları hazırlamak. 

 

e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay 

sahiplerine yollanmasını sağlamak. 

 

f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her 

türlü hususu gözetmek ve izlemek. 

 

g) Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

 

h) Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri. 

 

                       

Bu bağlamda, 2013 12 aylık dönemde 63, 2012 yılı 12 aylık dönem içerisinde pay sahiplerinden 

gelen 57 adet sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yanıtlanmıştır. 

 

Bunların yanısıra, www.milpa.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerimize 

şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak verilmektedir.  

 

 

 

mailto:serdinc@milpa.com.tr
http://www.milpa.com.tr/


2.1. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

 

2013 yılı Ocak – Aralık döneminde pay sahiplerinden, şirketimiz kamuoyuna duyurduğu 21 adet 

açıklama ve “olağandışı fiyat hareketleri” ile ilgili olarak gelen 1 adet bilgi talebi ile toplam  22  

adet Özel Durum açıklaması yapılmıştır. 

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerince şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri 

tarafından kullanılabilmektedir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep 

olmamıştır. 

 

 

2.2. Genel Kurul Toplantıları 

 

Dönem içinde şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’u 27 Haziran 2013  tarihinde 

yapılmıştır. Toplantılara davet Esas sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Posta 

Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun Genel 

Kurula ilişkin daveti  nama yazılı pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre, 

süresi içinde yapılmıştır. 

 

Olağan Genel Kurulumuz, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin 

bulunduğu İstanbul’da yapılmıştır. 

 

Hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla duyuru yapılmış, hamiline yazılı pay sahipleri 

için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Posta Gazetesi’nde toplantıdan 21 gün önce ilan yayınlamak 

suretiyle davet yapılmıştır. 

 

Olağan Genel kurulumuza ilişkin olarak hazırlanan dökümanlar, 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi 

Raporları ile Yönetim Kurulu’nun 2012 faaliyet kar / zararına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden 

yirmibir gün öncesinde Şirket merkezinde Pay Sahiplerinin incelemesinde açık bulundurulmuştur. 

İlgili dokümanlar www.milpa.com.tr adresinde bulunmaktadır. 

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Pay Sahiplerinden herhangi bir soru veya öneri gelmemiştir. 

 

Genel Kurullarda açık oylama yapılmıştır. 

 

Genel Kurullarda alınan kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan pay 

sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, sözkonusu toplantı 

nisapları Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda %86 oranında sağlanmıştır.  

 

Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz çalışanları, ortakları ve/veya vekilleri katılmıştır. 

 

2.3. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

 

Şirket pay senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Pay Sahipleri, azlık paylarının 

yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır. Azınlık haklarının 

kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir. 

               

Genel Kurul’da, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler oy kullanmamıştır. 

 

2.4. Kar Payı Hakkı 

 

Şirket’in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif 

amortisman gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına 

uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının 

düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır: 

http://www.milpa.com.tr/


 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde 

yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. 

 

Birinci Kar Payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek kar 

dağıtım politikası çerçevesinde birinci kar payı ayrılır. 

 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri 

hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara 

ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 

 

İkinci Kar Payı: 

ç) Dönem net karından (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı 

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 

521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 

çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 

519’ uncu maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.  

 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme’de pay sahipleri için 

belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, bağımsız yönetim kurulu üyeleri 

hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, işbu Esas Sözleşme’nin 3’üncü 

maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar 

payı dağıtılmasına karar verilemez.  

 

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 

tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara 

dağıtılır. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi 

üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. 

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

20’nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile 

kar payı avansı dağıtabilir.  

 

2.5. Payların Devri 

 

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların 

kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir. 

 

 

 

 



BÖLÜM 2- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  

2.6. Bilgilendirme Politikası 

Şirket Bilgilendirme Politikamızın amacı, ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler 

hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz 

ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya duyurulmasıdır. Bu amaçla, Özel Durum Açıklamalarının yanı sıra, 

Şirket Raporları internet sitesinde yayınlanmaktadır. 

 

Şirket bilgilendirme Politikasının yürütülmesinde sorumlu olan kişiler; 

 

Adı Soyadı  Görevi 

Rıza Koçyiğit    Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 

Serdar Erdinç  Mali ve İdari İşler Müdürü 

 

2.7. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirketimiz İnternet sitesi www.milpa.com.tr adresinde Türkçe olarak bulunmaktadır. 

Şirketimizin internet sitesinde, SPK’nun yürürlükteki mevzuatı UFRS’ye uygun olarak hazırlanan  

finansal tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları yer 

almaktadır 

İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Anasayfa 

Kurumsal 

- Tarihçe 

- Genel Müdür Mesajı 

- Misyon / Vizyon 

- Değerler 

- Stratejimiz 

- Yönetim Kurulu 

- Ticaret Sicil Bilgileri 

- Ortaklık Yapısı 

- Esas Sözleşme 

- Yatırımcı İlişkileri 

 Mali Tablolar 

 Faaliyet Raporları 

 Genel Kurul Raporları 

 Hazirun Cetvelleri 

 Özel Durum Açıklamaları 

 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 

 Kredi Derecelendirme Raporları 

 Duyurular 

 

     Bilgi Toplumu Hizmetleri 

 

Projeler 

- Gayrimenkul 

- Diğer Projeler 

İletişim 

 

http://www.milpa.com.tr/


2.8. Faaliyet Raporu 

 

2013 yılının 3’er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatına 

ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanmıştır. 

 

BÖLÜM 3- MENFAAT SAHİPLERİ 

 

2.9. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 

Raporun I. bölümünde de açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı 

doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. 

Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve 

tedarikçilerimiz, şirketimiz ile ilgili bilgilere, yapılan toplantılar, sunumlar ve internet sitemiz 

vasıtasıyla ulaşabilmektedir. 

Menfaat sahipleri Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal 

Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Şirket Bilgilendirme Politikası 

çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle mail yoluyla iletişime geçebilmektedirler. 

 

 

2.10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 

Menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulup, kendilerinden Şirketimize ulaşan talepler 

değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. 

Esas sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer 

almamaktadır. 

Menfaat sahipleri Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal 

Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Şirket Bilgilendirme Politikası 

çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle mail yoluyla iletişime geçebilmektedirler. 

 

 

2.11. İnsan Kaynakları Politikası 

 

Şirketimizin insan kaynakları birimine ait görev ve sorumluluklar, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 

sorumluluğu altında sürdürülmektedir. 

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır. 

Çalışanlar tarafından ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır. 

Şirket çalışanlarının görev tanımlarını ve dağılımlarını bilmekte olup, satış performansına bağlı olarak   

ödüllendirme kriterlerine ilişkin olarak çalışanlara  duyuru yapılmıştır. 

 

 

2.12. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 

Şirketimizin “etik kuralları’’nın geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

Şirketimiz, faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının 

korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesini gözetmektedir.  

 


