KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI
Şirketimiz 1.1.2010-31.12.2010 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterlere uyum sağlamış, Kurumsal Yönetim
İlkelerinde yer alan uygulamalara uyum şirket yönetimi tarafından prensip olarak
benimsenmiştir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bu ilkeler çerçevesinde değerlendirilerek
Şirketimizin 2010 Faaliyet Raporu’na ve internet sitesine ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler
eklenmiştir. İlkelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususlar konusundaki çalışmalara
devam edilmektedir.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Mali ve Hukuki İşler Bölümü bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri
birimi tarafından yürütülmektedir. Bölüm sorumlusu ve ilgili personelin isimleri ve iletişim bilgileri
aşağıdaki gibidir:
Gülnur Anlaş
H. Meliha Bektaş
Doğan Karaca
Faks:
E-mektup adresi:

0262 679 82 00
0262 679 82 20
0262 679 82 23
0262 679 82 92
yatirimci@logo.com.tr

Birim tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:
 Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
 Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay
sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini karşılamak,
 Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
 Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü
hususu gözetmek ve izlemek,
 Şirket hakkında değerlendirme yapan yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı kurumların bilgi
taleplerini karşılamak,
 Şirketin Kurumsal internet sitesi (www.logo.com.tr) içerisinde yer alan Yatırımcı İlişkileri
bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, güncellenen verileri hızlı bir
şekilde siteye eklemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı
ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak,
 SPK’nun Seri VIII, No: 39 (6 Şubat 2009 tarihi itibarıyla Seri VIII, No: 54) sayılı Tebliği
dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamaları’nı İMKB’ye ve SPK’ya bildirmek,
 Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve
Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak,
 Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu
nezdinde Şirket’i temsil etmek.
Faaliyet dönemi içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı düzenlenmiş; gündem ve kar
dağıtımına ilişkin kararların kamuya duyurulması, mali tabloların ilanı, faaliyet raporlarının
hazırlanması, özel durum açıklamalarının zamanında Borsa’ya bildirimi vb. işlemlerle beraber
yurt içi ve yurt dışından bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gelen görüşme istekleri
doğrultusunda şirket tanıtımına ve faaliyetlerine yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım
yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı
olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak
elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı
dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetiminde, Tübitak-Uzay UEKEA tarafından teknik
çalışmaları yürütülen KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, SPK’ya ve İMKB’ye
göndermekle yükümlü olduğumuz mali tablolar ve özel durum açıklamaları internet sitemiz
vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketimiz, Sermaye Piyasası araçlarının
kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye üye olmuş ve İMKB’de işlem
gören Şirketimiz hisse senetleri kaydileştirilmiştir. Böylece, hisse senetlerinin bastırılması ihtiyacı
ortadan kalkmıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi
(PricewaterhouseCoopers) ve Genel Kurul’da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak
denetlenmektedir. Şirket ana sözleşmesi’nde özel denetçi atanmasına ilişkin düzenleme
bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirketimiz’e herhangi bir talep
yapılmamıştır.
Genel Kurul Bilgileri
Şirketin 2010 faaliyet dönemi içerisinde 28 Nisan 2010 tarihinde %74,24’lük toplantı nisabı ile
Olağan Genel Kurulu yapılmıştır. Genel kurula davet Yönetim Kurulumuz tarafından TTK, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı’nın Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmeliği, SPK ve ana sözleşme
hükümleri kapsamında yapılmış, Genel kurul gündemi ve vekaletname örneği genel kurul
tarihinden 29 gün önce Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ve Referans gazetesinde ilan edilmiş
ayrıca söz konusu ilan şirket internet sayfasında da yer almıştır.
Genel kurula ilişkin alınan tüm yönetim kurulu kararları ile genel kurul kararları ve tutanağı aynı
gün içerisinde özel durum açıklaması olarak Borsa’ya bildirilmiştir. Son beş yıla ilişkin genel kurul
tutanakları ve özel durum açıklamalarına şirket internet sayfasından ulaşılabilir.
Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup sorulan tüm sorular
cevaplandırılmıştır.
Bölünme vb önemli nitelikteki kararlara ilişkin ana sözleşmemizde ayrı hüküm olmamakla birlikte
bölünme, birleşme, devralma konularında yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul onayına
sunulur ve karara bağlanır.
Gayrimenkul alımı-satımı, şirkete ait taşınmazlar üzerinde ipotek tesisi, her türlü banka kredi
sözleşmesi akdi, kefalet, teminat sözleşmesi düzenlenmesi, her türlü genel vekaletname ve
düzenleme şeklindeki vekaletnamelerin tanzimi ile şirket iştiraklerinin satışı-alışı işlemlerinde
imza yetkisi sadece birinci derece imza yetkilisi iki kişiye (yönetim kurulu başkanı ve yönetim
kurulu başkan yardımcısı müştereken) hasredilmiştir.
Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimizde sermayeyi temsil eden hisse senetleri A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Ana
sözleşmemiz gereği yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası A grubu pay sahiplerinin
göstereceği adaylar arasından, yönetim kurulu başkanı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği
üyeler arasından seçilir. Denetçiler de A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından
seçilmektedir. Ortaklık yapısında karşılıklı iştirak içinde olan şirket bulunmamaktadır.
Ana sözleşmemizde azınlık paylarının yönetimde temsili ile birikimli oy kullanma yöntemine
ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimizin ana sözleşmesinde şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar
dağıtım politikası Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar dağıtımında, Kurumsal

Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında
dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar dağıtım politikası Şirketimiz yönetim kurulunca
genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate
alınarak, TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen
dağıtılabilir net dönem karının en az %20’sinin Şirket ortaklarına kar payı olarak dağıtılması; kar
payı dağıtımının nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda
bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş
sermayenin %5’inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık
bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde belirlenmiştir.
Payların Devri
Şirket Ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimizde kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim, Mali ve Hukuki İşler Bölümü bünyesindeki
Yatırımcı İlişkileri’dir. Mevzuat gereği açıklanması zorunlu olanların yanısıra gerekli görülen tüm
bilgiler kamuya duyurulmaktadır.
Özel Durum Açıklamaları
Şirketimiz 2010 döneminde 14 adet özel durum açıklamasında bulunmuştur. Şirketimiz özel
durum açıklamalarına ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir.
Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesi www.logo.com.tr adresi’dir. Şirketin İnternet sitesinde yatırımcı
ilişkileri sayfasına yer verilmiş olup, ilgili sayfada SPK tarafından öngörülen hususları da içeren
birçok bilgiye, şirketin faaliyet raporlarına, mali tablolarına ulaşmak mümkündür.
Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla ortaklığımız %70,74 hissesi Logo Yatırım Holding’e bağlı bir
kuruluş olup, bilgimiz dahilinde gerçek kişi pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı
etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir.
Ortaklık
Logo Yatırım Holding A.Ş.
Halka açık kısım
Toplam

2010 payı (%)
70,74
29,26
100,00

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki
ulaşabilecek konumdaki yöneticilerinin listesi aşağıdaki gibidir.
M. Tuğrul Tekbulut
T. Müge Peri
Ali Güven
Erdem Özel
Belkıs Alpergun
Gülnur Anlaş
M. Buğra Koyuncu
H. Meliha Bektaş
Macide Olam

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
İcra Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Üyesi
Muhasebe Müdürü
Denetçi

bilgilerine

Ayrıca, saydamlık ve şirket çıkarlarının korunması ilkeleri gözetilerek şirket çalışanlarının içeriden
öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmelerine özen gösterilmektedir.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir.
Bilgilendirme aracı olarak e-mail, şirket internet sitesi, ve posta kullanılmakta, daha dar kapsamlı
gelişmelerle ilgili olarak ilgili menfaat sahibi grubu ile toplantılar gerçekleştirilmektedir.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çalışanların yönetime katılımı İnsan Kaynakları politikasının temel ilkelerinden birisidir.
Çalışanlara bulundukları ekip içinde gerekli yetki ve sorumluluklar verilmekte, şirketin bütün
süreçleri için her türlü kanaldan gelen öneriler değerlendirilmektedir. Bu amaçla, şirketin kendi
bünyesinde oluşturduğu özel ağ yapısında (intranet) forum sayfası yer almakta, burada
çalışanların yaratıcı fikirlerini ve şirket işleyişi ile ilgili önerilerini ve isteklerini diledikleri şekilde
ifade etmeleri şirket yönetimi tarafından teşvik edilmektedir. Ayrıca şirket içi süreç iyileştirmeleri
için, bütün çalışanların katılımına açık çalışma grupları oluşturulmakta, bütün iyileştirmeler bu
grupların önerileri ile yapılmaktadır. Şirketin durumu periyodik olarak çalışanlarla paylaşılmakta,
önerileri düzenli toplantılarda da alınmakta, değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır. Üst yönetim
her çalışanla birebir görüşmeler yaparak da önerilerini almakta ve uygulamaktadır. Bayi ve iş
ortakları ile periyodik bilgilendirme toplantıları yapılmakta, bunun yanında bayi ve müşteriler
bültenler, röportajlar ve Internet aracılığı ile düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca, belli
dönemlerde bayiler yurt içi ve yurt dışı gezilerle ödüllendirilmekte ve bu gezilerde şirket ile ilgili
son gelişmeler ve değişiklikler aktarılmakta fikir alışverişlerinde bulunulmaktadır.
İnsan Kaynakları Politikası
Şirket İnsan Kaynakları politikaları ilk olarak 1992 yılında oluşturulmuş, o zamandan bu yana da
günün koşullarına göre yenilenmektedir. İnsan Kaynakları politikamızın temelini insana ve bilgiye
önem vermek, objektif değerlendirme, fırsat eşitliği, çalışanların yönetime katılımı, gelişimi
teşvik, sürekli eğitim, yetkinlik ve performansa dayalı gelişim ilkeleri oluşturmaktadır. İşe
alımlar ve terfilerde fırsat eşitliği ilkesi gözetilir, değerlendirmeler sadece performans, bilgi ve
deneyime göre yapılır. Bugüne kadar ayrımcılık yapıldığına dair bir şikayet oluşmamıştır, fırsat
eşitliği şirket yönetiminin en fazla hassasiyet gösterdiği konulardan biridir.
İnsan Kaynakları departmanı, performans ve kariyer yönetimi, eğitimlerin planlanması,
gerçekleştirilmesi ve ölçülmesi, işe alım, ücret yönetimi, çalışan memnuniyeti konularında
sistemlerin kurulması ve yürütülmesinden sorumludur.
Çalışanlarla ilişkiler Yönetim Kurulu seviyesinde temsil edilmekte, bunun yanında İnsan
Kaynakları departmanı, çalışanların mesleki, kişisel, kariyer ve eğitim ihtiyaçları ile ilgili her türlü
istek ve sorunlarını karşılamakta, değerlendirmekte ve çözümlemektedir.
Çalışanlarla ilişkilerden sorumlu temsilciler:
H. Esra Akar, Operasyonlar Direktörü
Pınar Kutsal, İnsan Kaynakları Müdürü
Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Ürünlerin müşterilere en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak üzere yaygın bir dağıtım ve hizmet ağı
kurulmuştur. Müşteriler yerel olarak kendi bölgelerinde bulunan Logo bayilerinden ürün ve
hizmet tedarik edebilmektedir. Bütün müşterilere telefon ve Internet aracılığı ile Logo tarafından
da hizmet verilmektedir.

Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz faaliyetlerini topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle yürütmekte, toplumsal
sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermektedir. Üniversite ve meslek okulları bünyesinde ücretsiz
eğitim ve seminerler düzenlenmekte, meslek edinmeye yönelik faaliyetler yapılmaktadır. Bazı
eğitim programlarına ürünlerimiz ve katılımımızla, bazılarına da maddi olarak katkı
sağlanmaktadır. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları ve Yardım Derneklerinin düzenlemiş olduğu
yardım kampanyalarına yapılan maddi yardımın yanısıra, Logo personelinin bilfiil katılımı
sağlanmaktadır.
Çevre bilinci
Logo her alanda lider olmayı kendine hedef olarak seçmiş olan bir kurum olarak, kendi doğal ve
sosyal çevresine de katkıda bulunup örnek olmaktadır. Bu kapsamda Logo güneş enerjisi ile
çalışan eviriciler, sanal server sistemleri gibi altyapı yatırımları yapmakta, kağıt ve ambalaj
kullanımını ortadan kaldıran yeni süreçler geliştirmektedir. Bunun yanısıra, elektronik, kağıt, pil
ve plastik atıkların geri dönüşümünü sağlanmakta; elektrik, su, yakıt tüketimini azaltıcı araç ve
uygulamalar geliştirilmektedir. Karbon salımının azaltılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketimiz yönetim kurulu beş üyeli olup isimleri aşağıdaki gibidir:
Yönetim Kurulu
M. Tuğrul Tekbulut
T. Müge Peri
Ali Güven
Erdem Özel
Belkıs Alpergun

Unvan/Bağımsızlık
Başkanı
Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye

İcrada Görevli / Değil
İcra Kurulu Başkanı
Bağımsız
Bağımsız

Yönetim kurulu üyeleri, ana sözleşmemiz gereği, başka şirketlerde yöneticilik yapma hakkına
sahiptir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Esas sözleşmede yer almamakla beraber, şirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari
nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer
alan niteliklerle örtüşmektedir. Mevcut yönetim kurulu üyeleri söz konusu maddelerde yer alan
niteliklere sahiptir.
Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketin Vizyonu; Logo, global serbest piyasalar içinde, KOBİ’lerin girişimcilik, yaratıcılık,
yenilikçilik, yüksek katma değer ve istihdamla ağırlığını sürdürülebilir bir şekilde ortaya koyduğu
bir ekonomik model hayal eder,
Şirketin Misyonu; Logo girişimcilerin ve KOBİ’lerin global pazarlarda başarısı için çalışmak
yoluyla, üretim, istihdam ve refahın artmasına yardımcı olarak ülkesine ve insanlığa hizmet eder.
Şirketin Stratejisi;Başta bilgi teknolojileri olmak üzere, girişimcilerin ve KOBİ’lerin
rekabetçiliğini ve başarısını sağlayacak ürün ve hizmetleri üretir, bir araya getirir, işbirlikleri

yapar; bu hizmetlerin, ulaşılmasını, yaygınlaşmasını ve özümlenmesini kolaylaştırıcı kanallar
oluşturur, faaliyetler sürdürür.
Şirketin İlkeleri;
Verimlilik: Ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimizin işletmelerinde verimlilik artışı sağlamaya
odaklanmıştır. Her sektörün, her işletmenin kendine özgü yapısını ve çağdaş yönetim
tekniklerini gözeterek, işletmelerin daha üretken, daha karlı olabilmesi için gerekli bilişim araç,
gereç ve hizmetlerini müşterilerimize sunarız.
Müşteri Mutluluğu: Müşterilerimizin koşulsuz mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Bu
nedenle ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin üstün nitelikli olmasına önem verir, "Toplam Kalite
Yönetimi"ni bir yönetim felsefesi olarak benimseriz. Politikaların tespitinde pazarın tercihlerini ve
standartlarını gözetmek, müşterilerle yakın ve sıcak ilişki sürdürmek temel prensibimizdir.
Araştırma Geliştirme: Etkin araştırma ve geliştirmenin, günümüzün hızlı değişen ortamında
rekabetçi olabilmenin temel bileşeni olduğuna inanırız. Müşterilerimize daha iyi hizmet
verebilmek amacıyla yeni ürünler yaratmak, mevcut ürünlerimizi daha yetenekli kılmak ya da
değişen teknoloji ve platformlara uyum sağlamak için kaynaklarımızın en büyük bölümünü
araştırma ve geliştirmeye ayırırız.
Karlılık: Kaynaklarımızı verimli kullanmayı, verimli ve karlı bir işletme olmayı, çalışanlarımıza,
müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bir gereği olarak görürüz.
Toplumsal Sorumluluk: Daha rahat yaşamayı sağlayarak insanı özgürleştiren bir araç olarak
gördüğümüz teknolojinin, insana ve çevreye saygı içinde geliştirilmesini savunuruz.
Faaliyetlerimizde topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder, toplumsal
sorunlara yapıcı yaklaşımlar gösteririz.
İş Ahlakı: Piyasa ekonomisi ilkelerine inanır ve bu ilkelere bağlı hareket ederiz. Müşterilerimize,
iş ortaklarımıza ve rakiplerimize karşı dürüst, doğru, açık ve tutarlı olmaya önem veririz. Tüm
işlerimizin hukuka, genel iş ahlakı ve prensiplerine uygunluğunu gözetiriz.
Çalışanların Mutluluğu: Kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu insanlar tarafından
üretilebileceğine inanırız. Bu nedenle, çalışanlarımızın sürekli eğitimine büyük önem veririz. İyi
bir gelir düzeyi, kaliteli iş ortamı, katılımcı yönetim ve iş güvencesi sağlayarak çalışanlarımızın
mutlu, üretken, topluma yararlı bireyler olmasını amaçlarız.
Fırsat Eşitliği: İşe alımlarda fırsat eşitliği ilkesini gözetir, değerlendirmemizi sadece bilgi ve
deneyime göre yaparız. Başarıyı da yalnızca şirket amaçlarına yönelik üretimle değerlendiririz.
Stratejimiz Açık yapısı ve yaygınlığı ile Logo’nun BT çözümlerinin üzerinde geliştirileceği bir
platform olması, Küçük ve Orta İşletmelere odaklanmak, UoD ile büyük işletmelere
odaklanmak,Avrasya ve Orta Doğu pazarlarına odaklanmak, Ağırlıklı olarak kanal üzerinden satış
yapmak, Hizmetlerle gelişmek, Sürekli yaygınlaşmak, İnnovasyon konusunda Türkiye’nin örnek
şirketi olmak, Borsa kültürü, tam şeffaflık, kurumsal yönetim ve etik değerlere uyum konularında
Türkiye’nin örnek şirketi olmak.
Yönetim Kurulumuz periyodik olarak şirket Mali ve Hukuki İşlerden sorumlu İcra Kurulu üyesinin
de katıldığı strateji değerlendirme görüşmeleri yapmakta ve dönemsel hedefler belirlemektedir.
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç
kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden
oluşturulmuş iki üyeli denetim komitesi tarafından yapılması öngörülmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça
belirlenmiştir. Ayrıca, şirketimiz imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu toplantılarının gündemi, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler
çerçevesinde hazırlanmaktadır. 2010 dönemi içinde 17 toplantı düzenlenmiştir. Toplantılara

ilişkin yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimi Mali ve Hukuki İşler Bölümü ile Üst
Yönetim Sekreterliği tarafından sağlanmaktadır. Bütün toplantılar üyelerin tamamının katılımı
ilkesi ile yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin birbirlerine karşı imtiyazı bulunmamaktadır.
Dönem içerisinde yapılan toplantılarda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı
karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesini, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesini
ve üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin kamuya açıklanmasını
gerektirecek bir durum olmamıştır.
Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket yönetim kurulu üyelerinin, Şirketle rekabet etmeleri yasak olup Şirketle işlem yapmaları ve
rekabet etmeleri sonucu çıkar çatışmasına yol açabilecek durumlarda yasal düzenlemelere bağlı
tedbirler uygulanır.
Etik Kurallar
İlkelerimizde yer alan ve genel kabul görmüş etik kurallardan ayrı olarak yönetim kurulumuz
tarafından Şirketimiz ve menfaat sahiplerini de kapsayan yeni düzenlemeler yapıldıkça
bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizde denetimden sorumlu komite yanında yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını
sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş kurumsal yönetim komitesi veya başkaca
bir komite bulunmamaktadır. Çok geniş olmayan mevcut şirket ve organizasyon yapımız
çerçevesinde mevzuat ve düzenlemelere uygun hareket etmekteyiz.
Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca kararlaştırılan ücret haricinde Şirket işlerinde fiilen
görevde olmaları durumunda aylık ücret ödemesi de yapılmaktadır. Mali dönem içerisinde
Şirketimizin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya yöneticisine doğrudan ya da dolaylı borç
verilmemiş, kredi kullandırılmamış veya lehlerine kefalet vb. teminatlar verilmemiştir.

