
Kurumsal  Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı  

 

Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’ne (İlkeler) uyuma azami özen göstermektedir. Şirket, faaliyet raporu ve 

internet sitesini İlkeler’e uyum çerçevesinde güncelleyerek ortaklarının hizmetine sunmakta, 

pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirket’in internet sitesinden ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri 

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü’ne sorularını yöneltebilmektedirler.  

 

SPK’nın “Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği” çerçevesinde BİST’e 2013 

yılında toplam 24 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri 

uyarınca, özel durum açıklamaları için SPK ve BİST tarafından ek açıklama istenmemiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özel durum açıklamalarına uyulmaması nedeniyle 

uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur. Yapılan özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri 

Birimi tarafından da yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara düzenli olarak e-posta yoluyla 

bildirilmektedir. Şirket tüm özel durum açıklamalarını zamanında yapmıştır. Şirket hisseleri 

yurt dışı borsalarda kote edilmemiştir. 

 

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri 

 

• Birikimli oy sisteminin kullanılmaması: Birikimli oy sistemi pratik bir uygulama 

olmaması nedeniyle Şirketimiz tarafından benimsenmemiştir. 

• Esas sözleşmede pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık 

hakları ile ilgili ek düzenleme bulunmaması: Esas sözleşmede pay sahiplerinin Genel 

Kurul’da özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla 

birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 437-438 ile yasal güvence 

altına alınmıştır. 

• Yönetim Kurulunda kadın üye bulunmaması: Konu şirketçe değerlendirilmektedir. 

• Şirket esas sözleşmesi gereği Genel Kurul toplantısı Şirket merkezinin bulunduğu 

yer olan Gaziantep’te yapılmaktadır. 

 

 

BÖLÜM 1: PAY SAHİPLERİ 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 

Şirket’te mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde 

yürütülmesi, yatırımcı ve analist sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve Şirket 

değerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından 

yürütülmektedir. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni esas alarak pay sahipleri ile ilişkiler 

kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir. 

 

- Sermaye Piyasası Mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmek ve 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amaçlı, Şirket içi ve dışı gerekli 

bilgilendirmeleri yaparak ilgili süreçleri takip etmek, iyileştirmeleri yapmak,  

- SPK, BİST ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile iletişimi sağlamak, 



- Mevzuat ve Şirket’in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya 

yapılacak Özel Durum Açıklamalarını düzenlemek, Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’na iletmek, Şirket Bilgilendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca 

kamuya yapılan açıklamaları takip etmek,  

- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmeleri yapmak, 

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak izlenmesini sağlamak, 

- Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak, 

- Pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcıları düzenli olarak şirket 

faaliyetleri, finansal durum ve stratejilere yönelik eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru 

- şekilde bilgilendirmek, 

- Şirket hakkında araştırma yapan analistlerin yazılı, sözlü bilgi 

taleplerini (ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) karşılamak, Şirket’i en iyi 

şekilde tanıtarak yatırımcılar için hazırlanan raporların doğru ve eksiksiz şekilde 

hazırlanmasını sağlamak, 

- Şirket tarafından düzenlenen toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı 

firmalarla yapılan iş birlikleri ile konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları 

düzenli olarak bilgilendirmek, 

- Kurumsal internet sitemiz içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri 

bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, bilgileri güncellemek, 

- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemleri, 

yürürlükteki mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak yürütmek, 

- Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü’nün iletişim bilgileri aşağıdaki 

gibidir. 

 

Cuma TEKE (Koordinatör) 0 312 4735125- 6037 

Sinem ŞENEL (Müdür)       0 212 4652620- 

Merve KIRLI (Uzman)        0 212 4652620- 

Cem YAPICI (Uzman)        0 212 4652620- 

 

 

2013 yılında telekonferans, yatırımcı konferansı ve internet sitesi aracılığıyla 

yatırımcılar bilgilendirilmiştir. 2014 yılında ise analist bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi 

planlanmaktadır. Bu toplantıda analistlerin üst  yönetim tarafından Şirket’in finansal durumu, 

stratejileri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Bilgi edinme haklarının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. 

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve 

belgeler kurumsal web sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde 

sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu 

Aydınlatma Platformu (KAP)’a açıklama olarak gönderilmekte ayrıca web sayfamızdan da 

İngilizce ve Türkçe duyuru halinde yayımlanmaktadır. 

Esas Sözleşme’de pay sahiplerinin Genel Kurul’da özel denetçi atanmasını talep etme 

konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve 

inceleme hakkı TTK Md. 437 ve 438 ile yasal güvence altına alınmıştır.  

 

 

 



4. Genel Kurul Toplantıları 

Şirket’in 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2013 tarihinde Gaziantep’te 

Şirket merkezinde yapılmış, ******* tarihinde tescil edilerek 05.04.2013 tarihli 8294 sayılı 

Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Payları 17-18 Nisan 2013 tarihinde halka arz edilen 

ortaklığımız genel kurulun yapıldığı tarihte halka açık ortaklık statüsünde değildir. 

 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. Maddesinde Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir 

oy hakkı olduğu belirtilmiştir. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy 

kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşmemizde yoktur. Vekâleten oy kullanmaya 

ilişkin SPK’nın düzenlemelerine uyulur. A Grubu paylar Ana Sözleşmenin 8 ve 11. maddeleri 

çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde ve oy hakkı kullanımında imtiyaza 

sahiptir.  

Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığı ile Genel Kurul’da temsil 

edilmektedir. Şirket’in ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. 

Şirket Esas Sözleşmesi’nde Birikimli Oy Kullanma yöntemine ilişkin hüküm 

bulunmamaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu’na temsilci göndermelerini 

teminen Esas Sözleşme’de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmesi konusunda bir 

düzenleme yapılmamıştır. Birikimli oy kullanma hakkı SPK’nın ilgilitebliğinde Halka Açık 

Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirket’te bu yönteme yer verilmemiştir. 

6. Kâr Payı Hakkı 

Şirket’in kâr dağıtımı uygulamaları, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket’in 

Esas Sözleşmesi’nin 15 maddesine uygun olarak düzenlenmiştir.  Şirket kârına katılım 

konusunda Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır.  

 

Şirket’in 16/04/2013 tarihli ve 39 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirket 

yönetim kurulu tarafından benimsenen ve karara bağlanan kar dağıtım politikası çerçevesinde 

2013 yılı dağıtılabilir karının %80’inin, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin dağıtilabilir karın ise 

%50’sinin Şirket ortaklarına dağıtılmasına karar verilmiştir. 

 

7. Payların Devri 

A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine 

uygun olarak serbestçe devredilebilir.  

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

Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi 

Sistem kuralları ve hisselerin kaydileŞtirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. 

 

BÖLÜM II 

KAMUYU AY DINLAT MA VE ŞEFFAFLI K 

8. Bilgilendirme Politikası 

Şirket’in “Bilgilendirme Politikası” yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı 

ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde hazırlanmıştır. 



Bilgilendirme politikasındaki amaç, Şirket’in geçmiş performansını ve geleceğe ilişkin 

beklentilerini, temel muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilgili 

yasal hükümlere uygun olarak, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları ve 

katılımcıları ile zamanında ve eşit bir biçimde paylaşarak, etkin ve açık bir iletişimi sürekli 

kılma esasına dayanmaktadır. 

 

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, 

hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yöneti İlkeleri 

doğrultusunda kurumsal internet sitesi www.raoyalhali.com.tr’yi aktif olarak kullanmaktadır. 

İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ticaret sicili bilgileri, son 

durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, 

değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali 

tablo ve raporlar, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve vekâleten oy 

kullanma formu, derecelendirme raporları, analist raporları ve sıkça sorulan sorular yer 

almaktadır. 

İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK İlkeleri’nin öngördüğü içerik ve 

şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin 

hazırlanması, değişen bilgilerin düzenlenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı 

İlişkileri Koordinatörlüğü’nün sorumluluğundadır. 

Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız Şirket’in her zaman daha 

iyisine ulaşma hedefi çerçevesinde devam etmektedir. 

Şirket’in internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hususlara yer 

verilmiştir. 

 

10. Faaliyet Raporu 

Şirket’in faaliyet raporunda SPK, TTK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen 

hususlara yer verilmiştir. 

 

BÖLÜM III 

MENFAAT SAHİPLERİ 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Menfaat sahipleri ilgili hususlarda özel durum açıklamaları, Şirket web sayfası ve 

yazılı-görsel basın aracılığı ile bilgilendirilmektedir. 

 

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin halka açık % 28,75’lik kısmını temsilen yönetime 

katılımı Esas Sözleşme’nin 6. 8 ve 11. maddeleri çerçevesinde mümkündür. 

Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini yönetimle 

paylaşmasını sağlayacak iletişim sistemi kurulmuştur. Bu görüş ve öneriler yetkili birimler 

tarafından değerlendirilip, uygun görülenler hayata geçirilmektedir. Ayrıca mavi yakalı 

çalışanlarımız sendikal örgütlenmeleri aracılığıyla görüş, öneri ve taleplerini ileterek 

yönetime katılma imkanı bulabilmektedirler. 

 



13. İnsan Kaynakları Politikası 

İnsan Kaynakları politikamızın ana çerçevesi; Bilgi birikimi ve deneyimimizden 

aldığımız güçle insan kaynağımızı sürekli geliştirerek geleceğin entelektüel sermayesini 

oluşturmaktır. 

Bu çerçevede gençler için sektörde bir cazibe merkezi olmayı, çalışanların iş 

ortamında daha başarılı olmaları için gereken bilgi, birikim, beceri ve davranışları 

kazandıracak gelişim programlarını yürütmeyi hedefler, yüksek performansı ortaya çıkarır, 

çalışanlarına kariyer gelişimleri konusunda fırsatlar sunar. 

Temel ilkemiz, çevreye ve topluma karşı sorumlu, iş güvenliğini esas alan, 

değerlerimize saygılı bir iş disipliniyle hareket etmektir. 

 

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

Şirket’te SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda Yönetim Kurulu 

Kararı ile Etik Kurallar oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.  Söz konusu Etik Kurallara 

ayrıntılı olarak şirket web sitesinde yer verilecektir. 

 

BÖLÜM IV 

YÖNETİ M KURULU 

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

Şirket Esas Sözleşmesi’ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin ve 

Genel Müdürümüzün bilgileri raporun önceki bölümlerinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu 

üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. 

 

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatına uygun olarak seçilecek 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından 

yürütülür.  

Şirket Yönetim Kurulu’nun üç üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 

göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak 

bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim 

ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir.  

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını 

toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.  

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.  

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul 

lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin 

herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret 

Kanunu’nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk 

Genel Kurul’un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.  

Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an 

değiştirebilir.  

Yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket 

“Ticaret şirketlerinde Anonim şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak 

Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik 

ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 



toplantılarda ġirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya 

destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını 

Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 

 

 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.  

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin muteber 

olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altında konmuş ve Şirketi ilzama selahiyetli 

kimselerin imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu 

kararıyla tesbit olunur.  

Yönetim Kurulu Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü 

yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu 

bulunmayan müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulunun en az bir üyesine Şirketi temsil 

yetkisi verilmesi şarttır.  

Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş selahiyetler haricinde 

kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.  

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 

düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim 

kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.  

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.  

Yönetim kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim 

kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir başkan seçer.  

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor 

hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu 

üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK 378 

uyarınca Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken 

teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, 

uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin 

oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 
 

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

Şirket’te, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine 

getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite yanında Kurumsal Yönetim Komitesi ve 

Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. 

Yönetim Kurulu komiteleri kendilerine verilen görevleri düzenli ve etkin bir şekilde 

ifa etmiş, Yönetim Kurulu’na gerekli raporlamaları yapmıştır. Yönetim Kurulu komitelerinin 

başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeler icracı olmayan 

yönetim kurulu üyeleridir. 

Yönetim Kurulu komiteleri çalışma esaslarında belirtilen şekilde yılda en a 3 defa 

toplanmıştır. Denetimden sorumlu komite ise en az 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa 

toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 



18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları 

Şirket’te etkin bir risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmuş, sistemin etkinliği 

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü’nün yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden 

izlenebilmektedir. 

Şirket’in maruz kaldığı veya kalma olasılığının bulunduğu risklerin yönetiminde 

uluslararası standartlar ve uygulamalar ile uyumlu bir yönetim politikası izlemektedir. 

Bu kapsamda Şirket bünyesinde kurulan Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü kurumsal 

risk yönetimi faaliyetlerinin temelinde Şirket’in kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine 

ulaşmayı, operasyonların güvenilir, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini 

sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.  


