Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
ĠĢbu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporumuzda, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde değinilen
konu baĢlıklarının her biri için ġirketimiz’in uygulamalarına dair bilgiler yanında bu ilkelerde
yer alan prensiplerin uygulanmadığı durumlar varsa buna iliĢkin gerekçeli açıklamaya, varsa
bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatıĢmalarına ve
gelecekte Ģirketimiz’in yönetim uygulamalarında ilkelerde yer alan prensipler çerçevesinde
bir değiĢiklik yapma planının olup olmadığına iliĢkin açıklamalara yer verilmektedir.
ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanan “Kurumsal Yönetim
Ġlkeleri”nin gereklerine uyulması doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alınmasını stratejik bir
gereklilik olarak benimsemiĢtir.
1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 faaliyet dönemi olarak değerlendirildiğinde, ġirketimiz zorunlu
olmayan bazı ilkeler hariç Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymuĢtur.
2012 yılı içinde bu konudaki SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili Seri: IV, No:56 sayılı
Tebliği’ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çalıĢmaları yapılmıĢtır. 2012 yılında yapılan
olağan genel kurulumuzda Ģirketimizin esas sözleĢmesinde tebliğde öngörülen tüm
değiĢiklikler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına
iliĢkin süreç gerçekleĢtirilmiĢ, düzenlemelere uygun Ģekilde seçim tamamlanmıĢtır. Kurulan
yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerine baĢlamıĢlardır. Yönetim kurulu ve üst
düzey yönetici ücret politikası belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuĢtur.
Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkeler uyarınca açıklanması zorunlu olan
imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değiĢiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim
Kurulu üye adayları özgeçmiĢleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, iliĢkili
taraf iĢlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler
genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuĢtur.
Tüm iliĢkili taraf iĢlemlerimiz yönetim kurulunun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu
üyelerimizin de iĢtirak ettiği yöetim kurulu kararı ile sözkonusu iĢlemlerin devamına karar
verilmiĢtir.
Ayrıca ġirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum
açısından gerekli revizyonlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Önümüzdeki dönemde de Ġlkelere uyum için
mevzuattaki geliĢmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.
Kamil Ömer BOZER
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Salih Metin ECEVİT
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

1/19

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
ġirketimizin pay sahipleri ile iliĢkiler biriminin baĢkanı ve birim personelii olarak aĢağıda isim
ve iletiĢim bilgileri verilen personelimiz sorumlu olarak görev yapmaktadır.
Birimin BaĢkanı : Bekir TÖMEK - Mali ĠĢler Direktörü
Telefon : 0262 658 84 33 / 150
bekir.tomek@isuzu.com.tr
Murat ORHAN - Ticari Muhasebe ġefi
Telefon : 0262 658 84 33 / 153
murat.orhan@isuzu.com.tr
Yatırımcı iliĢkileri birimimiz Ģirketimiz’de baĢta yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki
iletiĢimin sağlanması olmak üzere, pay sahipliği haklarının kullanımını teminen faaliyet
göstermektedir. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca öngörülen konularda
özel durum açıklamalarının yapılması, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlere iliĢkin
dönemsel bilgi notları hazırlanması, ġirket internet sitesinin içeriğinin sağlanması, yıllık
faaliyet raporunun oluĢturulması, pay sahiplerinin yazılı/sözlü bilgi taleplerinin karĢılanması
gibi hususlar Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi’nin görev alanıdır.
Yatırımcı iliĢkileri birimi, 2012 yılı içerisinde, kurumsal yatırımcılarla ve analistlerle Ģirket
merkezinde toplantı gerekse telekonferans yoluyla toplantılar gerçekleĢtirmiĢtir. Ayrıca,
dönem içerisinde birim tarafından Ģirket hakkında yatırımcılardan gelen sorular yanıtlanmıĢ
ve gerekli aydınlatıcı açıklamalar yapılmıĢtır. Dönem içinde birime yöneltilen soru sayısı mali
tabloların açıklandığı dönemlerde ve Kartal’da bulunan arazi satıĢının açıklanması ile
yoğunluk kazanmıĢtır.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin Ģirketten bilgi talepleri
ġirketimiz bilgilendirme politikası doğrultusunda, tüm pay sahiplerine, pay sahipliği haklarının
sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru zamanda iletimi
konusuna özel önem verilmektedir. Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri bu çerçevede
değerlendirilmekte ve bilgi aktarımı daha önce kamuya açıklanmıĢ olan içerik kapsamında
gerçekleĢmektedir.
Dönem içerisinde yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcılar ile pay sahipleri ve
analistlerin Ģirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer geliĢmeler
konusunda bilgi edinmelerini sağlamak üzere temaslarda bulunulmuĢ ve ayrıca Sermaye
Piyasası mevzuatı gereğince belirlenen tüm konular özel durum ve basın açıklamaları ile
kamuoyuna duyurulmuĢtur.
Mali tabloların halka açıklandığı dönemlerde, doğrudan pay sahiplerinden ya da aracı
kuruluĢlardan gelen bilgi talebi kapsamında yanıtlanan sorular Ģirketin mali tabloları, pazar
yapısı, pazardaki değiĢim, Ģirketin pazar payındaki geliĢme ve geleceğe dönük yeni projeler
ile bunlara iliĢkin yatırımlar hakkında olmuĢtur. Ayrıca Ģirkete ait Ġstanbul Kartal’da bulunan
arazinin satıĢı konusunda yapılan açıklama üzerine bilgi talebinde artıĢ oluĢmuĢtur.
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Pay sahipleri bilgi taleplerinin değerlendirilmesi ve geliĢmelerin yatırımcılara duyurulması:
Pay sahipleri tarafından gelen bilgi talepleri ivedi olarak yanıtlanmaktadır. Diğer yandan
Ģirketin internet sitesinde Ģirketin sermaye yapısı, ticaret sicili bilgileri, ana sözleĢmesi,
organizasyon yapısı, dönem içi faaliyetleri ve mali tabloları ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve dönem
içerisinde yapılan özel durum açıklamalarına yer verilmektedir.
Öte yandan, ġirketimiz internet sitesindeki iletiĢim formu vasıtasıyla bize ulaĢan özellikle
yurtiçi bireysel yatırımcıların sorularına, yine kamuya açıklanmıĢ bilgiler doğrultusunda ve
mümkün olan en kısa sürede tek tek cevap verilmektedir.
Özel denetçi tayini;
Ana sözleĢmede özel denetçi tayini atanmasına iliĢkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
Dönem içerisinde özel denetçi tayini hakkında herhangi bir talep Ģirketimize ulaĢmamıĢtır.
4. Genel Kurul Bilgileri
14 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında katılım oranı % 85,22
olmuĢtur. Aracı kurum temsilcileri ve ekonomi basını mensuplarından toplantıyı izleyenler
olmuĢtur.
Genel Kurul toplantılarına davet Ģekli,
Genel Kurul toplantısına ulusal ve yerel gazete ilanı ile toplantı tarihinden iki hafta önce
hissedarlara davet yapılmıĢtır. Ayrıca nama yazılı hisse sahiplerine yazılı davet ile bildirimde
bulunulmuĢtur.
Genel Kurul öncesi bilgilerin pay sahiplerine duyurulması ve Genel Kurulda pay sahiplerinin
soru sorma haklarının kullanımı
ġirket faaliyet sonuçlarına dair bilgiler Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Ģirket merkezi ve
Ģirket fabrika adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca mali
tablolar halka açıklandıktan sonra mali tablolara iliĢkin bilgiler Ģirket internet sitesinde ilan
edilmektedir. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıĢ ve
yöneltilen sorular yanıtlanmıĢtır.
Pay sahipleri tarafından verilen gündem önerisi ve sonuçlandırılması,
Toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin ġirket’in Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi’ne
yazılı olarak iletmiĢ olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıĢtır. Aynı
Ģekilde, pay sahiplerinin, SPK’nun ve/veya ġirket’in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarının gündeme madde konulmasına iliĢkin bir talebi olmamıĢtır.
Genel Kurula katılımın kolaylaĢtırılması ve tutanakların pay sahiplerine açık tutulması.
Genel Kurula davet üç hafta önceden bir ulusal gazete, bir yerel gazete ve ticaret sicil
gazetesinde yapılmaktadır. Ayrıca Ģirketin internet sitesinde yönetim kurulunun, genel Kurulu
toplantıya davetine iliĢkin kararı ve toplantı gündemi yayımlanmaktadır. Genel kurul
toplantılarının yapılacağı yer katılımcıların ulaĢım kolaylığı dikkate alınarak belirlenmektedir.
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Ayrıca toplantı sonrasında genel kurulda alınan kararlara iliĢkin bilgiler Ģirketin internet
sitesinde yayınlanmaktadır.
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kiĢiler, finansal
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler genel kurul
toplantısında hazır bulunmuĢlar; bu kiĢilerin dıĢında diğer menfaat sahiplerinin ve medya
mensuplarının katılımı olmamıĢtır.
Dönem içinde yapılan bağıĢ ve yardımlar,
ġirketimizin de bağlı bulunduğu Anadolu Grubu olarak eğitim, spor, sağlık, çevre ve kültürel
alanlarda çok sayıda sosyal sorumluluk projesine destek verilmektedir. Bunlardan önemli
tutara sahip olanlar genellikle Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde yapılan
çalıĢmalar vasıtasıyla hayata geçirilmektedir. ġirketimiz önceki yıllarda Anadolu Eğitim ve
Sosyal Yardım Vakfı’nın faaliyetlerine esas sözleĢmede belirtilen çerçevede önemli
katkılarda bulunmuĢtur.
ġirket 2012 yılında vergi muafiyetine haiz vakıf ve kamu yararına kurulmuĢ derneklere bağıĢ
ve yardım gerçekleĢtirmemiĢtir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Oy hakkında imtiyaz;
ġirketimiz’de pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaĢtırıcı herhangi bir uygulama
bulunmamakta ve Türk Ticaret Kanunu’nun elektronik genel kurula iliĢkin hükümleri
çerçevesinde her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun Ģekilde kullanma fırsatı
sağlanması için gereken mekanizmalar oluĢturulmaktadır.
ġirket Esas SözleĢmesine göre, Genel Kurul’da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup,
oy hakkında imtiyaz yoktur.
ġirketin mevcut ana sözleĢmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi konusunda aĢağıda
belirtilen Ģekilde düzenleme mevcuttur;
ġirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul
tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği
adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği
adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar
arasından Genel Kurulca seçilir.
Anadolu Grubu, yabancı ortakları Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation arasında 1985
yılında bir ortak giriĢim sözleĢmesi imzalamıĢ ve Isuzu Motors Limited lisansör ortak haline
gelmiĢtir. Teknoloji transferini içeren bu iĢbirliği çoğunluğa sahip olmayan bir ortaklık yapısı
içerisinde yabancı ortakların yönetime iĢtiraki ile gerçekleĢmiĢtir.
KarĢılıklı iĢtirak;
ġirketin herhangi bir kuruluĢla karĢılıklı iĢtirak iliĢkisi bulunmamaktadır.
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Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi,
ġirketimiz azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim
Ġlkeleri 4.3.3. Maddesi gereği doğrultusunda ġirket yönetim kurulunda bulunan bağımsız
üyeler, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip olup, bu
çerçevede ġirket’in objektif yönetimine katkıda bulunarak azınlık haklarının korunmasını
temin etmektedirler.
6. Kar Payı Hakkı
ġirket karına katılım konusundaki imtiyazlar;
ġirket’in kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmıĢ bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr
dağıtımı yasal süreler içerisinde gerçekleĢmiĢtir.
ġirketin kar dağıtım politikası;
ġirketimizde genel olarak, yüksek nakit çıkıĢı gerektiren yatırım dönemleri hariç, ortaklara
dağıtılabilir dönem karının oluĢtuğu her yıl dağıtılabilir karın en az %50’si oranında bir tutarın
temettü olarak dağıtılması ilke kararı olarak benimsenmiĢ ve bu karar ekonomik koĢulların
elverdiği ölçüde baĢarılı bir Ģekilde uygulanmıĢtır.
ġirketin uzun dönemli büyümesi için gerekli olacak yatırım ve diğer fon ihtiyaçlarının oluĢtuğu
dönemler ile ekonomik koĢullardaki olağanüstü geliĢmelerden kaynaklanacak özel durumların
ortaya çıktığı dönemler hariç olmak üzere, kar dağıtım politikasının uygulanması Ģirketimizin
temel amaçları arasında yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum çalıĢmalarımız çerçevesinde bu politikanın, 2005 yılından
itibaren yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiĢ ve bu politika 31.03.2005 tarihli
Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuĢtur.
Kar dağıtım politikasına yıllık faliyet raporunda yer verilmektedir. Ayrıca Ģirketin kurumsal
internet sitesinde de kar dağıtım politikası yayınlanmaktadır.
2012 yılında yapılan kar dağıtımı;
ġirketin 14 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurulunda, 2011 yılı Bağımsız denetimden
geçmiĢ konsolide Mali Tablolarında yer alan 13.355.916 TL tutarındaki dönem karından, Türk
Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düĢüldükten sonra,
9.913.685,56 TL’nin, 1 Kr nominal değerli 100 adet hisseye brüt 0,39 TL, net 0,3315 TL
Ģeklinde birinci ve ikinci temettü olarak 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına,
Yönetim Kurulu üyelerine 432.759,80 TL kar payı ödemesi yapılmasına, kalan kısmın ise
fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına karar verilmiĢtir.
7. Payların Devri
ġirket esas sözleĢmesindeki pay devrini kısıtlayan hükümler;
ġirket ana sözleĢmesinin 9. Maddesinde A ve B grubu nama yazılı hisselerin satıĢı ve devri
hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiĢtir. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
öngördüğü hükümler çerçevesinde Ana SözleĢmenin hisse devirlerine iliĢkin hüküleri tadil
edilerek genel kurulun onayına sunulacaktır.
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
ġirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanan bir bilgilendirme politikası bulunmaktadır.
ġirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesinin
koordinasyonunda Genel Müdür ve Mali ĠĢler Direktörü tarafından gerçekleĢtirilir.
Kamuyu aydınlatma ve Ģeffaflık kapsamında kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan
yararlanacak kiĢi ve kuruluĢların karar vermelerine yardımcı olacak Ģekilde, zamanında,
doğru, eksiksiz, anlaĢılabilir, yorumlanabilir ve düĢük maliyetle kolay eriĢilebilir biçimde KAP
ve ġirket internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır.
ġirketimizin geleceğe iliĢkin güncellenen kamuya açıklaması bulunmamaktadır.
ġirket internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme politikası aĢağıda yer almaktadır.

Bilgilendirme Politikası
ġirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eĢitlik,
doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını
benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Ģirketimizin
hak ve menfaatlerini de gözetecek Ģekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaĢılabilir, analiz
edilebilir ve düĢük maliyetle kolay eriĢilebilir bir Ģekilde yapılması esastır.
Bu çerçevede Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve
Ģirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değiĢiklik yaratabilecek
geliĢmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler,
rekabet gücünü engelleyerek Ģirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin
zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında
olamaz. Kamuyu bilgilendirme özel durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın
açıklamaları yolu ile de yapılır. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden
gelen bilgi ve görüĢme talepleri ġirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde
değerlendirilerek, tüm bilgi paylaĢımı daha önce kamuya açıklanmıĢ olan içerik kapsamında
gerçekleĢir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda Ģirketimize pay sahipleri ve
diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya
duyurulmamıĢ olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Ģirketimizin Kurumsal
Yönetim Komitesinin koordinasyonunda Ġcra BaĢkanı, Genel Müdür ve Mali ĠĢler Müdürü
sözkonusu ihtiyacı ele alarak ġirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir.
ġirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar bu çalıĢma grubunun
onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır. ġirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve
dönem içerisindeki diğer geliĢmeler konusunda yılda en az bir kere ve önemli değiĢiklikler
olduğunda yatırımcılar ile aracı kuruluĢların araĢtırma uzmanlarına yönelik bilgilendirme
toplantıları düzenlenir.
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
ġirketin kurumsal internet adresi, www.anadoluisuzu.com.tr’dir. Ġnternet sitesi hem Türkçe
hem de Ġngilizce olarak hazırlanmıĢtır.
Ġmtiyazlı paylar hakkında bilgi ana sözleĢme içinde yer aldığı için ayrıca belirtilmemiĢ olup,
diğer hususlar internet sitesinde kapsamlı bir Ģekilde yer almaktadır.
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10. Faaliyet Raporu
ġirketimiz Faaliyet Raporlarında, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde sayılan bilgilere yer
verilmektedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, Faaliyet Raporu içerisinde ayrıca
sunulmaktadır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi;
Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Bölüm II Madde 8.’de ifade edildiği üzere bir
bilgilendirme politikası oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢanların bilgilendirilmesi konusunda Anadolu
Grubu insan kaynakları politikası çerçevesinde hareket edilmektedir.
ġirket belli dönemler itibariyle, bayiler ve tedarikçileri ile kapsamlı bilgilendirme ve görüĢ
alıĢveriĢinin yapıldığı toplantılar düzenlemektedir.
Ayrıca çalıĢanlara dönük olarak organizasyonel birimler düzeyinde bilgilendirme toplantıları
yapılmaktadır.
Menfaat Sahiplerinin Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi ile iletiĢimi
Menfaat sahipleri, Ģirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan iĢlemlerini Mali ĠĢler
Direktörlüğü ve Ġç Denetim Müdürlüğü vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesine veya
Denetim Komitesine bildirimde bulunur.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusundaki çalıĢmalar;
Pay sahiplerinin katılımına açık olan Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin ġirket ile
ilgili olumlu veya olumsuz görüĢlerini iletmeleri için açık bir platform sağlanmaktadır. Ayrıca
ġirket internet sitesinde bulunan iletiĢim formu da pay sahipleri açısından etkili bir iletiĢim
mekanizmasıdır.
Öte yandan, çalıĢanlarımızın yönetime katılımını desteklemek maksadıyla geliĢtirilmiĢ olan
ÇalıĢan Memnuniyet ve Bağlılık Anketi çalıĢanların bünyesinde bulundukları kurum hakkında
istek ve iyileĢtirme taleplerini ifade edebildikleri bir mecra olup, her yıl bir kereye mahsus
olmak üzere gerçekleĢtirilmektedir.
ġirket, Kaizen iyileĢtirme çalıĢmaları ve kalite çemberleri kapsamında, çalıĢanların katılımda
bulunabildiği faaliyetlerin iyileĢtirilmesini amaçlayan çalıĢmalar yürütmektedir.
Yıllık toplantılarla bayilerin görüĢleri alınmakta ve bu görüĢler stratejik plan çalıĢmalarında
değerlendirilmektedir.
13. İnsan Kaynakları Politikası
ġirketimiz Ġnsan Kaynakları Politikaları, Anadolu Grubu Ġnsan Kaynakları Kalite Politikaları
doğrultusunda oluĢturulmuĢ ve tüm çalıĢanlara duyurulmuĢtur.
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Ġnsan Kaynakları Kalite Politikamız;
 Kültür farklılığı gözetmeden, küresel bakıĢ açısına ve becerilerine sahip Ġnsan Kaynakları
potansiyelini oluĢturmak.
 Açık iletiĢime ve karĢılıklı güvene dayanan bir iĢ ortamında; takım halinde ve bilgi ile
çalıĢarak, sürekli daha iyiyi arayan, bir çalıĢma kültürünü ve Ġnsan Kaynakları
sistemlerini oluĢturmak.
 Tanımlanan iĢ kültürü çerçevesinde; örgüt içi ve örgüt dıĢı paydaĢların ihtiyaç ve
beklentilerine cevap vererek örgüt performansına katma değer yaratmaktır.
Bu doğrultuda;
1) ĠĢyerimizde personel alımında adaylarda aranacak özellikler belirlenmiĢtir.
2) Her yıl sonunda tüm beyaz yakalı personele Performans Değerlemesi uygulanır.
3) ĠĢyerimizde alınan kararlar ve çalıĢanları ilgilendiren konular, intranet (MS Outlook, Lotus
Notes), iletiĢim panoları ve gerekli durumlarda SMS vasıtası ile duyurulur.
4) ĠĢyerimizde tüm çalıĢanların (beyaz yaka) görev tanımları yapılmıĢ ve görev tanımları
kiĢilere bildirilmiĢtir. Mavi yakalı personel için de iĢ gruplandırma sistematiği vardır.
5) ĠĢyerimizde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır.
6) ÇalıĢanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır.
ÇalıĢanlar ile iliĢkiler;
ĠĢyerimizde BirleĢik Metal ĠĢ Sendikası yetkili iĢçi sendikasıdır. Sendikanın iĢyerinde
seçilerek atanmıĢ iĢçi temsilcileri bulunmaktadır. Temsilcinin görevleri BirleĢik Metal ĠĢ
Sendikası ile MESS arasında imzalanan Toplu ĠĢ SözleĢmeleri ile de belirlenmektedir.
A) SözleĢmenin uygulanması ile ilgili olarak, üyelerin istek ve Ģikayetlerinin iĢverene
duyurulması için prensip olarak sendika ile iĢveren veya iĢveren vekilleri arasında her türlü
görüĢme temsilcilerle yapılır.
B) Sendika temsilcileri Sendikalar Kanununa göre kanuni temsilcilik hakkına haiz olup görev
ve yetkileri Ģunlardır.
a) ĠĢyerinde iĢçi ve iĢveren arasında iĢbirliği ve çalıĢma ahengi ile çalıĢma barıĢının
devamını sağlamak,
b) ĠĢçi iĢveren arasında çıkacak uyuĢmazlıkların bu sözleĢmedeki Ģikayetlerin halli
prosedürü dahilinde mevzuata ve bu Toplu ĠĢ SözleĢmesine uygun biçimde
çözümlenmesinde yardımcı olmak,
c) SözleĢmenin uygulanmasını izlemek,
d) BaĢ Temsilci ve yardımcısının mühim ve acil vakaların halli hususunda kendi
vardiyası ve postası dıĢındaki saatlerde o andaki iĢyeri yetkilisi ile mutabakata varmak
Ģartıyla iĢyerine gelmek ve konu ile ilgilenmek yetkisi vardır.
e) Toplu ĠĢ SözleĢmesinin uygulanması veya çalıĢma ile ilgili bir olay doğması halinde
Sendika BaĢ Temsilcisi veya yokluğunda en yakın temsilcisinin çalıĢma saatleri içinde
konu ile ilgilenmek yetkisi vardır.
Ayrımcılık konusundaki Ģikâyetler;
ĠĢyerimizde çalıĢanlardan ayrımcılıkla ilgili herhangi bir Ģikayet olmamıĢtır.
Görev tanımları, performans ve ödellendirme kriteleri
ÇalıĢanların görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriteleri çalıĢanlara
duyurulmuĢtur.
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14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Etik kurallar;
ġirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiği gibi yönetim hissesine sahip
Anadolu Grubu kurum kültürü anlayıĢı içerisinde de bu değerler yıllardır uygulanmıĢtır.
ÇalıĢmalarımızı temel değerlerimiz doğrultusunda yürütebilmek amacıyla Anadolu Grubu
ÇalıĢma Ġlkeleri oluĢturulmuĢ ve internet sitemizde yayınlanmıĢtır. Ayrıca ġirketimizde Genel
Müdür baĢkanlığında Etik Kurul oluĢturulmuĢ bulunmakta ve periyodik olarak değerlendirme
toplantıları yapılmaktadır.
Öte yandan, yerli ve yabancı sermaye piyasalarında yüksek seviyede bilinirlik ve güvenirliğe
sahip olan Anadolu Grubu’nda sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim
uygulamalarına uyumu pekiĢtirmek maksadıyla, Grup Ģirketlerine yönelik olarak hazırlanmıĢ
olan Anadolu Grubu ÇalıĢma Ġlkeleri kapsamında içeriden öğrenenlerin ticareti konusunda
ġirket çalıĢanlarının mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri hatırlatılmakta ve ayrıca halka
açık Ģirket olmamız sebebiyle içsel bilgiye eriĢimi olanlar listelerinde yer alanlar için ilgili
Ģirketin hisse senetlerinin alınıp satılmasını yasaklayan bir “Yasak Dönem” uygulaması
bulunmaktadır.
Sosyal sorumluluk faaliyetleri;
Fabrikamız Çevre Mevzuatına uyum göstermektedir. Bu kapsamda Ģirket tüm yasal
sorumluluklarını yerine getirerek aĢağıdaki izinleri almıĢtır.
- Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı
- Atıksu Arıtma Tesisi DeĢarj Ġzni
- Emisyon Ġzni
ĠĢletmemiz, Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmenlik
kapsamında Emisyon Ġzninin yenilenmesi için Geçici Faaliyet Belgesi baĢvurusunda
bulunmuĢtur.
ġirket anasözleĢmesi gereği sosyal sorumluluklarını Anadolu Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
aracılığı ile gerçekleĢtirmektedir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımı;
Adı ve Soyadı
Mehmet Kamil ESER
Ġbrahim YAZICI
Tuncay ÖZĠLHAN
Süleyman Vehbi YAZICI
Nilgün YAZICI
Tülay AKSOY
Hülya ELMALIOĞLU
Salih Metin Ecevit
Hiroshi HISATOMĠ
Sojiro HIYOSHI
Hideaki ISHIDA
Isao OTSUKA
Ahmet Cemal Dördüncü
Kamil Ömer BOZER

Görevi
BaĢkan
BaĢkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
9/19

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 14.05.2012 tarihinde bir sonraki genel kurulda yeni
yönetim kurulu oluĢturuluncaya kadar görev yapmak üzere seçilmiĢlerdir.
Yönetim kurulu’nda icracı üye olarak Yönetim Kurulu BaĢkanı görev yapmaktadır;
Mehmet Kamil ESER
21.5.1956 tarihinde Elazığ’da doğan M. Kamil Eser, Kadıköy Maarif Koleji’ni bitirmiĢ, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1979
yılında mezun olmuĢtur. ÇalıĢma hayatına 1979 yılında T. Demir Döküm Fabrikası A.ġ.
Bozüyük Tesislerinde Endüstri Mühendisi olarak baĢlamıĢtır. Eylül 1980 – Temmuz 1981
tarihleri arasında ġofben Fabrikası’nda ĠĢletme ġefi olarak, Aralık 1982 – Ağustos 1983
tarihleri arasında Burtrak Traktör San. A. ġ.’de Tedarik ġefi olarak görev yapmıĢtır.
07.11.1983 tarihinde Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. ġ. Malzeme Ġkmal
Müdürlüğünde Malzeme Ġkmal Mühendisi olarak göreve baĢlamıĢtır. 03.07.1984 tarihinde
Üretim Kontrol ġefliği’ne, 01.01.1986 tarihinde Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü’ne
atanmıĢtır. 09.06.1995’ten itibaren 1 yıl süreyle American Isuzu Motors INC’de Pazarlama,
SatıĢ ve Servis Departmanları’nda görev yaptıktan sonra 01.07.1996 tarihinde Pazarlama
Genel Müdür Muavinliği’ne atanmıĢtır. 01.01.1998 tarihinde ise Anadolu Isuzu Otomotiv San.
ve Tic. A. ġ. Genel Müdürlüğü’ne atanmıĢtır. 01.07.2006 tarihinden itibaren Otomotiv Grubu
BaĢkanı olarak görev yapan M. Kamil Eser, Ġngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İbrahimYAZICI
1949 yılında doğan Ġbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa Ġktisadi ve Ticari Ġlimler
Akademisi’nden mezun olmuĢtur. 1976-1979 yıllarında ABD’de Atlanta Üniversitesi’nde iĢ
idaresi üzerine yüksek lisans (MBA) yapmıĢtır. 1982 yılından itibaren Anadolu Grubu
Ģirketlerinde aktif görevler almıĢ olan Yazıcı, halen Grup Ģirketlerinin yönetim kurullarında
BaĢkanlık, BaĢkan Yardımcılığı ve Üyelik görevlerinde bulunmaktadır.

Tuncay ÖZİLHAN
1947 yılında doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat
Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde iĢletme alanında yüksek
lisans ( MBA ) yapmıĢtır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile baĢlayan iĢ
yaĢamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding
Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu Ġcra BaĢkanlığı görevleriyle
devam etmiĢtir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu BaĢkanlığı
görevini halen sürdüren Tuncay Özilhan aynı zamanda bazı Anadolu Grubu Ģirketlerinin de
Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'nı yürütmektedir. Tuncay Özilhan ayrıca TÜSĠAD Yüksek ĠstiĢare
Konseyi BaĢkan Yardımcılığı, Efes Pilsen Spor Kulübü BaĢkanlığı, Estonya Fahri
Konsolosluğu ve DEĠK Türk-Japon ĠĢ Konseyi BaĢkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Nilgün YAZICI
1961 yılında Ġstanbul’da doğan Nilgün Yazıcı, 1978 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji’nden
mezun olmuĢtur. 1978 – 1981 yıllarında Atlanta Georgio’da Oflethorpe University’de eğitim
görmüĢtür. 1995 yılından bu yana Anadolu Grubu ve Teras Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.’de
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
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Tülay AKSOY
1951 yılında doğan Tülay Aksoy, 1968 yılında Erenköy Kız Lisesi’nden mezun olmuĢtur.
1995 yılından itibaren Özilhan Sinai Yatırım A.ġ.’nin Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra
Anadolu Grubu Ģirketlerinden Anadolu Endüstri Holding, Anadolu Efes, Anadolu Isuzu, Çelik
Motor, Adel Kalemcilik ve Anadolu Motor ile Anadolu Sağlık Vakfı’nda da Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadır. Oden Turizm A.ġ. BaĢkan Vekili olan Tülay Aksoy, Doğal
Hayatı ve Hayvanları Koruma, ÇağdaĢ YaĢam, Polis ġehit Aileleri, Engelli Koruma, Sokak
Çocuklarını Koruma ve Eğitme, Starky ĠĢitme Engellileri derneklerinin de üyesidir.

Süleyman Vehbi YAZICI
1947 Ġstanbul-Sarıyer doğumludur. Orta ve Liseyi Beyoğlu Tarhan Koleji’nde okuduktan
sonra 1972 yılında Ġktisat’tan mezun olmuĢtur. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında
aileye ait olan değiĢik Grup Ģirketlerinde çalıĢıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-1977 yılları
arasında Çelik Motor A.ġ.’nin Genel Müdürlüğü’nde bulunmuĢtur. Birçok vakıf ve dernekte
üyeliğinin yanında aktif görevler de almıĢtır. Üyesi olduğu bazı vakıflar; Anadolu Eğitim ve
Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür
Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı.
1975 yılından itibaren bankacılık, alkollü ve alkolsüz içecek, kalem, turizm, otomotiv, sıvıyağ
v.s. konularında yatırımları olan Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki Ģirketlerde Yönetim
Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Hülya ELMALIOĞLU
1962 yılında doğan Hülya Elmalıoğlu, 1979 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji’nden mezun
olmuĢtur. 1979-1980 yıllarında ABD’de dil eğitimi gören Elmalıoğlu, halen Anadolu Endüstri
Holding ve Anadolu Grubu Ģirketlerinden Anadolu Efes, Anadolu Isuzu ve Çelik Motor’da
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Salih Metin ECEVİT
1946 yılında doğan S. Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiĢ, 1976
yılında da Syracuse University'de ekonomi alanında yüksek lisans derecesini almıĢtır. 19671980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmıĢtır. 1980'den itibaren çalıĢmakta olduğu Anadolu Grubu'nda,
otomotiv Ģirketlerinde genel müdür, murahhas aza, yönetim kurulu baĢkanı olarak görev
almıĢ; Otomotiv Grubu BaĢkanı iken 2006 yılında Grup yaĢ yönetmeliği gereği emekli
olmuĢtur.
Diğer yandan, 1992-2004 yılları arasında Ġthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde
yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu baĢkanlığı yapmıĢtır. Halen Grup Ģirketlerinde
yönetim kurulu üyeliği görevleri devam etmektedir.
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Isao OTSUKA
Isao Otsuka Isuzu Motors Ltd. bünyesinde Nisan 2012 den itibaren Avrupa ve Türkiye grup
lideri olarak görev yapmaktadır. Mevcut görevini üstlenmeden önce satıĢ idaresi bölümünde
iĢ yönetimi grup lideri olarak çalıĢmıĢtır
ÇalıĢma hayatına 1990 yılında Isuzu Motors Ltd bünyesinde Tokyo’da baĢlamıĢ olup, 19921994, 1995-1998 yıllarında Tayland’daki ve 2008-2011 yıllarında Singapurda mali ve idari
iĢler yöneticisi olarak üstlendiği görevler dıĢında bu sürenin büyük bölümünde finans
bölümüne bağlı olarak çalıĢmıĢtır.
Isao Otsuka Waseda Universitesi Ekonomi fakültesini 1986 yılında bitirmiĢtir. Isao Otsuka
Ġngilizce ve Thaice bilmektedir.

Hiroshi HISATOMI
Hiroshi Hisatomi Isuzu Motors Ltd. Bünyesinde 1 ġubat 2011 tarihinden itibaren Avrupa ve
Türkiye bölgelerini kapsayan 4 No.lu Uluslararası bölümün genel müdürlüğü görevini
yürütmektedir.
Tokyo Chuo Universitesi Hukuk Bölümünden 1984 yılında mezun olmuĢtur. Isuzu Motors
Ltd.de 1984 yılında çalıĢma hayatına baĢlamıĢ ve çeĢitli görevlerde bulunduktan sonra 1997
yılında uluslararası parça satıĢ grubundan sorumlu yönetici görevine getirilmiĢtir.
2001 yılında Isuzu Motors Europe Ltd. bünyesinde kıdemli yönetici olarak kariyer hayatına
devam etmiĢ ve 2003 yılında parça operasyon bölümü yöneticiliği görevine getirilmiĢtir.
Hiroshi Hisatomi Nisan 2007 ve ġubat 2011 tarihleri arasında Isuzu (Shanghai) Tread Tec
Ltd. Ģirketinde baĢkanlık görevinde bulunmuĢtur.
Hiroshi Hisatomi Ġngilizce ve biraz da Çince bilmektedir.

Sojiro HIYOSHI
Sojiro Hiyoshi Anadolu Isuzu’da genel müdür danıĢmanı olarak 1 Ocak 2010 tarihinden
itibaren görev yapmaktadır. Anadolu Isuzu’daki görevine baĢlamadan önce Sojiro Hiyoshi
Itochu Corporation bünyesinde Isuzu’ya iliĢkin iĢler kısmında Latin Amerika pazarından
sorumlu olarak çalıĢmıĢtır.
ÇalıĢma hayatına Tokyo’da 1994 yılında ITOCHU Corporation’da baĢlamıĢ ve bu tarihten
itibaren tüm çalıĢma hayatı boyunca otomotiv iĢleri ile ilgili olarak çalıĢmıĢtır. 1996 yılında
Harare, Zimbabwe’de bölgesel olarak Mazda marka araçların montajcı ve dağıtıcısı olarak
görev yapan WMMI firmasında çalıĢmak üzere görevlendirilmiĢtir. 1998 yılında Tokyo’ya
döndükten sonra Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki Isuzu iĢlerinden sorumlu olarak
çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 2002 yılında ise Panama’daki Itochu Latin America S.A. bünyesinde
Otomotiv bölümünde Isuzu ve GM iĢleri ile ilgili Orta ve Güney Amerika pazarından sorumlu
olarak çalıĢmak üzere görevlendirilmiĢtir. 2007 yılında Panama’da Itochu Latin America S.A.
bünyesindeki beĢ yılllık görev süresini tamamlamıĢ ve Tokyo’ya dönmüĢtür.
Sojiro Hiyoshi Ġnglizce, Ġspanyolca ve az ölçüde Türkçe bilmektedir.

12/19

Hideaki ISHIDA
Hideaki Ishida 1 Ocak 2009-31.12.2012 tarihleri arasında Itochu Corporation Türkiye Genel
Müdürü’ü olarak görev yapmıĢtır.. Sn. Hideaki Ishida Otomotiv Promosyon Departmanından
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Genel Müdürlüğü
görevine getirilmiĢ daha sonra Itochu Corporation Tokyo’da görev almak üzere atanmıĢtır.
Sn. Ishida çalıĢma hayatına 1980’de Tokyo’da ITOCHU Corporation’da satıĢ personeli olarak
baĢladıktan sonra, DıĢ Ticaret biriminde çeĢitli görevlerde bulunmuĢtur. 1998’de Hindistan’da
Capital Cars Private Limited’n CEO’luğunu üstlenen Ishida, kariyerinin ilerleyen
dönemlerinde 2001 yılında ITOCHU Corporation’da ĠĢ Birimi Entegrasyon Departmanı Proje
Müdürlüğüne kadar yükselmiĢ ve bu görevi 2003’e kadar sürdürmüĢtür. Sonrasında
kariyerini, ITOCHU Corporation’ın Japonya’daki borsaya kote bağlı kuruluĢlarından birisi olan
Mystar Engineering Corporation’ın Murahhas Üyesi olarak 2006 yılına kadar sürdürmüĢtür.
Ishida 1980 yılında Tokyo Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Havacılık alanında Yüksek
Ulusal Diploma almıĢtır.

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ
1953 yılında Ġstanbul’da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, lise öğrenimini Çukurova Koleji'nde
tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nden lisans, Mannheim Üniversitesi'nden yüksek
lisans derecelerini almıĢtır. ÇalıĢma hayatına 1981 yılında Almanya’da baĢlayan Dördüncü,
1987 yılında Sabancı topluluğuna katılmıĢ ve çeĢitli yönetim pozisyonlarında çalıĢmıĢ, 19992004 yılları arasında topluluğa bağlı yurtdıĢı Ģirketlerde Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ve Genel
Müdürlük görevlerini yürütmüĢtür. 2004 yılından itibaren Sabancı Holding ĠĢ GeliĢtirme ve
Stratejik Planlama Grup BaĢkanı olarak görev yapan Dördüncü, 2005-2010 yılları arasında
ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıĢtır. Ahmet Dördüncü aynı zamanda
TÜSĠAD Enerji ÇalıĢma Grubu BaĢkanı, Endeavor Türkiye Üyesi ve Ulusal Ġnnovasyon
GiriĢimi Kurucu Üyesidir. Ahmet Cemal Dördüncü Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.ġ.
ve Anadolu Grubu Ģirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu
üyeliği yapmamıĢtır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.ġ. ve Anadolu Grubu
Ģirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıĢtır.

Kamil Ömer BOZER
1958 Ġstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ ĠĢletme bölümünden mezun olduktan sonra
Georgia State Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini almıĢtır. ÇalıĢma hayatına 1983
yılında Koç Grubu’nda yetiĢtirme elemanı olarak baĢlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey
Pazarlama’da yöneticilik yapmıĢ ve 2002’de Migros Genel Müdürü olmuĢtur. Bozer, Koç
Grubu’nda 2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu BaĢkanlığı, 2006–
2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu BaĢkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise
tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu BaĢkanlığı görevlerini üstlenmiĢtir. Kamil Ömer
Bozer Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.ġ. ve Anadolu Grubu Ģirketlerinde son on yıl
içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıĢtır. Ayrıca, Anadolu Isuzu
Otomotiv San. ve Tic. A.ġ. ve Anadolu Grubu Ģirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim
kurulu üyeliği görevinde bulunmamıĢtır.
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Bağımsız üyeler ve bağımsızlık kriteri;
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 12 Nisan 2012 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulan raporu
doğrultusunda ve 13 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile önerilen, Ahmet Cemal
DÖRDÜNCÜ ve Kamil Ömer BOZER’in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 14 Mayıs 2012
tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanmıĢtır.
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ ve Kamil Ömer BOZER Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic.
A.ġ. ve Anadolu Grubu Ģirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu
üyeliği yapmamıĢtır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.ġ. ve Anadolu Grubu
Ģirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıĢtır.
(Bağımsızlık Beyanları Ek : 3)
Dönem içerisinde bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluĢmamıĢtır.
Yönetim kurulu üyelerinin Ģirket dıĢında görev alması;
ġirketçe, Yönetim Kurulu Üyelerinin ġirket dıĢında üstlenebilecekleri diğer görevlerle ilgili
olarak herhangi bir sınırlama uygulanmamaktadır.
Denetim Kurulu:
Adı ve Soyadı

Görevi

Mehmet HurĢit ZORLU
Ahmet BAL
Aykut GümüĢlüoğlu

Denetçi
Denetçi
Denetçi

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir BaĢkan ve bir BaĢkan vekili seçer. Yönetim ve temsil
iĢleri Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Yönetim Kurulu bu hususta gerekli
kararı vermeye yetkilidir.
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ġirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Ġlkelerince belirlenen tüm
hususlara uygun olarak, Ģeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir Ģekilde yürütmektedir.
Yönetim kurulu gündeminin belirlenmesi ve çağrı;
Yönetim kurulu iki ayda bir olağan gündem ile toplantı yapmakta olup, ihtiyaç hasıl olduğu
hallerde aynı ay içinde birden fazla toplantı yapabilmektedir. Yönetim kurulu olağan toplantı
tarihleri, yıllık takvim olarak belirlenmekte ve üyelere duyurulmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi
Yönetim Kurulu üyeleri Ģirket faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından
bilgilendirilmektedir.
KarĢı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi;
ġirketimizde Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu
toplantılarımızdaki görüĢmeler tutanakla tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında
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Ģirketimizin sadece geçmiĢ dönem performansı veya cari dönem geliĢmeleri değil; aynı
zamanda geleceğe yönelik büyüme planları, rakiplere karĢı geliĢtirilen stratejiler, insan
kaynakları ve organizasyon yapısına yönelik konular da görüĢülmektedir. GörüĢülen tüm
konular karara bağlanmazken karar alınan konuların açıklanması çeĢitli spekülasyonlara yol
açabileceğinden, tutanaklar kamuya açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda
karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna
duyurulmaktadır.
Yönetim Kurulu toplantılarının usulü ve sıklığı, toplantı ve karar nisabı, Kurul kararlarına
itirazda bulunma yöntemi ve Kurul kararlarının geçerliliğine iliĢkin hususlar, Ana SözleĢmede
açıkça belirtilmiĢtir.
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, önceki Kurul toplantısında, gelecek kurul
toplantısında tekrar görüĢüleceği karara bağlanan konulardan ve ġirketin üst yönetiminin
belirlediği konulardan oluĢmaktadır. Herhangi bir kurul üyesi, üst yönetime bildirmek
suretiyle gündeme baĢka konuları da ekleyebilir. Kurulca görüĢülmesi gerekli olan konular
Mali ĠĢler Direktörüne iletilir ve gelecek toplantının gündemini oluĢturmak amacıyla bir araya
getirilir. Yönetim Kurulu olağan toplantı tarihleri yıllık takvim olarak yılbaĢında saptanır ve
üyelere bu toplantıların tarihleri bildirilir.
Yönetim kurulu ihtiyaç hasıl olduğu hallerde aynı ay içinde birden fazla defa toplantı
yapabilmektedir. BaĢkan, BaĢkan Yardımcısı ve her Kurul üyesi, toplantıdan en az on beĢ
(15) gün önce diğer bütün kurul üyelerine bidirimde bulunmak suretiyle, kurulu toplantıya
çağırma ve/veya ilgili toplantının gündemine, ele alınmasını istediği konuları ekleme hakkına
sahiptir. Kurul toplantıları, ġirket merkezinde ya da Kurulun karar nisabının sağlandığı bir
olağan toplantıda karar verebileceği Türkiye içindeki veya dıĢındaki baĢka bir yerde
düzenlenebilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir toplantı yapmaksızın karar
alabilir. ġirketin Ana SözleĢmesinde belirtilmiĢ olan toplantı ve karar nisabı bu Ģekilde alınan
kararlar için de geçerli olacaktır. 2012 yılında 6 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıĢtır.
Yönetim Kurulu sekreterliği pozisyonu ġirketin Mali ĠĢler Direktörü tarafından
gerçekleĢtirilmektedir. Toplantılar sırasında yöneltilen bütün sorular ve ele alınan bütün
konular toplantı tutanaklarına kaydedilmektedir. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Bölüm IV Madde
2.17.4 hükmü uyarınca, Üyelerin Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılması
sağlanmaktadır..
Toplantıya katılmayan ancak görüĢlerini yazılı olarak gönderen Üyelerin görüĢleri diğer
Üyelere bildirilir.
Kurul Üyelerinin eĢitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim
Kurulu BaĢkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve
hiçbir üyenin ağırlıklı oyu bulunmamaktadır.
ġirket Yönetim Kurulu periyodik olarak kendi performansını değerlendirmektedir. Bu amaçla
Yönetim Kurulu’nun öz değerlendirme çalıĢması yılda bir defa Yönetim Kurulu üyelerinin
bireysel performansını yansıtacak Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir. Aynı zamanda öz
değerlendirme çalıĢması, geliĢen ve değiĢen küresel iĢ koĢulları çerçevesinde ġirket Yönetim
Kurulu’nun ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesi ve bu tespit doğrultusunda gerekli
aksiyonların alınması için kullanılmaktadır.
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ĠliĢkili taraf iĢlemleri;
ġirketimiz’de önemli nitelikte iliĢkili taraf iĢlemleri ile ilgili olarak düzenlenen yönetim kurulu
kararları, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’ne uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı
ile yürütülmektedir.
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV,
No:56 Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin
Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler uyarınca; 05.06.2012 tarihinde Kurumsal Yönetim
Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyeleri seçilmiĢtir. Komite üyelerimiz, bağımsız
üyeler ve icracı olmayan üyeler arasından seçilmiĢtir.
Kurumsal Yönetim Komitesi :
Tebliğ uyarınca oluĢturulan Kurumsal Yönetim Komitesi iki üyeden oluĢmaktadır,
BaĢkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer BOZER, üyeliğe Salih Metin
ECEVĠT seçilmiĢtir.
Aday Gösterme Komitesinin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin ve Ücret Komitesinin
görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içinde 1 kez toplanmıĢtır.
Kurumsal Yönetim Komitesinin çalıĢma esaslarına iliĢkin yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun 16
Ağustos 2012 gün ve 2012/21 No.lu kararı ile belirlenmiĢ olup, www.anadoluisuzu.com.tr
adlı kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.
Denetimden Sorumlu Komite :
Tebliğ uyarınca oluĢturulan Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluĢmaktadır,
BaĢkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, üyeliğe ise
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer BOZER seçilmiĢtir.
Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve Ģeffaf bir Ģekilde yapılması
için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Denetim komitesi yıl içinde 4 defa toplanmıĢtır.
Denetim Komitesinin çalıĢma esaslarına iliĢkin yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun 16 Ağustos
2012 gün ve 2012/20 No.lu kararı ile belirlenmiĢ olup, www.anadoluisuzu.com.tr adlı
kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.
Komite üyelerinin birden fazla komitede yer alması;
SPK tarafından Seri:IV No:56 saylı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına Ġliskin Tebliğ’e uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı
ve Kurumsal Yönetim Komitesinin baĢkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından
seçilmistir. ġirketimizin yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunmakta olup Kamil Ömer
BOZER her iki komitede de görev almaktadır.
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18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Risk yönetimi Ģirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. ġirketimizin
karĢı karĢıya olduğu veya karĢılaĢması muhtemel bütün risklerin tanımlanması, izlenmesi ve
bu konuda gerekli tedbirlerin alınması denetim kurulu vasıtasıyla yönetim kurulunun
gözetimindedir. ġirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde Ģu Ģekilde
sınıflandırılmaktadır:
Mali Risk; kredi riski, likitide riski, sermaye riski, kur riski, piyasa riski ve Ģirketin mali
durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri,
İdari Risk: ġirketin idari organlarının sorumluluklarını yerine getirebilme riski ve alınan riskleri
yönetebilmesi gibi faktörler, (Gerekli iĢgücünü temin edebilme riski)
Operasyonel Risk; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli
yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk
faktörleri,
Doğal Risk; yangın, deprem gibi Ģirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleri,
Kullanılan SAP/R3 sistemi mevcut riskleri minimize etmeye yönelik ölçümleme ve iĢleme
imkanı sağlayarak karar destek süreçlerine katkı sağlamakta olup sistemin sunmuĢ olduğu
olanaklar ile beĢeri hatalar azaltılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artmaktadır. 2012
yılında ERP sistem alt yapısının yenilenmesi ile ilgili çalıĢmalar yürütülmüĢ ve SAP 6.0
sistemine 2013 yılında geçiĢ yapılmıĢtır.
ġirketimiz 2012 yılının son döneminde özel bir denetim firmasının desteğiyle mevcut risklerini
daha iyi tanımlayabilmek maksadıyla Ģirket içerisinde tüm departmanların katıldığı geniĢ
çaplı bir çalıĢtay düzenlenmiĢtir. Ġlgili çalıĢtay sonucu belirlenen risklerin konsolidasyon
çalıĢmaları tamamlandıktan sonra 2013 yılında yönetim kuruluna sunulacaktır. Ortaya çıkan
risklerin dönemsel olarak takip edilmesi ve risk yönetiminin etkin, iĢleyen ve dinamik bir süreç
haline getirilmesi öngörülmektedir.
ġirketimiz Anadolu Grubu’na bağlı olması nedeniyle grup genelinde uygulanan iç kontrol
denetimlerine de tabi tutulmaktadır. Yıl içerisinde Fatma Aksoy ÖZEK Ġç Denetim müdürü
olarak atanmıĢtır.
Ġç Denetim Birimi’nin görev kapsamı, yönetim tarafından oluĢturulan ve yürütülen, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin aĢağıda bahsi geçen konularda yeterli ve faal
olduğundan emin olmaktır.


Risklerin uygun Ģekilde tanımlanması ve yönetilmesi;



ÇeĢitli yönetim grupları arasında gerekli iletiĢimin varolması;



Önemli finansal, yönetsel ve operasyonel bilginin doğru, güvenilir ve güncel olması;



ÇalıĢanların davranıĢlarının, ġirketin iĢ ve çalıĢma politikaları ile etik kurallarına uyumlu
olması;



ġirket kaynakların ekonomik olarak elde edinilmesi, verimli kullanılması ve uygun bir Ģekilde
muhafaza edilmesi;
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Operasyon ve programların varolan hedef ve amaçlarla uyumlu olması, operasyon ve
programların planlanan Ģekilde gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediği;



Kalite ve sürekli ilerlemenin organizasyonun kontrol sürecine dahil edilmiĢ olması;



ġirketi etkileyebilecek önemli yasal ya da düzenleyici mevzuata dair konuların uygun bir
Ģekilde teĢhis edilmesi ve ele alınması.
Bunun yanısıra; iç denetim faaliyeti sırasında karĢılaĢılan kontrol, karlılık ve Ģirket imajını
geliĢtirecek iyileĢtirme fırsatları da denetimler süresince uygun yönetim seviyesine
önerilebilir.
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Yönetim kurulu ġirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve
tedbirli risk yönetimi anlayıĢıyla ġirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek ġirketi
idare ve temsil ederken diğer yandan ġirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel
ve finansal performans hedeflerine ulaĢmasından da sorumludur. Bu bağlamda ilgili
müdürlükler her yıl yıllık bütçe ve iĢ planlarını oluĢturarak Mali ĠĢler Direktörlüğü aracılığıyla
Yönetim Kuruluna sunmaktadır, yıl boyunca bu planlara uygun faaliyet gösterilmesi
sonucunda gerçekleĢen sonuçlar sürekli olarak Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen
haliyle bütçe ile karĢılaĢtırılmakta ve sapmaların nedenleri araĢtırılmaktadır.
ġirket Yönetim Kurulu, yıllık stratejik hedeflerin oluĢturulması sürecinde öncelikle temel
varsayımları ve çalıĢmalar sonucunda oluĢturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır.
Uygulama sürecinde ise Yönetim Kurulu, Ģirket faaliyetlerinin stratejik hedefler ile
karĢılaĢtırmalı sonuçlarını aylık faaliyet raporları ve Yönetim Kurulu toplantılarında doğrudan
aldığı bilgiler ıĢığında izlemektedir.
Vizyon: Faaliyet alanımıza giren ticari araçların üretim, satıĢ ve buna iliĢkin hizmetlerde
yenilikçi ürünler sunmak ve uluslararası pazarlarda sürekli büyümek.
Misyon: Ticari araçlarda kendi segmentlerinde kalite, teknoloji, pazar payı, verimlilik, ihracat
ve çevre duyarlılığında öncü firma olmak.
20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hakların belirlenmesinde kullanılan kriterler,
Ana sözleĢme uyarınca
bulunmamaktadır.

yönetim

kurulu

üyelerine

kar

payı

ödemesi

mümkün

Esas sözleĢmede belirtildiği üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel
Kurul saptar. ġirket yönetiminde görev alacak üzt düzey yöneticileri seçmek ve bunların
yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirtmek, bunlarla anlaĢma yapmak ve bu
anlaĢmaları bozmak yönetim kurulunun yetkisindedir.
Diğer yandan, 14.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar
uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine görev süreleri
boyunca bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde aylık 3.000,00 TL ödenmesine karar
verilmiĢtir. Bunun dıĢında yönetim kuruluna sağlanan baĢka bir ücret ya da menfaat
bulunmamaktadır.
ġirketin üst düzey çalıĢanlarına sağlanan menfaat ve ücretler
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Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin 4.6.6 no.lu maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri yanında
üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet
raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.
Üst düzey yöneticilerin piyasa koĢullarına göre makul ücret almaları yönünde yönetim kurulu
gerekli gördüğü çalıĢmaları yapar. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK:2 ’de yer
almaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine Ģirket tarafından verilen borçlar,
ġirketin Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verilmemiĢtir.

İletişim

Merkez

: Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3

34870 Kartal / İSTANBUL

Fabrika

: Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No:2

41435 Çayırova / KOCAELİ

Bekir TÖMEK
(Mali ĠĢler Direktörü)
Tel: 90 262 658 84 33 (Dahili 150)
Faks: 90 262 658 85 56
e-mail: bekir.tomek@isuzu.com.tr
Muzaffer KARAKOÇAK
(Mali ĠĢler Müdür Muavini)
Tel: 90 262 658 84 33 (Dahili 152)
Faks: 90 262 658 85 56
e-mail: muzaffer.karakocak@isuzu.com.tr
Murat ORHAN
(Ticari Muhasebe ġefi)
Tel: 90 262 658 84 33 (Dahili 153)
Faks: 90 262 658 85 56
e-mail: murat.orhan@isuzu.com.tr
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