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BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (“Metro Holding” veya “Şirket”) tarafından
yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Metro Holding’in ortakları ve
menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan
yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Metro
Holding’in taahhütlerini ifade etmektedir.
Metro Holding öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu
şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile
sağlamayı taahhüt eder.
Metro Holding’in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı
ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslûbu, Şirket’in doğru zamanda doğru kararı alarak
fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.
“Kurumsal Yönetim İlkeleri” Şirket’in dinamik büyüme süreci içinde devam eden
yapılanmasına katkı sağlayacaktır. Bu bakış açısıyla oluşturulan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”
Metro Holding tarafından benimsenmiştir.
Bu beyanla sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır. Kurumsal
Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin,
hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun
güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.
Metro Holding bu beyanıyla birlikte söz konusu yıllık faaliyet döneminde II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki konulardan
uyulması zorunlu veya zorunlu olmayanlara uyulup uyulmadığı hususlarını başlıklar halinde
Kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi
düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem
alınmaktadır.
Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi
edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla “Yatırımcı
İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri;
Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak
üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki, mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine
yollanmasını sağlamak,
Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü
hususu gözetmek ve izlemek, Sermaye piyasası ve Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin
yürütülmesini sağlamaktır.
Yatırımcı ilişkileri yöneticisi Genel Müdüre, Genel Müdür yok ise Yönetim Kurulu
Başkanına bağlı çalışmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin
hazırladığı raporları, Yönetim Kurulu’nun talebiyle veya mevzuatlardaki değişiklikler söz
konusu olduğunda, dönemsel faaliyet raporları hazırlanırken, gerek doğrudan veya Kurumsal
Yönetim Komitesi toplantı tutanakları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Dönem ile

ilgili kapsamlı ve en son rapor niteliğinde olan Kurumsal Yönetim Uyum raporunu
30.12.2016 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.
Yıl içerisinde pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla 211 adet bilgi talebinin
tamamı yanıtlanmıştır, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç
olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.
.
Kurumsal Yönetim müdürü, lisans ve iletişim bilgileri;
F. Buluç DEMİREL-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. bulucdemirel@metroholding.com.tr
Yatırımcı İlişkileri departman personeli: Ediz Çokal edizcokal@metroholding.com.tr
Yatırımcı İlişkileri 0 212 319 28 11 info@metroholding.com.tr
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun
muamele edilmektedir. Yıl içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar
vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.
Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar, faaliyet raporları ile finansal bilgiler ve
haberler düzenli olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma
Platformunda (KAP) yayınlanmaktadır. Bu kapsamda gelen talepler olması halinde, pay
sahipleri şirketin kurumsal internet sitesine(www.metroholding.com.tr) veya KAP’a
yönlendirilmektedir.
Ana sözleşmede özel denetçi ataması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte,
özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapamayacağı gibi, Ana sözleşmesinde Madde:22;
‘Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.’ yer
almaktadır.
Bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.
2.3. Genel Kurul Toplantıları
Metro Holding’in Genel Kurulları, Olağan veya Olağanüstü olarak T.T.K.’nda belirtilen
nisaplarda toplanır.
Şirket ;
Kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı
günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/01/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken
bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde;
- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı
ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu
temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve
faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
- Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi
varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen
kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık
ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine
sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık
faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem
önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile
birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Yatırımcılara ayrıca duyurur.
Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına
dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir.
Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel kurul
toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak
verilir.
Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını
sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı
pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.
Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun
yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.
Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık
ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay
sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı
başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her
sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun
gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde,
sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak
cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen
cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü
tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir
işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan
bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu
işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi
olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Burada tanımlananlar
haricinde imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri
adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi
verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler,
finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli
bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır
bulunmaları sağlanır.
Şirketin,
a) Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; işlem
tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya
açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da Yönetim Kurulu karar
tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik
ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,
b) Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değerinin
yüksek olması durumunda net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara göre
varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat

tutarına (varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde ayni hak tesis edilmesi durumunda;
son yıllık finansal tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen kârın, ortaklığın sürdürülen
faaliyetler vergi öncesi kârına) (bankalar ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden
kaynaklanan ayni hak tesisi hariç) ya da Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık
günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak
şirket değerine olan oranının, %10’dan fazla bir orana ulaşacak olması ya da bir faaliyetinin
durdurulması durumlarında; söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra
edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Yönetim
Kurulu kararının katılanların oybirliği ile alınmaması durumunda, imzalı Yönetim Kurulu
kararı ve muhalefet şerhi KAP’ta açıklanır.
Kiralama işlemlerinde ve/veya nakit akışlarının kesin olarak ayrıştırılabildiği diğer işlemlerde
işlem tutarı olarak, yıllık toplam brüt kira gelir/giderlerinin ve/veya diğer gelir/giderlerin
indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır.
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin
yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP’ta duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Genel
kurul toplantılarında Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen esaslara uyulur.
Bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan oranların negatif çıkması veya anlamlı
olmayacak şekilde yüksek çıkması gibi sebeplerle uygulanabilirliğinin bulunmaması
durumunda, söz konusu oran değerlendirme sırasında dikkate alınmaz ve bu durum yeterli
açıklamayı içerecek şekilde KAP’ta açıklanır. Hasılatın %10 oranındaki kısmına isabet eden
tutarın, toplam öz kaynakların binde ikisi oranındaki kısmına tekabül eden tutardan düşük
olması halinde; hasılata dayalı oran uygulanabilir olarak kabul edilmez.
Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul
tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların
tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir
gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.
Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık
olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.
Genel kurul toplantılarına katılımın arttırabilmesi maksadıyla elektronik ortamda da
gerçekleştirilir. Genel kurul gündemi ilan tarihinde aynı zamanda MKK tarafından sağlanan
Elektronik Genel Kurul Sistemine de (EGKS) girilir ve MKK üzerinde bütün pay sahiplerine
genel kurul hakkında bilgi ulaştırılması sağlanır. Toplantı esnasında elektronik ortamda
katılan paydaşlara söz ve oy hakkı eşit şartlarda sağlanır. Bu çerçevede 28 Ağustos 2012 tarih
ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği” hükümlerine uyulur.
Bu ilkeler çerçevesinde;
Şirketin Yönetim Kurulu’nun 20.06.2016 tarihli toplantısında 2015 yılına ait Genel Kurul
toplantısının 15.07.2016 tarihinde saat:15:00’de Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi
No:171 A Blok Kat:17 Levent-Şişli-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir.
Konu ile ilgili aynı tarihli KAP açıklamasında, MKK E-şirket Portalında, Şirketin resmi
internet sitesinde ve 23.06.2016 tarihli Hürses ve Ortadoğu Gazetelerinde ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinin 23.06.2016 tarih ve 9103 sayılı nüshasında Genel Kurul ilanı, gündem
maddeleri, vekaletname, imza beyannamesi ve ilgili belgeler kamuoyunun bilgisine
sunulmuştur.
Ayrıca; ortaklar için hazırlanmış olan Genel Kurul Bilgilendirme notu KAP ortamında
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri ve ilgili evrak örnekleri aşağıdadır.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU
A) 15 Temmuz 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:
Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek
ve karara bağlamak üzere; 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 15:00’da, Büyükdere Cad.
Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde
akdedilecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı
pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın,
paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri
gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize
bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen
ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu
aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30’a
kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen
kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri
aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi’ne ulaştırmaları veya
toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS’ye
kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi
ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de
EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı
vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
TTK’nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı’na
elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı’na
şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1
(bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden
bildirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz
kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula
doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları
zorunludur. TTK’nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak
bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza
ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"
ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği” hükümlerine uygun
olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün
olmayacaktır.
2015 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu
Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı
tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.metroholding.com.tr adresindeki
Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören
hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
B) SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal
Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:
1.
Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Çıkarılmış sermaye: 300.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.000.000.000.-TL
Şirketimizi temsil eden payların tamamı hamiline olup beher pay 0,01.-TL Nominal değerli Toplam
300.000.000.-TL nominal değerli paylardan oluşmaktadır. Paylar üzerinde herhangi imtiyaz
bulunmamaktadır.
Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam
pay sayısı ve oy hakkı:
Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı
Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
EFES TUR SEYAHAT A.Ş
127.391.104,00
42,46
42,46
Diğer
172.608.896,00
57,54
57,54
TOPLAM
300.000.000,00
100,00
100,00
2.
Şirket ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve
faaliyet değişiklikleri hakkında
Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki
değişiklikler yoktur.
3.
Yönetim Kurulu hakkında
Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı hakkında herhangi değişiklik öngörülmemektedir.
4.
Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında
Genel kurul bilgilendirme dokümanı ilan edildiği tarih itibariyle pay sahiplerinin gündeme madde
konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.
5.
Esas sözleşme değişikliği hakkında
2015 yılı döneminde şirketin kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması hususunda gerekli izinlerin
alınması akabinde konu 05.05.2015 tarihli genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup.
İlan edilen tarihte yapılması planlanan genel kurul toplantısı gündeminde şirket esas sözleşmesi
değişikliği yoktur.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(15 TEMMUZ 2016)
GÜNDEM
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere
edilerek onaylanması,
MADDE 4- 2015 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Şirketin 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 139.124.789,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar
uyarınca da.19.419.652,43TL kar bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine (Yasal Kayıtlar
uyarınca bulunan kârın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine) ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların
onayına sunulması,
MADDE 6- Şirketin Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca 2015 yılı
faaliyetleri sonucu oluşan zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin
ortakların onayına sunulması,
MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan
atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması
MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra
edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve
S.M.M.M. A.Ş.’nin onaylanması,
MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
MADDE 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/29 numaralı kararı ile
belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin “Kar Dağıtım Politikasının” koşullar değişmediğinden gözden
geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması
MADDE 12- Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş
“Bilgilendirme Politikasının” güncellenen halinin koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin
ortaklarımızın bilgisine sunulması

MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için
18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile hazırlanan “Ücretlendirme Politikasının” koşullar
değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine
teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında
Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
MADDE 16- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
MADDE 17- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2015 yılı içerisinde
BİST’de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara
bağlanması ve 2016 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır
belirlenmesi,
MADDE 19- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında
gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6.
maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları
hakkında gerekli iznin verilmesi,
MADDE 21- Dilek, temenniler ve kapanış.
VEKÂLETNAME
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde Cuma günü, saat 15.00’da
Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1.Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak, 2015 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi)temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli
belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere............................................ vekil tayin ediyorum(z).
A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir.
b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya
yetkilidir
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar
doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU
HİSSE SENEDİ
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri

:
:

Adı Soyadı
veya Ünvanı

:

:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-nama yazılı olduğu
NOT:

PAY SAHİBİNİN

:
:

İmzası

:

Adresi

:

(A)bölümünde (a),(b) veya (c)olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekâlet vermek isteyen pay sahibinin vekâletnameyi doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterden onaylı imza sirkülerini kendi
imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek Genel Kurul’a sunması gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantı neticesi ve tutanağı:
Şirketin yukarıda ilamını yapmış olduğu 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı,%47,60 nisap ile 15.07.2016 tarihinde Elektronik Genel Kurul ile gerçekleştirilmiş

olup toplantı tutanağı aşağıdadır. Toplantı tutanağı KAP’ta, Şirket resmi internet sitesinde ve
MKK E-Şirket portalında Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantısında gündem çerçevesinde cevaplandırılmayıp sonrasında Yatırımcı
İlişkileri tarafından yazılı olarak cevaplanan soru yoktur.
Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul 15.
Maddesinde görüşülmüştür. Şirket bağış politikasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri
hakkında konular gündemin 19. ve 20. maddelerinde ortakların bilgi ve/veya onaylarına
sunulmuştur.
Elektronik ortamda da gerçekleştirilmiş olan Genel Kurula katılım için harici veya medyadan
herhangi bir talep olmamıştır.
2015 ve 2016 yıllarında hisse geri alım programı hususu gündemin 17. Maddesinde ortakların
bilgi ve/veya onaylarına sunulmuştur.
Şirketin Kar dağıtım politikası 11. Maddede, Bilgilendirme politikası 12. Maddede,
Ücretlendirme Politikası 13. Madde de görüşülmüştür.
Hazirun:

Şirketin Sermayesi
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen
Pay Tutarı
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay
Tutarı
Mevcut Toplantı Nisabı

TL - Nominal değer

%

300.000.000

100

500

0,00016

2.149.594

0,72

140.640.827,4

46,88

142.790.921,4

47,60

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Metro Holding’in hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün
ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Oy hakkının kullanılmasını
zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy

hakkının en kolay ve en uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Şirket Ana sözleşmesinde
azınlık pay sahibi ve birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.
2.5. Kâr Payı Hakkı
Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirket, kâr dağıtımı konusunda T.T.K.,
V.U.K. ve S.P.K. mevzuatını esas alarak karar verir. Genel Kurullarda kâr dağıtım
konusundaki Yönetim Kurulu Kararına yer verilir.
Bu ilkeler çerçevesinde;
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 08.04.2014 tarih kararı ile
belirlenen Kar Dağıtım Politikası, KAP’ta, şirket internet sitesinde ve dönemsel faaliyet
raporlarında yer almaktadır.
Yönetim Kurulunun 10.06.2016 tarihli kararı ile şirketin 31.12.2015 tarihli mali tablolarında
açıklandığı üzere 2015 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan zarar sebebiyle kar dağıtılmaması
hususu genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul
edilmiştir.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLARHOLDİNG A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.
KÂR’IN SAPTANMASI
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi
şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu
vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesi suretiyle bulunur.(Esas sözleşme Madde:38)
KÂR’IN DAĞITILMA ŞEKLİ
Karpayı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına
karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul,
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi
uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar
payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel
kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr
payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel
kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
(Esas sözleşme Madde 39)
KÂR’IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ
Dağıtılacak kar’ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin kurul tebliğleri de gözönünde tutularak
Genel Kurulca kararlaştırılır. (Esas sözleşme Madde 40 )
DİĞER HUSUSLAR
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;
-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü
avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu
kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur
-Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı,
şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım
tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.
- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde uygulama yapılır.

2.6. Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.
BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Programı çerçevesinde mevcut ‘Bilgilendirme
Politikasını’ ilgili mevzuatlar çerçevesinde güncelleyerek, 07.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu
kararıyla Kamuoyuna bilgisine sunulmuştur.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Amaç:
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.( METRO HOLDİNG A.Ş.) Bilgilendirme politikası çerçevesinde
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü
finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal
Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye
Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, Metro
Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında
gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay
anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.
Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine METRO HOLDİNG A.Ş. web sitesi
www.metroholding.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.
Yetki ve sorumluluk:
Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan
bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve
sorumluluğundadır.
Yöntem ve Araçlar:
Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,
Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
bilgilendirmektedir.
Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için
kullanılan platformdur.
Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili
finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu
araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak
nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.
-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;
Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak
maksadıyla KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’ vasıtasıyla yapılmaktadır.
-Yatırımcı ilişkileri birimi;
METRO HOLDİNG A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi
yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini
düzenli olarak Yönetim Kurulu’na ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ne raporlamaktadır.
Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı
ve uygulatıldığı birim olarak kurulmuştur.
-Şirket resmi internet sitesi;
Şirketin resmi www.metroholding.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek
yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla
ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.
-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar
şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde
yayınlanmaktadır.
-Kurumsal Web Sitesi İçeriği:
Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta
olarak sunulan METRO HOLDİNG A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun
olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar
başlıca;
•
Şirket genel bilgileri,
•
İletişim bilgileri,
•
Bulunduğu sektör,
•
Kurumsal yapısı,
•
Kurumsal sunum, vizyon, misyon,
•
Bilgi Toplumu Hizmetleri
•
Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
•
Ticaret sicil bilgileri,
•
İMKB hisse bilgisi,bilanço tarihsel data,takas saklama.
•
Özel durum açıklamaları,
•
Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
•
Finansal ve operasyonel veriler,
•
Esas sözleşme,
•
Halka arz sirküler
•
İzahname,
•
Faaliyet raporları,
•
Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
•
Toplantı, konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
•
Bilgilendirme politikası
•
Ücretlendirme politikası
•
Kar dağıtım politikası
•
Kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları
•
Denetim komitesi çalışma esasları
•
İçerden öğrenenler listesi
•
Sıkça sorulan sorular
•
İlgili bağlantılar
Şeklindedir.
Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü
ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.
İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.
-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;
Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve
belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu’nun onayından
geçirilerek KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilir.
Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç
aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını
takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi
şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.
Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden
sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulunun onayıyla
KAP’ ta yayınlanmaktadır.
KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayınlandıkları tarihi takiben şirketimizin web
sitesinde yayınlanmaktadır.
-Basın Yayın Organlarının Takibi;
Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve
şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip
gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak
üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilir. BİST ve SPK’nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu
hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları
veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş
zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyulması halinde ise konu hakkında
KAP’ta açıklama yapılır.
-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu
kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına
bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen
faaliyet raporları veya KAP’ ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar
aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik
ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleşmeler arasında önemli bir fark söz
konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.
-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:
SPK ‘ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)’ uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde
konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’na elektronik ortamda gönderilir.
Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP
müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP’ a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma
Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.
-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;
Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve
aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler
bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve
raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanır.
-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;
İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen
ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir.
İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler
şirketin web sitesinde ‘ içerden öğrenenler listesi’ vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.
Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına
yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve
yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun
hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve
bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel
bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının
önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket
arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan
kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri
yapmaktadır.

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin
yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı
paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili
Gazeteleri’nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum
açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma
belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu
bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin
politikası, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik
kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve
şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere
kurumsal İnternet sitesinde yer verilir.
Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5’ten
yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi
imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde
açıklanmaktadır.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar
hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe’nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP’ta
açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine
yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile
tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından
Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde
de hazırlanır.
Bu ilkeler ve şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde;
Şirketin internet sitesinde,
• Şirket genel bilgileri,
• İletişim bilgileri,
• Bulunduğu sektör,
• Kurumsal yapısı,
• Bilgi Toplumu Hizmetleri,
• Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
• Ticaret sicil bilgileri,
• BİST hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
• Özel durum açıklamaları,
• Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
• Kurumsal yönetim,
-Bilgilendirme Politikası
-Ücretlendirme Politikası
-Genel Kurul Bilgilendirme
-İçerden Öğrenenler Listesi
-Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
-Denetimden sorumlu Komite Çalışma Esasları
-Riskin Erken aptanması Komitesi Çalışma Esasları
-Etik Kurallar
-Sıkça Sorulan Sorular
• Finansal ve operasyonel veriler,
- Faaliyet raporları,
- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
• Esas sözleşme,
• Halka arz sirküler
• İzahname,
• Toplantı , konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
• Bilgilendirme politikası
• İlgili bağlantılar ,
Sekmenlerinde gerek doğrudan gerekse ilgili link bağlantılarıyla Kamuoyunun şirket
hakkında bilgi edinmesi sağlanmıştır.
Şirketimizin internet sitesi sürekli güncellenmekte, gelişmeler oldukça buradan pay
sahiplerimiz bilgilendirilmektedir.
İnternet sitesinde yatırımcılarımızın yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler mevcuttur.
Şirketimiz internet sitesinde ilgili mevzuatlar gereğince bulunması gereken Bilgi Toplumu
Hizmetleri sekmeni eklenerek kamuoyunun gerekli olan bilgilere ulaşması buradan da
sağlanmıştır.
Şirketin mevcut ortaklık yapısı, pay sahipleri, sahip olunan pay miktarları ve imtiyaz konusu
KAP ta yayınlanan şirket genel bilgiler sayfasında MKK tarafından güncellenmektedir.
Şirket resmi internet sitesi ayrıca İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
3.2. Faaliyet Raporu
Şirket; Yönetim Kurulu, faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgileri
kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak
ayrıntıda hazırlar.

İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek
olarak yıllık faaliyet raporlarında;
-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye
ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen
faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim
Kurulunun değerlendirmesine,
-Yönetim Kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerinin söz
konusu toplantılara katılım durumuna,
-Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
-Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
-Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla
arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler
hakkında bilgiye,
-Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
-Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran
şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye, yer
verilir.
Ve ayrıca hazırlanacak yıllık faaliyet raporunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012
tarih 28395 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ‘Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin
Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği’ ilkeleri ve şirket bilgilendirme politikası da göz ününde
bulundurulur.
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu faaliyet raporunun parçasıdır.
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket, işlem ve faaliyetlerinde ‘şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi
olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları
gibi kişi, kurum veya çıkar grupları’ olarak tanımlanan menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve
karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin
haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat
sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.
Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve
süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan
tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket
çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi
aracılığıyla kamuya açıklar.
Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında
şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.
Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan
işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için
gerekli mekanizmaları oluşturur.
Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden
fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından
mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak
korunması hedeflenir.
Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikası, yürürlükteki 4857 sayılı iş kanunu,
yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14. Maddesi çerçevesinde
yürütülmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını
destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından
benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer
verilir.
Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri
alınır.
Bu ilkeler çerçevesinde;
-Şirketimizde düzenlenen icra kurulu veya komiteler toplantısı vesilesiyle orta ve üst düzey
yönetim kadrosu belli başlı konularda bilgilendirilmekte ve her departman sorumlusu ilgili
olduğu konularda raporlama yapmaktadır. Diğer çalışanlar ise bağlı oldukları departman
müdürleri tarafından bilgilendirilmektedir.
-Şirketimizin faaliyette bulunduğu alanlardaki gelişmeler, riskler ve öngörüler konusunda sık
periyotlarda toplantılar yapılmakta ve konular hakkında bilgi ve görüş alışverişinde
bulunulmaktadır.
Bu bilgilerin çoğunluğu üst yönetim, yatırımcı ilişkileri departmanı, hukuk departmanı
tarafından toplanıp güncellenmektedir.
Bu bilgiler ve ayrıca şirketimizin hedefleri, faaliyetleri, politikaları ve stratejileri bütün
çalışanların katılımıyla yapılan toplantılarla paylaşılmaktadır.
-Şirketimiz menfaat sahipleri, şirketimiz ile ilgili gelişmeleri çeşitli medya iletişim araçları,
internet, BİST, KAP özel durum açıklamaları, yazılı sözlü basın yoluyla bilgi sahibi
olmaktadırlar.
-Ayrıca şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri birimi ile iletişim kurarak
alo Takas ve alo MKK hatlarını arayarak şirket ve payları hakkındaki tüm bilgilere
ulaşabilmektedirler.
-Şirketimizin pay sahipleri, yorumcular ve analistler şirketin mali tablolarına, esas
sözleşmesine, faaliyet raporlarına ayrıca şirket ile ilgili tüm sunumlara resmi internet
sitesinden ve Yatırımcı İlişkileri birimini arayarak kolayca erişebilmektedirler.
4.3. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.
a) İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
b) “Doğru işe doğru insan" prensibi çerçevesinde işe alımlar yapılır.
c) Ücretlendirme ve terfide performans verimlilik esas alınır.
d) Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici
seçilir.
e) İşyerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme
imkanı sağlanır.
Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir.
Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.
Metro Holding A.Ş.’de İnsan Kaynakları departmanı yöneticisi Göksel Özkaraman’dır.
İnsan Kaynakları İletişim: Tel 0212 3192814
E-posta: gokselozkaraman@metroholding.com.tr

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Metro Holding, Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi
ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve
istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yararın
gözetilmesi ve doğal çevrenin korunması amacıyla aşağıda yazılı bulunan etik kuralları
oluşturmuştur.
Genel Etik Kurallar;
• Şirket, Pay sahiplerine, hammadde üreticilerine, çalışanlara ve diğer menfaat sahipleriyle,
faaliyetlerinin yürütülmesinde sorumluluk dürüstlük, açıklık, doğruluk ve hesap verebilirlik
ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
• Şirket, Ülkemizin hukuk kurallarına ve yürüttüğü faaliyetleri ile ilişkili olduğu bütün
mevzuatlara uyar.
• Şirket, Mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların
doğru, açık, eksiksiz bir şekilde ve zamanında iletilmesi konularına gereken özeni gösterir.
• Şirket, Çalışanlarının tabi olduğu yasal mevzuat hükümlerinden doğan haklarının tümünü
zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.
• Şirket, İşyeri Politikasını şirket çalışanlarıyla sürekli diyalog içerisinde, onların
düşüncelerini de değerlendirerek oluşturur.
• Şirket, Faaliyet gösterdiği sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla
ilişkilerinde her zaman dürüst davranmayı ilke edinmiştir. Muhatap olduğu diğer firmalarında
aynı hassasiyet içinde olmasını ister.
Metro Holding Yönetimi İle İlgili Etik Kurallar;
• Şirket Yönetiminin en önemli hedefi; hissedarlarının yatırımlarını en iyi bir şekilde
değerlendirmek ve bu yatırımlarına katkı sağlamaktır. Bu amaçla; Metro Holding
Yönetimi hissedarlarının yaptıkları yatırımlarından dolayı ortaya çıkabilecek
olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmalıdır.
• Şirket Yönetimi, müşterileri ile samimi bir şekilde kurduğu ilişkilerinde dürüst davranmayı
kendisine görev bilir. Sözleşmelerindeki taahhütlerini zamanında ve eksiksiz olarak
yerine getirir.
• Şirket Yönetimi, işletmede üretilen mamuller için hammadde üreten firmalarla kurduğu
ilişkilerinin uzun vadeli güvene dayalı olmasını hedefler.
• Şirket Yönetimi, gerek şirket mali yapılarının gerekse işletmede üretilen mamullerinin ve
hizmetlerinin tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin duyuru ve reklamlarında, yasalara ve
genel etiğe uygun gerçekçi hareket eder.
• Şirket Yönetimi, SPK tarafından yayımlanan tebliğlere uygun olarak faaliyetlerini
gerçekleştirir.
• Şirket Yönetimi, pay sahiplerinin hepsine aynı değeri verir, Pay sahiplerinin iletişim
kanallarını rahat kullanabilmeleri ve her türlü düşüncelerini açıklamaları için gerekli
ortamı sağlar.
• Şirket Yönetimi, mevcut şirket yapısı ve ticari faaliyetleri ile ilgili değişiklikleri periyodik
bir
şekilde güncelleyerek her hissedara aktarılmasını ve Hissedarların bu bilgilere istedikleri
zamanda ulaşmaları için gerekli özeni gösterir.
• Şirket Yönetimi, İş kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında
sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer şirketlerin
hizmetlerini kesintiye uğratmayacak şekilde olmasına özen gösterir.
• Şirket Yönetimi, eski çalışanları hakkında diğer şirketler tarafından talep edilen bilgileri
yanıtlarken samimi ve dürüst davranır.
• Şirket Yönetimi, Uluslararası kurallar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde
yolsuzluk vb. suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek gerek kendi

alanlarında, gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya özen
gösterir ve kendi iç bünyesinde de bu amaca yönelik gerekli önlemleri alır.
• Şirket Yönetimi, çalışanların günümüz teknolojilerine uyum sağlamaları için gerekli olan
eğitimlerini eğitim programları gerçekleştirerek işletme için gerekli eğitimlerini almalarını
sağlar.
Metro Holding Çalışanları İle İlgili Etik Kurallar;
• Şirket Çalışanları, görevlerini yerine getirirken işlerinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeyi
işletmenin her safhasında ihtiyaç duyulması halinde bu bilgi ve tecrübelerini şirket
menfaati doğrultusunda kullanır.
• Şirket Çalışanları, Kamuya açıklanan ya da şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasalarına
yollanan tüm belgelerde tam, doğru, ve anlaşılır açıklamalarını zamanında
yapacaklarının bilincindedirler.
• Şirket Çalışanları, Tüm müşterilerine aynı kalitede ve aynı seviyede hizmet sunar ve
yapılan hizmeti sunarken müşterilerin maddi ve toplumsal statü, cinsiyet vb. farklılıkları
uygulamaktan kaçınır.
• Şirket Çalışanları, Metro Holding adını ve saygınlığını benimsemeleri ve bu bilinçle
şirketin adını ve saygınlığını korumak için gerekli özeni gösterir.
• Şirket Çalışanları, Metro Holding Pay Sahipleri ve ilişkide bulunulan diğer bütün menfaat
sahipleri ile açık, dürüst ve seviyeli iletişim kurar.
• Şirket Çalışanları, müşterilere sunulan her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet
ilişkisinin her aşamasında ve her konuda doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı
yapacaklarını, müşterilere yanlış ya da eksik bilgi vermekten kaçınmaları gerektiğinin
farkında olurlar.
• Şirket Çalışanları, tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve
çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlar ve bunları
uygulama safhalarında gerekli özeni gösterir.
• Şirket Çalışanları, şirketin kendisine ait ve pay sahipleri ile ilişkilerinde bağlı olduğu
bütün yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranır.
• Şirket Çalışanları, yapılan faaliyetler dolayısıyla kurulan her ilişkide gerekli olan seviye
ve mesafelerini korur.
• Şirket Çalışanları, yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde
olmayacaklardır.
Yukarıda açıklanan etik kurallarda yapılacak her türlü değişiklik Yürürlükteki mevzuat, yasa
ve düzenlemeler gereğince www.metrogrubu.com.tr sitesinde açıklanacaktır.
Şirket Yönetimi ve Şirkette çalışan personel yukarıda maddeler halinde açıklanan etik
kurallara uygun hareket eder ve Metro Holding’ in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Metro
Holding’ in
politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmak bilincindedirler.
Metro Holding, Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi
ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve
istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yararın
gözetilmesi ve doğal çevrenin korunması amacıyla aşağıda yazılı bulunan etik kuralları
oluşturmuştur.
Şirket tarafından oluşturulmuş olan ‘Etik Davranış İlkeleri’ şirketin internet sitesinde
yayınlanmaktadır.
Şirket Yönetimi personeli maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve
Şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirketin politikalarına uygunluğun temelini
oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmanın bilincindedirler.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Yönetim Kurulu
Adı Soyadı

Görevi

İmza Yetkisi

Galip ÖZTÜRK
Çağla ÖZTÜRK
Çiğdem ÖZTÜRK
Mustafa YILDIRIM
Şahin ARSLANTAŞ
Zafer ÇAKIRTAŞ

Başkan
Müşterek 1.Derece
Başkan Yrd
Müşterek 1.Derece
Üye
Müşterek 1.Derece
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye

Görevin Başlama-Bitiş
25.10.2016 – 05.05.2018
05.05.2015 – 05.05.2018
05.05.2015 – 05.05.2018
05.05.2015 – 05.05.2018
05.05.2015 – 05.05.2018
05.05.2015 – 05.05.2018

Yönetim kurulunun 25.10.2016 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Fatma
ÖZTÜRK GÜMÜŞSU’nun istifası kabul edilmiştir .Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Galip
ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi/ Başkanı olarak atanmıştır.
Aynı tarihte Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Çağla Öztürk Yönetim Kurulu
Başkan yardımcısı olarak atanmıştır.
Şirketin imza yetkisi dağılımı; Yönetim Kurulu Başkanı Galip ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Çağla ÖZTÜRK’ün şirket unvan ve kaşesi altında atacakları Müşterek
imzaları veya Yönetim Kurulu Galip ÖZTÜRK veya YönetimKurulu Başkan Yardımcısı
Çağla ÖZTÜRK’ÜN imzası yanında Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK
veya Genel Müdür Ahmet AFKAN’dan herhangi birisiyle şirket unvan veya kaşesi altında
birlikte atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ilzam ve
idare etmektedir.
Galip ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Başkanı
Öztürk, 1 Ocak 1965 tarihinde Samsun’un Ayvacık ilçesinde doğdu. Genç yaşlarında
karayoluyla yolcu taşımacılığı sektöründe yer aldıktan sonra, 1992 yılında Metro Turizm’i
kurdu.
Galip Öztürk’ün girişimci ve yatırımcı kişiliği ile yolcu taşımacılığında birçok ilke imza atan
Metro Turizm, otobüs sayısıyla, sefer sayısıyla, taşıdığı yolcu, ve güzergahlar açısından
sektörün lider firması haline geldi.
Hızla gelişip büyüyen Metro Turizm, 2000’li yıllarda oluşan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar
Holding A.Ş.’nin de lokomotifi oldu. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., yolcu
taşımacılığı ve turizmden, gıda ve ikrama, finanstan madenciliğe dek birçok farklı sektörden
şirketi bünyesinde barındırmaktadır.
Galip Öztürk, karayoluyla yolcu taşımacılığı sektörünün gelişip güçlenmesine de imza
atmıştır. Nitekim bu sektörün ilk mesleki sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Anadolu ve
Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) içinde uzun süre çeşitli görevlerle çalıştıktan sonra,
2000 yılında bu derneğin Başkanlığına seçildi. Yine aynı tarihte, otogar işletmeciliğinde bir
marka olmasını sağladığı Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ’nin (BİOİAŞ) de Yönetim
Kurulu Başkanlığı seçimini kazandı.
Öztürk’ün sektöre karşı olan sosyal sorumlulukları çerçevesinde 4 Ocak 2005 tarihinde, 58
derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu kuruldu ve bu federasyonun
Kurucu Genel Başkanlığı görevine Galip Öztürk getirildi. Sektöre karşı sorumlulukları
nedeniyle kuruluşunu tamamlayarak belirli bir ivme kazandırdığı kurum ve kuruluşlardaki

Başkanlık görevlerinden yeni isimlerin önünü açmak üzere ayrıldıktan sonra TOFED,
UATOD ve BİOİAŞ yeni Başkanlarla çalışmalarını sürdürmektedir.
Aynı zamanda Galip Öztürk; Karayolu yolcu taşımacılığının uluslararası alanda tüm
ihtiyaçlarını karşılamayı, doğrudan sektörün sorunlarına odaklanmayı ve ülkeler arasında
ekonomik ve teknik işbirliğini hedefleyen, genel temsil niteliğine sahip bir çatı örgütü
niteliğinde olan Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği -International Passenger
Road Transport Union- IPRU-‘nun kurucu Başkanıdır.
Çağla ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1991 yılında doğan Çağla Öztürk Yüksek Öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde tamamlamıştır. Eğitim sürecinde Metro Holding Ticari ve Mali Yatırımlar
Holding A.Ş. de finans bölümlerinde çalışan Öztürk’ün yabancı dili Almanca ve İngilizcedir.
Çiğdem ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi
1990 yılında doğan Çiğdem Öztürk yüksek öğrenimini City University London Sosyal
Bilimler Fakultesi Ekonomi ana dalında tamamlamıştır. Mesleki kariyerine Metro Turizm
Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Şde staj yaparak baslamıştır. Halen Cass Business School
Management Bölümünde master yapmaktadır. Aynı zamanda Metro Yatırım Menkul
Değerler A.Ş de yönetim kurulu başkan yardımcı görevini üstlenmektedir. İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet
gösteren şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuş olan Emek, evli ve 3 çocuk
babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Mustafa Yıldırım - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
1955 Yılında Trabzon Çaykarada doğdu. Mimar Sinan üniversitesi (DGSA) Mimarlık
Fakültesi mezunu olan Yıldırım lise yıllarından itibaren Otobüs işletmeciliği sektöründe
çalışmaya başladı.
Ulusoy otobüs grubunda 43 yıl çalıştıktan sonra 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren Metro
otobüs grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 06 Ağustos 2015 tarihinde Metro
Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yıldırım,
bu görevlerinin yanı sıra;
(TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör meclisi
Başkanlığı,
(İTO) İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği,
(TOF) Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.
Ulaşım Ve Trafik Güvenliği konularında birçok platformda görev yapmakta olan Mustafa
Yıldırım evli ve bir çocuk babasıdır
Şahin ARSLANTAŞ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Aslantaş
sırasıyla The University of Sheffied İngiltere M.A. Money Banking Finance(1987-1990),
Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü Doktora Eğitimi almıştır(1993-2004). Eğitimi
sonrası yatırım bankacılığı ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Zafer ÇAKIRTAŞ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
1987-1995 yılları arasında da Oyak Genel Müdürlüğü'nde (Ankara) Müfettiş olarak, 19952007 arasında halka açık bir OYAK Şirketi olan Tukaş Gıda San.A.Ş.nde Mali-İdari İşlerden
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Eylül 2007 – Eylül 2011 tarihleri arasında
Vakıfbank İştiraklerinden Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri Firmasında (İstanbul) Genel

Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Adliyesinde bilirkişilik yapmakta olan
Çakırtaş evli ve 3 kız çocuğu babasıdır, yabancı dili İngilizcedir.
Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:
Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi
şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi görevi çerçevesinde Yönetim Kurulu
Üye adaylarının özgeçmişleri ile görüşlerini belirttikleri raporları atama tarihlerinde Yönetim
Kurulu’na sunmuştur.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ (II.17.1)
4.3.6 maddesindeki kriterlerin tamamına uymaktadır.
Her bir Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ‘Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına
haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.’ şeklinde beyanları mevcuttur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara
bağlanmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili tebliğde belirtilen bağımsızlık
kriterlerini ortadan kaldıran bir husus olmamıştır.
Yönetim Kurulunda kadın üyelerin oranı %33.
Yönetim kurulu Başkanı Galip Öztürk ayrıca Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.
A.Ş.’de Genel müdür ve Galip Öztürk Turizm Yatırımları Holding A.Ş.’nin sahibidir.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağla Öztürk’ün ayrıca Atlas Menkul Kıymetler Yatırım
Ortaklığı A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.de Yönetim Kurulu üyelikleri
bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıldırım Metro Turizm Organizasyon ve Tic. A.Ş.’de
Yönetim Kurulu Üyesidir.
Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Öztürk Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Metro
Turizm Organizasyon ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanıdır ve Atlas Yatırım Ortaklığı
A.Ş, Avrasya Gayrimenkul Değerler A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Aslantaş Atlas Yatırım Ortaklığı A.Ş.de Yönetim Kurulu
Üyesidir.
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirketin Yönetim Kurulunun yapısı ve faaliyet esasları şirket ana sözleşmesinde ilgili
maddelerde tanımlanmıştır.
Yönetim Kurulu, işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak,
bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan
kararların uygulanmasını gözetmek ve çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar
komite veya komisyon kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması,
komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer

mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite
kurulması zorunludur. (Madde:10)
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer düzenlemelere uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz
olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.(Madde:12)
Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya
yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar.
Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin
sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.
Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan
vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan
vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya
başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip
olurlar.
Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir.
Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde
de toplanabilir.
Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunda oylar
kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak
imzalar.(Madde:13)
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır
bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim
Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da
katılamazlar.(Madde:15)
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar
sigorta ettirilmemiştir.
Yönetim Kurulu 2016 yılı faaliyetleri çerçevesinde 17 defa toplanıp karar almışlardır.
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:
DAYANAK
Bu Prosedür başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer
alan düzenleme, hüküm ve prensipler dahilinde oluşturulmuştur.
KOMİTENİN OLUŞUMU
Kurumsal Yönetim Komitesi iki kişiden oluşur. Komitede yer alan her iki üyede icrada görevli
olmayan üyelerdir.
AMAÇ
Kurumsal Yönetim: Şirketlerin yönünü ve performansını belirlemede etkin olan farklı katılımcılar
arasındaki ilişkiler olarak adlandırılır. Burada;
• Ortaklar,
• Yönetim ve
• Yönetim Kurulu, sözü edilen başlıca katılımcılar arasında sayılabilir.
Birbirleriyle ilişki içinde bulunan diğer önemli katılımcılar ise tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar,
borç verenler ve toplumdur.
Bu tanım doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı; Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna
öneriler sunmaktır.
YETKİ VE KAPSAM

Kurumsal Yönetim Komitesi Genel olarak; Şirkette Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla
meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici prensipler
konusunda önerilerde bulunur.
Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim
Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima
Yönetim Kurulu’na aittir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü’nde yapılacak olan değişiklikler Yönetim Kurulu’nun
kararı ile yürürlüğe girer.
TOPLANMA ZAMANI
Kurumsal Yönetim Komitesi, en az Üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu’na
sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi, toplantılarında alınan kararlar yazılı hale dönüştürülür, komite üyeleri
tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.
ÇALIŞMA SÜRESİ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri en çok Üç yıl için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden
seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin görevlerine son
vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi,
eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve
stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket performansının yükselmesini hedefleyen yönetim
uygulamalarına yönelik altyapının Şirketin birimlerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, şirket çalışanları
tarafından anlaşılması ve yönetim tarafından destek görmesi konularında Yönetim Kurulu’na
tavsiyelerde bulunur.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler
geliştirir.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kamuya açıklanacak faaliyet raporunu inceleyerek, burada yer
alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgi ve deneyimlere göre gerçek ve tutarlı olup olmadığını
kontrol eder.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yöneticilerin performans
değerlendirilmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları
belirler ve gözetimini yapar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, İşletmede risk ve yönetimde boşluk oluşturabilecek alanların
bulunması ve eksikliklerin tamamlanması konusundaki planlar hakkında Yönetimin ilgili kişilerinden
düşüncelerini alır.
• Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu’na, komite toplantısı ertesinde komitenin
faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı
olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.
RAPORLAMA
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından verilmiş yetki ve sorumluluk alanlarında
Yönetim Kurulu’na gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, yaptığı bütün çalışmalarını yazılı hale getirir ve gerekli kayıtları tutar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, yaptığı çalışmaları ve tavsiyelerini rapor şeklinde oluşturarak Yönetim
Kurulu’na sunar.
DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim konusunda ileriye dönük araştırmalar ve
gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket Yönetimi üzerindeki etkisini araştırır.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılması istenen Kurumsal Yönetim
dahilinde değerlendirilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder.
YÜRÜRLÜK
Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü, bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şahin Aslantaş – Başkan, Zafer Çakırtaş – Üye, F. Buluç DemirelÜye’den oluşmaktadır.

-DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE:
DAYANAK
Bu Prosedür başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer
alan düzenleme, hüküm ve prensipler dahilinde oluşturulmuştur.
KOMİTENİN OLUŞUMU
Metro Holding Denetleme Komitesi İki kişiden oluşur. Komitede yer alan her iki üyede bağımsız
üyelerdir.
AMAÇ
Metro Holding Denetleme Komitesi, Şirketin İdari İşler departmanına ait; muhasebe, bilgi işlem
pazarlama, satın alma vb. bölümleri ile ilgili işlemlerin gözetimi ve düzenli yürümesinde Yönetim
Kuruluna yardımcı olacaktır.
YETKİ VE KAPSAM
Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Denetleme Komitesi
Şirket çalışanlarını ya da Şirket ile ilişkili kişi ve kurumların yetkili kişileri ile, faaliyetleriyle ilgili
olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç
duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
Denetleme Komitesi, kendisine verilmiş yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hareket eder ve
Yönetim Kurulu’na görüş ve önerilerini sunar. Ancak son kararı verme konusunda yetki ve
sorumluluk daima Yönetim Kurulu’na aittir. Denetleme Komitesi Prosedürü’nde yapılacak olan
değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararı ile yürürlüğe girer.
TOPLANMA ZAMANI
Denetleme Komitesi en az Üç Ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunar.
Bağımsız Denetim Kuruluşu, Denetim Komitesi’nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme
toplantılarına davet edilir ve çalışmaları hakkında bilgi verir. Denetleme Komitesi Toplantılarında
alınan kararlar komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.
ÇALIŞMA SÜRESİ
Denetleme Komitesi Üyeleri en çok Üç yıl için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi
mümkündür. Yönetim Kurulu, Denetleme Komitesi üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir.
Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
• Denetleme Komitesi, görevini yerine getirirken gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim
Kurulu tarafından sağlanır. Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi, Bağımsız Denetçileri
toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
• Denetleme Komitesi, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut
mevzuat ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygunluğunu denetler ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun
görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
• Denetleme Komitesi, her türlü Bağımsız Denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için
gerekli tedbirleri alır.
• Denetleme Komitesi, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının,
bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
• Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler,
denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra şirket Yönetim Kuruluna sunulur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce Denetleme Komitesi, Bağımsız
Denetim Kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir
rapor hazırlar.
• Bağımsız Denetim Kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları,
daha önce şirket yönetimine ilettiği Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde alternatif uygulama ve
kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket
yönetimiyle olan önemli yazışmaları, Denetleme Komitesine bildirir.
• Denetleme Komitesi, Şirketin kanun ve mevzuatlara uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini;
disiplin cezaları dahil, haksız kazanç, kanun ve mevzuatlara uymama vb. konularda Şirket Yönetimi
tarafından açılan soruşturma ve takiplerle ilgili sonuçlarını kontrol eder.

• Denetleme Komitesi, varlık ve kaynakların değerlemesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin
yerine getirilmesi, dava karşılıkları vb. olayların muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket
yönetiminin görüş ve kararına bırakılan işlemleri kontrol eder.
• Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve gerekli
olan bilgilerden oluşup oluşmadığı konularında gerekli incelemeyi yapar.
• Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek
çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi
düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
• Denetleme Komitesi, Şirketin Bilgisayar Sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin
hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin bozulması halinde, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve
güvenli korunması konularında yapılan planlarını devamlı kontrol eder.
• Denetleme Komitesi, finansal risk oluşturması muhtemel alanların tespiti ve bu risklerin ortadan
kalkması konularındaki projeler hakkında Şirket Yönetiminin ve Bağımsız Denetçilerin görüş ve
fikirlerini alır.
• Denetleme Komitesi Başkanı, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplantısı sonrasında
Denetleme Komitesinin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Denetleme Komitesi toplantısının
özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.
RAPORLAMA
• Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından verilmiş yetki ve sorumluluk alanlarında Yönetim
Kurulu’na gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.
• Denetleme Komitesi, yaptığı bütün çalışmalarını yazılı hale getirir ve gerekli kayıtları tutar.
• Denetleme Komitesi, yaptığı çalışmaları ve tavsiyelerini rapor şeklinde oluşturarak Yönetim
Kurulu’na sunar.
DİĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR
• Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılması istenen diğer gözetim ve kontrol
faaliyetlerini gerçekleştirir.
• Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurul veya Yönetim
Kurulu Toplantı Gündemine aldırabilir.
• Denetleme Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder.
YÜRÜRLÜK
Denetleme Komitesi Prosedürü, Bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.
Denetleme Komitesi; Zafer Çakırtaş – Başkan, Şahin Aslantaş – Üye’den oluşmaktadır.

-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:
DAYANAK
Yönetim Kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 No’lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası
Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanması’na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğe istinaden;
Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde ‘Riskin Erken Tespiti Komitesi’nin oluşturulmasına karar
verilmiştir.
Oluşturulan ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı
sayılı kararı ile düzenlenmiştir.
AMAÇ ve KAPSAM
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken
Saptanması Komitesinin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel
ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak
önceliklendirilmesi,
izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve
faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar
mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
KOMİTENİN YAPISI
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı
olmayan en az 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. -Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri
şirket Yönetim Kurulunca seçilir.
GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık
sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak
iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi, Risk yönetim sistemlerinin gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak ve yardımcı
olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.
Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini
ve takibinin yapılması, Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek
uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması, Riskin erken saptanması
komitesinin yetkileri arasındadır. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve
Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
YÜRÜRLÜK:
Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu’nun onayıyla
yürürlüğe girer.
Komite Başkanı Zafer Çakırtaş, Üyesi Şahin Aslantaş’dir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Şirket bünyesinde etkili iç kontrol sistemleri ve risk yönetimi oluşturulmuştur. Muhasebe,
idari, hukuki departmanların yanı sıra mevcut komitelerin sık periyotlarla raporlama yapması,
işleyiş ve karşılaşılabilecek durumlardan bilgi sahibi olunmasını sağlanmıştır.
İştiraklerden oluşan bir yapıya sahip olması sebebiyle iştirak şirketlerin bulundukları sektör ve
pozisyonları gereği olası riskler, iştirak şirketler ve konusunda uzman kişilerle görüşülerek
ortadan kaldırılmaya, mevcut olumsuzluk karşısında ise çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.
Bu çerçevede diğer mekanizmaların yanı sıra şirket denetlemesi ve iç kontrol departmanı
yöneticisi İsmail AKYEL 04.08.2015 tarihinde göreve başlamıştır.
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirket bulunduğu faaliyet ve kuruluş amacı çerçevesinde gerek mali gerek idari yönden
sürekli gelişme ve büyüme refleksi içerisindedir. Bu sebeple, stratejik hedeflerin
oluşturulması hedeflenen büyüme ve gelişmeyi sağlayıcı potansiyelleri en iyi biçimde
değerlendirmesi yönünde olmaktadır.
Yönetim Kurulu her toplantıda şirket bünyesinde bulunan bütün birimlerin sağladığı bilgi
akışını ayrıca değerlendirmektedir.
Yönetim Kurulu hedef yaratma, onaylatma ve uygulama aşamalarında mevcut ve ileriye
dönük projeksiyonlarını sürekli gözden geçirmekte ve hedeflerin gerçekleştirilmesi
doğrultusunda durum ve şartlara göre ihtiyaç duyulan uygulamaların hayata geçirilebilmesi
için gerekli kararları vermektedir.
5.6. Mali Haklar
Şirket ücretlendirme politikası şirketin resmi internet sitesinde Kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET BELİRLEME
POLİTİKASI
1- AMAÇ VE KAPSAM
Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği
uyarınca,Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili ücretlendirme
esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ücretlendirme politikası; Yönetim Kurulu Üyeleri ile görev
yapan üst düzey yöneticileri kapsar.
2- ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirketin iç dengeleri ve uzun
vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak
belirlenmesi esastır. Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu esaslar dahilinde
belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler sağlanabilir.
Şirketimizce bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin performansına dayalı olmayan, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ kapsamında, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret verilmesi ilkesi
benimsenmiştir.
3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Şirket ücretlendirme uygulamalarının bu politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp,
yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir Yönetim
Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin
ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler, denetler, gerektiğinde değerlendirme ve
önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi şirketin performansı ile doğru
orantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirleyip Yönetim Kurulu üyelerine
ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.
Kurumsal Yönetim Komitesi ücret politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi
halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Her yıl düzenlenen
olağan genel kurul toplantısında ücret politikasına ilişkin bilgi şirket ortaklarının bilgisine sunulur,
şirket internet sitesinde yayınlanır.
4. YÜRÜRLÜK
Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Şirketin ücretlendirme politikası çerçevesinde yöneticilerine verdiği ücret ve diğer mali
hakları yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır.
Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş,
kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını
iyileştirmemiş, üçüncü şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi
teminatlar vermemiştir.

