
 

 

 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI 

 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. 1.1.2016 – 31.12.2016 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uyacağını beyan eder. 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 

2. Pay sahipleri ile ilişkiler bölümü 

  Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler bölümü oluşturulmamıştır. Ancak pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu olmak ve pay 

sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasından sorumlu olmak üzere Muhasebe Müdürü ve muhasebe 

biriminden bir personel görevlendirilmiştir. Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek bu birimce cevap 

verilmekte, yönetim ile pay sahiplerinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır. 

3. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı 

 Dönem içinde pay sahipleri tarafından şirketten bilgi talep edilmemiştir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler 

elektronik ortamda www.erbosan.com.tr web sitemizde ve  yazılı basın aracılığı ile gelişmeler pay sahiplerine duyurulmaktadır. 

Ana sözleşmede özel denetçi talebi bireysel hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde pay sahiplerinden özel denetçi talebi 

olmamıştır. 

4. Genel kurul bilgileri 
 1.1.2016 – 31.12.2016 döneminde 16 Nisan 2016 tarihinde 2015 yılı olağan genel kurulu şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda 

nisap, mevcut sermayenin %25’i olup, %32,72 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi 

gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22 Mart 2016 tarih ve 9037 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve 

Politika Gazetesinin 22 Mart 2016 tarih 10573-10925 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 21 Mart 2016 tarih 

ve 17440 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Genel kurulda pay 

sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Sorulan sorulara Yönetim Kurulu tarafından cevap verilmiştir. Genel kurulda Yönetim 

Kuruluna, Türk Ticaret Kanunu’nun 334- 335. maddelerinde yazılı şirketle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki 

verilmiştir.Genel kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmakta olup www.erbosan.com.tr web 

sitemizde de yer almaktadır. 

1.1.2015 – 31.12.2015 döneminde 25 Nisan 2015 tarihinde 2014 yılı olağan genel kurulu şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda 

nisap, mevcut sermayenin %25’i olup, %26,77 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi 

gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Mart 2015 tarih ve 8781 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve 

Politika Gazetesinin 19 Mart 2015 tarih 10573-10614 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 20 Mart 2015 tarih 

ve 17080 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Genel kurulda pay 

sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Sorulan sorulara Yönetim Kurulu tarafından cevap verilmiştir. Genel kurulda Yönetim 

Kuruluna, Türk Ticaret Kanunu’nun 334- 335. maddelerinde yazılı şirketle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki 

verilmiştir.Genel kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmakta olup www.erbosan.com.tr web 

sitemizde de yer almaktadır. 

5. Oy hakları ve azınlık hakları 

  Şirket esas sözleşmesine göre oy hakkında imtiyaz yoktur. Pay sahiplerinin her hissesi için bir oy hakkı vardır. 

6. Kar dağıtım politikası ve kar dağıtım zamanı 

 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman  gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 

a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır,    

b) Geri kalan miktardan I. temettü ayrılır,  



 

 

c) Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %2’si I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

Yönetim Kurulunun tensip edeceği şirket personeline yine  Yönetim Kurulunun tayin edeceği miktarlarda dağıtılabilir.  

  

d) Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %10’u I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla  A grubu hisse senetlerine 

nominal değerleri oranında dağıtılır.  

e) a,b,c,d fıkralarında ki meblağlar ayrıldıktan sonra kalan miktar A grubu, C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetleri 

arasında eşit olarak dağıtılır. 

f) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan karın, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %5’i düşüldükten sonra  

kalan kısmının onda biri  TTK’nın 519 ncı madde hükmüne göre ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.  

g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça,   esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden 

ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında 

imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, 

çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi  veya  kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 

A grubu hisse senetleri C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetlerine nazaran yıllık kar veya yedek akçelerin tevziinde 

ayrıca tasfiye halinde Şirket mevcudunun dağıtılmasında %10 nispetinde imtiyaz hakkına sahiptirler. Bu senetler sermaye azaltımı 

nedeniyle itfa edilip de yerlerine intifa senetleri verilirse aynı imtiyaz bu  intifa senetleri için de devam eder. 

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 

tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 

Yönetim Kurulu yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla,  kendi amaç ve konusunu 

aksatmayacak şekilde,  sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara,  derneklere,  üniversitelere ve benzeri eğitim kuruluşlarına belirlenen 

esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Mali yıl içerisine yapılan bağışlar Genel Kurul’un bilgisine ve onayına sunulur. Yıl 

içerisinde yapılan bağışlar bir önceki yıl net dönem karının 1%’inden fazla olamaz. 

7. Payların devri 

 Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hiçbir hüküm yoktur. T.T.K.ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre devir 

işlemleri gerçekleştirilir. 

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

8. Şirket bilgilendirme politikası 

 Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan tüm bilgiler pay sahiplerinin kullanımına ayrım yapmadan 

sunulur. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde genel iletişim araçları ile verilir. 

9. Özel durum açıklamaları 

 Yıl içinde  11  adet özel durum açıklaması yapılmış olup, ek açıklama istenmemiştir. Hisse senetlerimiz yurt dışı borsalarda işlem 

görmemektedir. 

10. Şirket internet sitesi ve içeriği 

 Şirketin internet sitesi www.erbosan.com.tr ‘dir.Şirket hakkında, kalite politikamız, ürünlerimiz, paketleme ve markalama, kalite 

kontrol bölümlerinden oluşmakta, iletişim bilgileri yer almaktadır. 

11. Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/ sahiplerinin açıklanması 

 Şirket ödenmiş sermayesinin %10 ve fazlasına sahip gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır. Bu nedenle hakim pay sahipliği yoktur. 

12. İçeriden öğrenebilecek durumda olanların kamuya duyurulması  İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler 

kamuya duyurulmamıştır. 



 

 

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ 

13. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi 

 Menfaat sahipleri, istediklerinde, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterince bilgilendirilir. 

14. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı 

  Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu olmayıp, ana sözleşmede bu konuda düzenleme yoktur. 

15. İnsan kaynakları politikası 

  İnsan kaynakları departmanı mevcut olup, politikasının ana esasları, -Nitelikli iş 

gücü temini  

- Personel alımlarında eşit koşullardaki kişilere, eşit fırsat sağlanması, 

- İstihdama ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenir ve uygulanır, 

-Eğitim, terfi, hususlarında eşit davranılır, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer faktörlere 

dikkat edilir. 

- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır, iyileştirme çalışması yapılır, 

-Çalışanlar arasında ırk, din. dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve kötü muamelelere karşı korunması 

için önlemler alınır. 

Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamakta olup, tamamen başarı ve liyakada dayalı iş ve ücret  politikaları yürütülür. 

16. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler 

 Ürün pazarlama ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız ISO 9000:2000 standardına uygun olarak 

yürütülmektedir. 

Kalite yönetim birimimiz ve pazarlama birimlerimiz periyodik olarak anket çalışması yapmakta ve sonuçları hassasiyetle 

irdelenmektedir. 

17. Sosyal sorumluluk 

 Fabrikamız bitişiğindeki Küçükşahin tepesinde şirketimize tahsis edilen bölüm ağaçlandırılarak bakımı tarafımızca yapılmaktadır. 

Çevresel Etki Değerlendirme raporumuz mevcut olup, dönem içinde çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır. 

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 

18. Yönetim kurulunun yapısı, oluşumu ve bağımsız üyeler 

 Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu ile bu yönetim 

kurulunun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir genel müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür’ün yetki ve 

sorumlulukları sözleşme ile tespit edilir.  

Yönetim Kurulu üyelerinin en az 2 (iki)si bağımsız üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 

dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem 

yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel 

kurulda bilgi verilmelidir. 

Yönetim Kurulunun oluşumunda T.T.K. hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

19. Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri 



 

 

 Yönetim kurulu üyeleri demir çelik konusunda tecrübeli kişiler olup, kendi çalışma alanları da sektörle ilgilidir. Çeşitli meslek 

birliklerinde görev yapmışlar ve yapmaya devam etmektedirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, sanayi odası yönetim kurulu 

üyeliği, ihracatçı birlikleri yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği, sektörel dernekler yönetim kurulu üyeliği bu görevler arasında 

sayılabilir. İdare meclisi üyelerinin vasıfları Kurumsal Yönetim İlkelerin de yer alan niteliklerle örtüşmektedir.   

20. Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri 

Şirketin vizyonu; Erbosan Türkiye’de boru sektörünün ilk üç firması içerisinde üretim faaliyetini devam ettirmek, kalitesi ile 

dünya piyasasında tercih edilen firma olarak ülkemizin yurt dışında tanınmasını amaçlamaktadır. Müşteri odaklı çalışmalarıyla, 

kalitesinden ve güvenilirliğinden ödün vermeden rekabet ederek, rakiplerini geçmeyi ve aranan marka olmayı, sektörün 

ihtiyaçlarına göre yatırımlarına yön vererek, rekabet edebilirliğimizi artırmak için ürün geliştirmede öncülük etmeyi, lider firma 

olmayı  hedefler. 

Ticari işlemlerinde karşılıklı güveni öncelik olarak alan Erbosan, gerek müşterileri , gerekse tedarikçileri tarafından tercih edilen 

firma olmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti ve ödün vermediği kalitesiyle, tüm ilişkilerinde dürüstlüğü ilke edinir. Çalışanlarıyla bir 

bütün olan Erbosan, geçmişteki başarılı çalışmalarını geleceğe taşımadaki azmi ile verimlilik ve performansını sürekli geliştirerek 

hedefine ilerlemektedir.  

Şirketin Misyonu ; Ödünsüz kalite, müşteri odaklı çalışma, sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile ERBOSAN markasını, 

geçmiş 30 yılda oluşturan Erbosan, yurt içinde ve yurt dışında yetmişi aşkın ülkede aranılan, tercih edilen ve en önemlisi güvenilen 

firma olarak, yurt ve dünya ekonomisinde saygınlığını sürdürmektedir.  

Şirketimizin vizyon ve misyonu internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. 

21. Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması 

Risk yönetimi birimi oluşturulmuş olup yönetim kuruluna düzenli rapor vermektedir. İç kontrol sistemleri için ayrı bir birim 

oluşturulmamıştır.Yönetime, ilgili birimlerce, günlük, haftalık ve aylık düzenli  raporlar sunulmakta olup risk yönetimi konusunda 

ilgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir.  

22. Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları 

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmenin 12. maddesinde belirtilmiştir. 

23. Yönetim kurulunun faaliyet esasları 

Yönetim Kurulu  toplantılarının gündemi yönetim kurulu  başkanı tarafından belirlenir. Toplantılar en az ayda bir defa yapılır. 

Sekreterya görevi idari mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısının yaptığı yönetim kurulu toplantılarının başlıca ana gündem 

maddelerini; şirketin genel ve mali durumu, ithalat, ihracat, yatırım ve satışlar oluşturur. Toplantılarda kararlar genellikle oybirliği 

ile alındığı için karşı oy ve gerekçeleri ile ilgili düzenleme yoktur. Kurumsal  Yönetim İlkelerinde yer alan konularda üyelerin fiili 

katılımı sağlanır. 

24. Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı 

Yönetim Kurulu Üyeleri TTK395-396 maddelerine göre şirketle iş yapma yetkileri vardır, ancak şirketle rekabet yasağına uyarlar. 

25. Etik kurallar 

Etik kuralların belirlenmesi çalışmaları sürdürülmekte olup, tamamlandığında internet sitemizde kamuya açılanacak ve ilk toplanacak 

genel kurulun bilgisine sunulacaktır. 

26. Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı 

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmeleri için denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. 

Kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamış olup, genel kurul sonrası oluşacak yeni yönetim kurulu üyeleri tarafından tayin 

edilecektir. Ana sözleşmemizde bağımsız üyelik düzenlenmediğinden komitelerde bağımsız üye bulunmamaktadır. 



 

 

27. Yönetim kuruluna sağlanan mali haklar 

Yönetim kurulu üyelerine son genel kurulda alınan karar gereğince aylık net 600 TL ödenmekte, seyahatlerde fiili harcama esasına 

göre ödeme yapılmaktadır. Performansa dayalı ödüllendirme uygulanmamaktadır. 

Dönem içerisinde hiçbir yönetim kurulu üyesine veya yöneticilere doğrudan veya üçüncü kişiler aracılığı ile  borç verilmemiş, kredi 

kullandırılmamış,  lehlerine kefalet ve teminat verilmemiştir. 

  



 

 

NOTLAR 
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