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sınırlamalar
Bu derecelendirme raporu, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türk-KrediRating) tarafından,
müşteri şirketin sağladığı bilgi ve belgelerin ve şirketin halka açık bilgilerinin, derecelendirme uzmanlarının incelenmesi sonucu
hazırlanmıştır. Türk-KrediRating, konusunda uzman, derecelendirme dışında başka bir alanda faaliyet göstermeyen bağımsız
bir kuruluştur.
Türk-KrediRating derecelendirme metodolojisi, konunun uzmanı bilim adamlarının desteği ile hazırlanmıştır. Metodoloji
bilimsellik, tarafsızlık, bağımsızlık, doğruluk, iyi niyet gibi ilkeler temeline oturtulmuştur. Derecelendirme sürecinde kullanılan
yöntemler değişen şartlara göre, gözden geçirilerek sürekli geliştirilmektedir.
Rapor, müşteri şirketin yönetsel süreçlerinin, 2005 yılında Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal
Yönetim İlkelerine ne ölçüde uyduğunu ortaya koyan nesnel bir görüşü ifade etmektedir. Şirketin yönetsel uygulamaları Pay
Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört bölüm altında incelenmiştir.
Her bölüme 1 ile 10 arasında puan verilmiş ve bu puanlar her bölüm için SPK tarafından belirlenen katsayılarla çarpılarak şirketin
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu belirlenmiştir.
Raporun içeriğinde, verilen bu notların gerekçeleri yer almaktadır. Hem notlar hem de gerekçeleri, kesinlikle şirketin ihraç ettiği
sermaye piyasası araçlarını “al” ya da “sat” tavsiyesi değildir. Ayrıca şirkete “borç ver” ya da “borç verme” gibi bir öneri de değildir.
Bu rapor gerekçe gösterilerek, şirkete yapılan yatırımdan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan Türk-KrediRating sorumlu tutulamaz. Diğer taraftan bu raporun yanlış veya eksik yorumlamasından dolayı üçüncü kişilerin uğradıkları her türlü zararda da
Türk-KrediRating sorumluluk kabul etmez.
Derecelendirme sürecinin bütününde, Türk-KrediRating’e sağlanan belge ve bilgilerin eksiksiz doğruluğunu, Müşteri Şirket
taahhüt etmiştir. Bu belge ve bilgilerin eksik ya da yanlış olması durumunda sorumluluk Müşteri şirkete aittir. Sağlanan bu bilgi
ve belgelerdeki eksik ve yanlışlıktan kaynaklanan her türlü zarardan Türk-KrediRating sorumlu tutulamaz.
Raporun bütün hakları Türk-KrediRating’e aittir. Raporda yer alan hiçbir bilgi, Türk-KrediRating izni olmaksızın yazılı veya
elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
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derecelendirme yöntemi

Türk-KrediRating, bir şirketi derecelendirirken Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerini
temel alır. Derecelendirme süreci, tavsiye niteliğindeki bu ilkelerde ifade edilen kurallara ve uygulamalara ne
ölçüde uyulduğunun ortaya koyulması sürecidir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerini, Sermaye Piyasası Kurulu öncülüğünde oluşturulan bir çalışma grubu hazırlamıştır. Çalışma grubu, SPK ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) uzmanlarının, akademik dünyadan
konu ile ilgili çalışan bilim adamlarının ve sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu,
başta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kurumsal Yönetim İlkeleri olmak üzere, konu ile ilgili
uluslararası düzenlemeleri inceleyerek Türkiye şartlarına uygun bir kurallar ve uygulamalar bütünü hazırlamıştır.
Türk şirketleri için bir rehber niteliği taşıyan bu ilkeler, ilk defa 2003 yılında yayımlanmıştır. Daha sonra 2005
yılında gözden geçirilerek, bazı eklemelerle tekrar yayımlanmıştır. İlkeler kapsamında yer alan kurallara ve
uygulamalara uyma zorunluluğu yoktur. Ancak büyük çoğunluğu için “uygula, uygulamıyorsan neden uygulamadığını açıkla” zorunluluğu bulunmaktadır.
İlkeler, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere 4 ana
bölümden oluşmaktadır. Bu ana bölümlerin altında ise sırasıyla, 8, 6, 7, 6 adet alt bölüm yer almaktadır. Yani
ilkeler toplamda 27 alt bölümden oluşmaktadır. Her alt bölüm kapsamında ise çok sayıda kural ve uygulama
yer almaktadır.
Türk-Kredirating, İlkelerde yer alan yaklaşık 300 kural ve uygulamayı derecelendirme sürecinde kıstas haline
getirmiştir. Sürecin ilk aşamasında bu 300 ayrıntı ile ilgili şirket içinde veri toplanmaktadır. Bunun için konu ile
ilgili düzenlemelerin yer aldığı belgeler incelenmekte, ayrıca şirket yetkilileri ile yapılan toplantılarda da belgelerde yer almayan fiili durum verileri derlenmektedir. Veri toplama aşamasında; “evet-hayır”, “var-yok”,
“uyguluyor-uygulamıyor” gibi iki seçenekli sorulara cevap arandığı gibi; “iyi yönetmek”, “adil davranmak”,
“kaliteli sistemler kurmak” gibi niteliksel konularda da veri toplanmaktadır.
Toplanan veriler ışığında yaklaşık 300 kıstas ayrı ayrı puanlanmaktadır. Somut kural ve uygulamaların yer aldığı
kıstaslarda ilkelere uyum var ise 10, yok ise 0 puan verilmektedir. Niteliksel değerlendirmelerde ise kıstas 0 ile
10 arasında bir yelpaze üzerinde puanlanmakta, 10’a yakın puan yüksek uyumu, 0'a yakın puan ise düşük
uyumu ifade etmektedir. Bu tür bir puanlamada kaçınılmaz olarak derecelendirme uzmanının öznel değerlendirmeleri de etkili olmaktadır.
Kıstasların puanlanmasından sonraki aşama kıstaslara ve alt bölümlere uygun katsayılar verilmesi aşamasıdır.
Her alt bölümün ve her kıstasın toplam kurumsal yönetim kalitesine etkisi farklıdır. Ayrıca bu etki, ülkenin
içinde bulunduğu şartlara, sektörün durumuna ve şirketin özelliklerine göre de farklılık gösterebilir. Bu nedenlerle her kıstas ve alt bölüm önem derecelerine göre farklı katsayılara sahip olmalıdır. Nitekim SPK, Kamuyu
Aydınlatma ve Şeffaflık konusunun daha önemli olduğunu düşündüğü için daha yüksek katsayı takdir etmiştir.
Dolayısı ile şirketin Kurumsal Yönetim Ilkelerine Uyum Derecelendirme Notunda Kamuyu Aydınlatma ve
Şeffaflığın etkisi daha yüksek olmaktadır. SPK’nın 4 ana bölüm için belirlediği katsayılar aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•

Pay Sahipleri- 0,25
Kamuyu Aydınlatma ve Şeﬀaflık- 0,35
Menfaat Sahipleri- 0,15
Yönetim Kurulu- 0,25

Benzer gerekçelerle Türk-KrediRating, alt bölümlere ve kıstaslara farklı katsayılar vererek, önemli olduğunu
düşündüğü kural ve uygulamaların, şirketin toplam notuna etkisini arttırmıştır. Katsayıların farklılaştırılmasında ülkenin genel ekonomik ortamı, sektörün durumu ve şirketin özellikleri dikkate alınmaktadır.
Türk-KrediRating tarafından bir şirkete tahsis edilen not 0 ile 10 arasında bir sayıdır. 10’a yakın not ilkelere
yüksek oranda uyumu, 0’a yakın not ise düşük oranda uyumu ifade etmektedir. Verilen notların ne anlama
geldiği ayrıntılı olarak raporun sonunda verilmiştir.
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derecelendirme sonucu ve özeti

DERECELENDİRME ÖZETİ

Derecelendirmenin Yapıldığı Dönem
Derecelendirme Notu’nun Geçerlilik Süresi

01.09.2009 - 05.11.2009
05.11.2009 - 05.11.2010

Derecelendirme Uzmanları
Serap ÇEMBERTAŞ
Tel: 0 212 217 3367
e-Posta: scembertas@turkkredirating.com

M. Ersin ERDOĞAN
Tel: 0 212 217 3367
e-Posta: merdogan@turkkredirating.com

7,71

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

PAY SAHİPLERİ

7,21

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8,81

MENFAAT SAHİPLERİ
YÖNETİM KURULU VE YÖNETİCİLER

8,83
6,01

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş’nin (PETKİM) Şirketimizce yapılan Kurumsal İlkelere Uyum Derecelendirme çalışması sonucu notu 7.71 olarak belirlenmiştir. Çalışmada irdelenen konular Sermaye Piyasası
Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ni baz almakta ve bu ilkeler aynı zamanda şirketimizin Kurumsal
Yönetim Derecelendirme Metodolojisinin de temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın detayları ve notun
gerekçeleri raporun ilerleyen bölümlerinde ana ve alt başlıklar olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Kurumların karşılaştıkları risklerin yalnız finansal risklerden ibaret olmadığı, yönetim riskinin de şirketler
için ağır sonuçlar oluşturabileceği savunulmakta ve realiteler de bu görüşü desteklemektedir. Buradan
hareketle SPK, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni belirlemiş ve kamuoyuna açıklamıştır. Türkiye’nin en köklü ve
prestjli kurumlarından biri olan PETKİM, özellikle son dönemde kurumsal ilkelere uyum konusunda
gayretli bir tutum izlemiş ve bu çalışmalarda da oldukça mesafe almıştır. Ancak Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyum sağlamak adına bazı alanlarda iyileştirmeler ve yeni
düzenlemeler yapma gereğinin bulunduğu belirlenmiştir.
Pay Sahipleri bölümünden 7.21 alan PETKİM’in bu alanda ilkelere “iyi” sayılabilecek düzeyde uyum sağlamış olduğu gözlenmiştir. Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş ve ilkelerde önerilen tüm kriterleri sağlayan
aktif ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur. Genel kurul toplantıları ilkelerde belirtilen süre içerisinde,
ilgili yasa ve mevzuatlara uygun ve etkin bir şekilde yapılmakta ve oy hakkına üst sınır uygulaması bulunmamaktadır. Kâr dağıtım politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Buna karşılık; C grubu hissedarın
“Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme” konusunda imtiyazının bulunması, pay sahipliği haklarını kullanmanın önemli araçlarından “Özel Denetçi” tayini talebi konusunda bir düzenleme olmaması, azınlık haklarının
korunmasına yönelik birikimli oy konusunda düzenlemelerin bulunmaması ve nama yazılı hisselerin
.
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devrinde C grubu hissedara tanınan imtiyazlar, iyileştirilmesi gereken alanlar olarak belirlenmiştir.
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünde notu 8.81 olan Şirket İlkelere büyük oranda uyum
sağlamıştır. İlkeleri karşılayacak düzeyde tüm bilgileri içeren ve Türkçe-İngilizce dillerinde düzenlenmiş kapsamlı bir internet sitesi mevcuttur. Şirket mevzuat gereği yapması gereken açıklamalarla
sınırlı kalmayarak, pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek her türlü
önemli bilgiyi gerek özel durum açıklamaları gerekse internet sitesi, basın açıklamaları ve analist
sunumları ile mümkün olan en kısa sürede duyurmaya özen göstermekte, kamuya yapılmış olan
açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikleri ve gelişmeleri de sürekli olarak
güncelleyerek aynı yöntemlerle kamuya duyurmaktadır. Bu çabalar sonucunda, Standart & Poor's ve
Sabancı Üniversitesi’nin birlikte yaptıkları şeffaflık ve ifşa araştırmasında 2006 yılında Petkim “En
Şeffaf İlk Beş Kuruluş” içinde gösterilmiştir. Şirket kamuyu aydınlatma konusundaki duyarlı çalışmalarını halen geliştirerek sürdürmekte olup, yakın tarihte detaylı olarak düzenlenmiş “Bilgilendirme
Politikası, İçerden Öğrenenlerin Ticareti’ne Konu Olabileceklerin Listesi ve Gerçek Kişi Nihai Hakim
Pay Sahipleri Tablosu” nu internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Menfaat Sahipleri bölümüne uyum notu 8.83 olarak belirlenen PETKİM’in, bu alanda da oldukça
“İyi” düzeyde olduğu görülmektedir. Kurumun hak sahiplerine ilişkin uyguladığı şirket politikaları,
çalışanların çeşitli komitelerde görev almaları yoluyla yönetime katılımlarının sağlanması, çalışanlar
için yazılı prosedürlere bağlanmış geniş içerikli İnsan Kaynakları Politikası, sendikal düzenlemeler,
kamuya açıklanmış Etik İlke ve Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri bu bölümün ilkelere önemli
ölçüde uyum sağladığının göstergeleri olarak değerlendirilmiştir. İlişkili taraflarla önemli hukuksal
anlaşmazlıkların olmaması olumlu bir unsur olarak görülmüş ve çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve
kamu otoriteleri ile yazılı prosedürlerle düzenlenmiş, sağlıklı ilişkiler kurulduğu kanısına varılmıştır.
Sosyal sorumluluk anlayışına uygun olarak 2008 yılı enerji verimliliği yılı olarak ilan edilmiş ve
proseslerde yapılan iyileştirmelerle enerji verimliliği yaratılması amaçlamıştır. Şirketin faaliyet
konusu gereği Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ve Uluslar arası Enerji Ajansı gibi kuruluşların denetiminde olmasının, hak sahiplerinin haklarının korunması açısından olumlu etkiler yarattığı düşünülmektedir.
Yönetim Kurulu ve Yöneticiler bölümünden 6.01 alan PETKİM’in Yönetim Kurulu Üyeler’i bilgili,
şirketin faaliyet konusunda deneyimli kişiler olup, şirketin misyon ve vizyonunu belirleyip kamuya
açıklamışlardır. Yedi (7) kişiden oluşan yönetim kurulunun bir üye hariç, diğerlerinin icracı olmaması
olumlu karşılanmıştır. Buna karşılık, yönetim kurulunda ve komitelerde bağımsız üye olmaması,
kurumsal yönetim komitesinin ve risk yönetim komitesinin bulunmaması, yönetim kuruluna üye
seçiminde birikimli oy sisteminin uygulanmaması düzenleme gerektiren alanlar olarak dikkat
çekmektedir.
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şirket hakkında

Şirket İsmi
Adres
Telefon
Faks No.
Elektronik Site Adresi
Elektronik Posta Adresi

: PETKİM Petrokimya Holding A.Ş
: P.K 12 Aliağa 35801 İZMİR
: 0 232 616 1240 (20 hat)
0 232 616 3240 (20 hat)
: 0 232. 616 1248, 0 232 616 1439, 0 232 616 2490
: www.petkim.com.tr
: petkim@petkim.com.tr

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Vagif ALİYEV
GENEL MÜDÜR
Kenan YAVUZ
Yatırımcı İlişkileri Birimi
Füsun UGAN
0 232 616 1240 // fugan@petkim.com.tr
Petrol ürünlerinin daha değerli ürünlere dönüştürüldüğü petrokimya sanayi, katma değeri yüksek,
geniş ürün yelpazesine sahip bir sektördür. Petrol rafineri ürünleri ve doğalgazdan başlayarak plastik,
yapay elyaf hammaddeleri ve yapay kauçuğa kadar çok sayıda kimyasal madde üretilen petrokimya
sektörünün Türkiye’deki tek üreticisi olan PETKİM 1965 yılında TPAO öncülüğünde kurulmuş olup Aliağa
Rafinerisi 1985 yılında hizmete girmiştir.
PETKİM'in sermayesindeki %51 oranındaki kamu hissesinin, blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine
ilişkin ihale sürecinde, 05 Temmuz 2007 tarihinde kamuya açık olarak yapılan nihai pazarlık görüşmeleri
sonucu ikinci en yüksek teklifi veren SOCAR-TURCAS Ortak Girişim Grubu'na 2.04 milyar ABD Dolarına
satılması, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22 /11/2007 tarih ve 2007/63 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
PETKİM hisselerinin SOCAR-TURCAS Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan SOCAR&TURCAS Petrokimya A.Ş.'ye devrine yönelik sözleşme 30.05.2008 tarihinde imzalanmıştır.
Özelleştirme sonrası şirketin sermaye yapısı şöyle oluşmuştur:

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş Ortaklık Yapısı
SOCAR&TURCAS Petrokimya A.Ş
Halka Açık Kısım
Özelleştirme İdaresi
Toplam

%51,0
%10,3

%38,7

%51,0
%38,7
%10,3
%100,0

SOCAR&TURCAS Petrokimya A.Ş Ortaklık Yapısı

%99,74

%0,26

%99,74
%0,26
%100,0

SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş
Diğer
Toplam
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SOCAR&TURCAS ENERJİ A.Ş Ortaklık Yapısı

%25,0

%24,0
%0,5

%50,5

SOCAR (Azerbaycan Devlet Petrol Kuruluşu)
TURCAS Petrol A.Ş
AKSOY Holding A.Ş
Diğer
Toplam

%50,5
%25,0
%24,0
%0,5
%100,0

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş Yönetim Kurulu
İsim
Vagif ALİYEV

Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı

Konumu

Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İcracı Değil

Osman İLTER

Yönetim Kurulu Üyesi

İcracı Değil

S. Batu AKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

İcracı Değil

David Mammadov

Yönetim Kurulu Üyesi

İcracı Değil

Farrukh GASSİMOV

Yönetim Kurulu Üyesi

İcracı Değil

Kenan YAVUZ

Yönetim Kurulu Üyesi

İcracı

İcracı Değil

PETKİM 1998 Yılında esas sermaye sisteminden 300.000.000.- TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine
geçmiş ve 2001 yılında sermayesini 117.000.000.- TL’den 204.750.000.- TL’ye yükseltmiştir.

Şirket Adı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

İşlem Gördüğü Borsa

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İMKB Endeks Konumu
Petkim İMKB Kodu
Reuters Kodu

XU030. XU050, XU100, XKMYA
PETKM
PETKM.IS

İMKB'de İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi

09.07.1990

İkincil Halka Arz Tarihi

21.04.2005

Halka Açıklık Oranı %

38,68

Piyasa Değeri (30.06.2009) (TL)
Piyasa Değeri (30.06.2009) (USD)
Defter Değeri (30.06.2009) (TL)
Hisse kapanış fiyatı (30.06.2009) (TL)

19.06.1990

1.330.875.000.869.796.092.1.396.775.000.6,50.-

Kurulduğu günden bu yana sektörel yatırımlarına devam eden PETKİM bugün (15) ana üretim ve (8) yan
üretim tesisinin yanı sıra liman, baraj ve elektrik üretim tesislerine de sahiptir. Söz konusu tesislerdeki
üretim kapasitesi; etilen 520.000 ton, termoplastik 700.000 ton, elyaf hammaddeleri 249.000 ton ve
diğer ürünlerde 434.000 ton olmak üzere toplam 1.903.000 tondur. Satılabilir ürün üretimi 2009 2.
çeyrekte 369 ton, 2009 1. çeyrekte 294 ton ve 2008 yılı sonunda 1.409.128 ton olarak gerçekleşmiş aynı
dönemler için sırasıyla net satışlar ise 520 milyon TL, 275 milyon TL ve 2.320 milyon TL olmuştur.
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Satılabilir Ürün (Bin Ton)
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Petkim kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planlarını belirlemiş olup, bu alanlarda büyüyerek bir “supersite”
haline gelmeyi hedeflediğini kamuoyuna, pay sahiplerine ve potansiyel yatırımcılara duyurmuştur. Bu
çerçevede Aliağa Kompleksi sınırları içinde SOCAR&TURCAS Rafineri A.Ş. tarafından rafineri kurma
çalışmaları başlatıldığı ifade edilmiştir.
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2009 1. Yarıyıl

0

şirket hakkında

Haziran 2009 itibariyle 2.449 personeli olan PETKİM, edinilen bilgiye göre; ISO 500 şirketleri arasında
yapılan araştırma sonucunda 1998-2007 yılları arasında kişi başına cirosunu en fazla artıran şirketler
sıralamasında birinci olmuştur.

Özet Bilanço Verileri (Milyon TL)
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7,21

PAY SAHİPLERİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin, Pay Sahipleri Bölümü 8 alt bölümden oluşmakta ve genel olarak şirket
ortaklarının mülkiyet haklarının güvence altına alınmasına, bu hakların kullanımını kolaylaştıran düzenlemelerin yapılmasına, hak kayıplarına engel olunmasına ve kayıpların giderilmesine yönelik kural ve
uygulamaları içermektedir. Söz konusu alt bölümlerin toplam Kurumsal Yönetim Kalitesi’ne etkilerinin
farklı olduğu düşünülerek, “Bilgi Alma ve İnceleme” ve “Azınlık Hakları” adlı iki alt bölüme daha yüksek
kat sayı verilmiştir. Diğer alt bölümlerin ise katsayıları eşittir.
Bölümle İlgili
Başarılı Uygulamalar:
• Pay sahipleri ile ilişkiler birimi var ve oldukça başarılı,
• Bilgilendirme politikaları ayrıntılı düzenlenmiş ve kamuya duyurulmuş,
• Genel kurullar yasa ve mevzuata uygun yapılıyor,
• Genel kurul çağrı yöntemi ve genel kurul öncesi pay sahiplerine bilgi akışı yeterli,
• Oy kullanma prosedürü ana sözleşmede ve ayrı bir bölüm olarak internet sitesinde yayınlanıyor,
• Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı prosedürler ve pay sahibinin kullanacağı
oy sayısına üst sınır uygulaması yok,
• Kar dağıtım politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmış.
Geliştirilmesi Gereken Uygulamalar:
• Genel kurul toplantısından önce pay sahiplerine sunulan bilgilerin, ilgili oldukları gündem maddelerine
atıf yapılarak verilmesine özen gösterilebilir,
• Genel kurul toplantılarına, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya davet edilebilir ve bu
düzenlemeye ana sözleşmede yer verilebilir,
• Kar dağıtım politikalarında, genel kurula karın dağıtılmamasının teklif edilmesi halinde, bunun
nedenleri ile karın kullanım şekline ilişkin pay sahiplerine bilgi verileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.
İlkelere Uyum Sağlanması Beklenen Uygulamalar
• Pay sahiplerine özel denetçi tayini talep etme hakkı verilmemiş,
• Oy hakkında imtiyaz var,
• Azınlık haklarına ilişkin düzenlemeler ve birikimli oy uygulaması yok,
• Kar payı (temettü) avansı uygulamasına ilişkin düzenleme yok,
• Payların devri ile ilgili ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler var.
PETKİM’in, Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı ve Finansman Müdürlüğü bünyesinde çalışan oldukça
başarılı bir Yatırımcı İlişkileri Birimi vardır. Belgeler üzerinde yapılan çalışmalardan, Genel Kurul’ların
gerek TTK, gerekse SPK mevzuatına ve ilkelere uygun olarak yapılmakta olduğu izlenimi edinilmiştir. Pay
sahiplerinin oy kullanma hakkını zorlaştıran prosedür ve oy sayısında üst sınır uygulamasına dönük
kısıtlamaların bulunmaması ilkelere uyum konusunda olumlu unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Ancak
11.
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pay sahiplerinin bilgi alma ve pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda önemli bir kriter olan
“Özel Denetçi Tayini” ve “Birikimli Oy Sistemi ” hakkında bir düzenleme olmaması tekrar gözden geçirilmesi beklenen uygulamalar olarak dikkat çekmektedir. Sermayeyi temsil eden paylardan “C” grubu 1
(bir) pay T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olup, “Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme
“ konusunda imtiyaza sahiptir. Nama yazılı payların devri de, “C” grubu hisseyi temsil eden üyenin
olumlu oy kullanmasına bağlı kılınmıştır. Yine, “C” Grubu 1 (bir) adet hissenin devri, 4046 sayılı Kanunun
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verdiği yetkilerle, aynı yetkileri haiz bir başka Türk
kamu kuruluşuna devredilme şartıyla sınırlandırılmıştır.
24.11.1994 Tarih 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununa göre (İlkeler bölümü):
Madde 2 - Özelleştirme uygulamaları;
d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi,
g) Stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, ifadelerine yer verile
rek; özelleştirme sürecinde, tekelleşmeye yol açılmaması, ekonomik dengelerin bozulmaması
ve ülke ekonomisi ve toplum çıkarlarının zarar görmemesine özen gösterildiği anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, anılan imtiyaz ve payların devrindeki kısıtlamalar Kurumsal Yönetim İlkeleri ile
örtüşmese de; değerlendirmelerde, menfaat sahiplerinin (toplum, kamu kurumları, pay sahip
leri gibi) çıkarları ve şirketin ekonomideki kritik öneminin göz önüne alınması gerektiği kanısı
na varılmıştır.

1.1-

Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Petkim hisseleri 1990 yılında halka arzedilmiş ve o tarihte “Hissedarlar Birimi” adı altında çalışan departman 2005 yılında Yatırımcı İlişkileri Birimi olarak yeniden örgütlenmiştir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Finansman Müdürü Füsun UGAN ve üç kişilik uzman kadrosundan oluşmaktadır. Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na gönderilecek açıklamalarda Genel Müdür Kenan YAVUZ, Genel Müdür Yardımcıları Hayati
ÖZTÜRK, Şafak AYIŞIĞI ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Füsun UGAN imzaya yetkili kılınmışlardır.
Söz konusu birim çalışanlarının görevin gerektirdiği bilgi ve deneyim ile yeterli düzeyde oldukları, SPK
İlkeleri’nde sözü edilen faaliyet ve görevleri başarıyla yerine getirebildikleri görülmüştür. Diğer yandan
birimin aktif ve gelişmeye açık bir yapıda olduğu, çalışanların konuyla ilgili eğitim, seminer, yatırımcı
ilişkileri uzmanlarının bilgi paylaşımına yönelik aktiviteleri gibi konularda katılımcı oldukları gözlemlenmiştir.
Pay sahiplerinin kayıtlarının tutulduğu ve pay sahipleri defterinin güncel olduğu, pay sahiplerinin şirket
ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin en kısa sürede yanıtlandığı, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası
dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konunun izlendiği, yerinde yapılan çalışmalar ve incelenen
belgelerden tespit edilmiştir.
Genel Kurul toplantılarının mevzuata ve ana sözleşmeye uygun olarak yapıldığı, pay sahiplerinin yararlanabileceği Genel Kurula ilişkin dokümanların şirket merkezi ve internet sitesinde incelemeye sunulduğu, oylama sonuçlarının kaydının tutulup internet sitesinde yayınlandığı ve sonuçlarla ilgili raporların
isteyen pay sahiplerine yollandığı belirlenmiştir.

1.2-

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla şirketin internet sitesi (www.petkim.com.tr) etkin olarak kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin telefon ve/veya diğer iletişim araçları ile yazılı olarak ulaştırdıkları bilgi isteklerinin
de en kısa sürede yanıtlandığı ve istenilen bilginin tam, zamanında ve özenli bir şekilde verildiği
gözlemlenmiştir. Şirketin, yönetim kurulu tarafından onaylanan “Bilgilendirme Politikaları” internet
sitesinde yayınlanmakta ve pay sahiplerinin bilgi alma hakkı anılan politikalar kapsamında ayrıntılı
olarak açıklanmaktadır.
Şirket Ana Sözleşmesi’nde “Pay Sahipleri’nin Genel Kurul’dan Özel Denetçi Atanmasını Talep Etme Hakkı”
konusunda bir düzenleme yapılmamış ve bu hak TTK md: 348 ile tanımlanan yasal güvenceye bırakılmıştır.
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1.3-

Genel Kurula Katılım Hakkı

Genel kurul toplantıları, pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyesi atama/görevden alma, kar payı dağıtma
ya da dağıtmama gibi konulardaki görüş ve kararlarını uygulama olanağı buldukları platformlardır.
Petkim’in genel kurul toplantı sürecindeki uygulamaları, bu alt bölüm kapsamındaki ilkelere oldukça iyi
seviyede uyum sağlamıştır.
Genel kurul davet duyuruları, toplantı tarihinden üç (3) hafta önce, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ulusal
ve yerel gazeteler ve internet aracılığı ile yapılmıştır. İlan içeriği ve gündem maddelerinin sunumu, farklı
yorumlara yol açmayacak şekilde yeterince açıktır. Olağan genel kurul, her hesap dönemi sonundan
itibaren üç ay içerisinde, şirket merkezinde ve geniş katılımlı bir toplantı için uygun bir mekanda yapılmaktadır.
Toplantıya katılamayacak olanlar için hazırlanan vekaletname örnekleri yazılı basında ve elektronik
ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmuş, pay sahiplerinin ilgi ve katılımının üst düzeyde olmasına çalışılmıştır. Toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin gündemde yer almasını istedikleri
konular yönetim kurulu tarafından dikkate alınmış ve toplantıda gündem maddeleri ayrı ayrı oylanmış,
sayılmış ve pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulmuştur.
Toplantıya yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, genel müdür ve yardımcıları, finansman müdürü ve
yatırımcı ilişkileri birimi çalışanları katılmışlardır. Toplantı tutanakları üzerinde yapılan incelemelerde;
toplantı başkanının, toplantıyı adil ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak etkinlikte
yönettiği, pay sahiplerine yıllık faaliyet raporu, şirketin mali tabloları, performans göstergeleri, yönetim
kurulu üyeleri’ne uygulanan huzur hakkı ve ücret politikası gibi konulara ilişkin görüş ve önerilerini
sunma fırsatı verildiği belirlenmiştir. Yönetim kurulu üyesi adaylığı konusunda ana sözleşme’de ayrıntılı
tanım verilmemekle birlikte, adayların görevin gerektirdiği bilgiye sahip ve sektörde deneyimli kişilerden seçildiği, toplantıda adayların özgeçmişleri hakkında haziruna bilgi verildiği anlaşılmaktadır.
SPK Mevzuatı gereği şirketin denetimini yapan bağımsız denetim kuruluşunun hazırladığı; mali tabloların ve ilgili diğer raporların ilke ve standartlara uygunluğu ile bilgilerin doğruluğu ve gerçeği yansıtıp
yansıtmadığı konusunda denetim raporu içeriğinde yer alan yazılı açıklaması pay sahiplerinin bilgisine
sunulmuştur.
Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse
değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi
veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine
ilişkin kararların genel kurulda alınması yönünde esas sözleşmede madde bulunmamakla birlikte, bu
tür kararlarla ilgili olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgilendirildiği belirlenmiştir.
Buna karşılık; genel kurul toplantısından önce pay sahiplerine sunulan bilgilerin, gündem maddeleri ile
ilişki kurulmasında kolaylık sağlayacak şekilde atıf yapılarak verilmemesi, genel kurul toplantılarına,
menfaat sahipleri ve medyanın çağırılması amacıyla ana sözleşmede bir düzenleme yapılmamış olması
ilkelere tam uyumun sağlanması bakımından tekrar gözden geçirilmesi gereken unsurlar olarak değerlendirilmiştir.

1.4-

Oy Hakkı

Gerek Şirket Ana Sözleşme’sinde gerekse uygulamada oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı prosedürlere yer verilmemesi ve pay sahiplerinin genel kurulda kullanabileceği oy sayısına üst sınır getirilmemiş
olması ilkelere uyum sağlayan konulardır. Oy hakkının, payın edinimiyle doğan bir hak olarak kullandırılması sağlanmakta ve bu hakkın kullanımında zorlaştırıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Pay sahipleri
genel kurul toplantılarında oy hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü
bir şahıs aracılığı ile de kullanabilmekte, bu amaçla kullanılacak vekaletname örnekleri ilan eklerinde ve
elektronik ortamda pay sahiplerine sunulmaktadır. Oy hakkının kullanımında bireysel ve kurumsal
temsil konusunda herhangi bir kısıtlama yapılmamıştır. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el
kaldırmak suretiyle yapılmaktadır. Ana sözleşmede tanımlanan ve elektronik ortamda pay sahiplerinin
bilgisine sunulan oy kullanma prosedürü hakkında toplantıdan önce de hazirunun bilgilendirildiği
öğrenilmiştir.
Ancak, Şirket Yönetim Kurulu’nun tespitinde T.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait ‘’C’’ grubu hissenin
“Yönetim Kuruluna Aday Gösterme” imtiyazı vardır. Bu imtiyazın, ilkelerle örtüşmediği söylenebilir,
13.

sayfa

1. kısım: pay sahipleri

önceki bölümde de değindiğimiz gibi, değerlendirmede bulunurken bu imtiyazın menfaat sahiplerine
sağlayabileceği katkılar ve Petkim’in ülke ekonomisindeki yeri ve kritik önemi dikkate alınmalıdır.

1.5-

Azınlık Hakları

Azınlık Pay Sahipleri’nin genel kurula katılma, vekaletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulaması gibi konularda herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Ancak şirket ana sözleşmesinde azınlık
pay sahiplerinin birikimli oy uygulamasıyla yönetim kuruluna üye seçmesi konusunda da bir düzenlemeye gidilmemiş olması iyileştirmeye açık bir alan olarak değerlendirilmiştir.

1.6-

Kar Payı Hakkı

Petkim, gerek TTK ve gerekse SPK’ nın ilgili hükümlerine uygun olarak “Kar Payı Dağıtım Politikası”nı
belirlemiş, Ana Sözleşme ve elektronik ortamda kamuya açıklamış ve bu politika kapsamında kar payı
dağıtımında herhangi bir gruba tanınmış ayrıcalık bulunmadığı belirlenmiştir. Şirketin 2008 yılında
dağıtılabilir kar elde etmediği gerekçesiyle yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki
önerisi genel kurulda hazirunun onayına sunulmuştur. Ancak, kar edilen dönemlerde; genel kurula karın
dağıtılmamasının teklif edilmesi söz konusu olduğunda, bunun nedenleri ile karın kullanım şekline
ilişkin pay sahiplerine bilgi verileceğine ilişkin kar payı dağıtım politikaları çerçevesinde bir düzenleme
yapılmamıştır. Yine, Şirket Ana Sözleşmesi”nde pay sahiplerine “Kar Payı Avansı (temettü)” verilmesi
konusunda bir düzenleme bulunmaması, ilkelere uyum konusunda geliştirilmesi gereken bir alan
olarak belirlenmiştir.

1.7-

Payların Devri

PETKİM Ana Sözleşmesi madde 8’e göre; Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.
A grubu payların % 38,7’lik kısmı halka arzedilmiş olup İMKB’ de işlem görmekte ve bu payların devrinde
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. C grubu pay T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na
aittir. Ana Sözleşme’ye göre nama yazılı payların devrinin şirkete karşı geçerli olması için yönetim
kurulunun onayı ve ayrıca yönetim kurulunun pay defterine işleme kararında C grubu payı temsilen
seçilen üyenin olumlu oyu bulunması şart kılınmıştır. C grubu paya Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar,
T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam edecektir. C
grubu pay, 4046 Sayılı Kanun’un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas
itibarı ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilecek, bu durumda devir yönetim kurulu
kararını gerektirmeksizin pay defterine işlenecektir. C grubu payların imtiyazları, ancak Özelleştirme
Yüksek Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii kararı üzerine usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile
kısıtlanabilecek veya kaldırılabilecektir.

1.8-

Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi

Ana Sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve hukuk departmanına ulaşan belgeler üzerinde yapılan incelemelerden; T.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı temsil eden C grubu paya tanınan imtiyazlar dışında
tüm pay sahiplerine aynı mesafede yaklaşıldığı ve eşit işlem ilkesine aykırı bir tutum olmadığı kanısına
varılmıştır. Özellikle pay sahiplerini bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma konusunda, tüm pay sahiplerine eşit davranılmaktadır.
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8,81

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi, pay ve menfaat sahiplerine, şirketin hak ve yararlarını da gözetecek bir şekilde, zamanında, doğru, tam, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir
bilgilerin sunulmasını amaçlar.
Bu bölüm 6 alt bölümden oluşmakta ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından % 35 ile en yüksek katsayı
uygulanmaktadır.
Derecelendirme sürecinde elde edilen bulgulara göre kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konusunda
şirketin ilkelere uyumunun oldukça “ İyi” düzeyde olduğu belirlenmiştir. Şirket 2006 yılında Standart &
Poor's ve Sabancı Üniversitesi’nin birlikte yaptıkları şeffaflık ve ifşa araştırmasında da “En Şeffaf İlk Beş
Kuruluş” içinde gösterilmiştir.
Bölümle İlgili
Başarılı Uygulamalar:
• Şirketin “Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri” elektronik ortamda kamuya açıklanmış,
• İnternet sitesi oldukça kapsamlı, güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılıyor, bilgiler
Türkçe ve İngilizce dillerinde sunuluyor,
• Faaliyet raporunda şirket performansı ve beklentiler hakkında bilgi veriliyor, ayrıca sunulan bilgiler,
istatistiksel çalışmalar ve grafiklerle güçlendirilmiş,
• Periyodik mali tablolar ve dipnotları mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun hazırlanıyor,
• “İçerden Öğrenebileceklerin Listesi” faaliyet raporu ve internet sitesinde yayınlanıyor,
• Kar payı dağıtım politikasına faaliyet raporunda yer veriliyor,
• Etik kurallar bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanıyor,
• Kamuya açıklanması gereken önemli olay ve gelişmeler mevzuata uygun ve zaman geçirmeksizin
kamuya açıklanıyor.
Geliştirilmesi Gereken Uygulamalar:
• Bilgilendirme politikası henüz genel kurulun bilgisine sunulmamış,
• Faaliyet raporunda sektörün durumu ve şirketin sektör içindeki yeri hakkında açıklamalara, yönetim kurulu
üyeleri ve yöneticilerin özgeçmişleri, görev ve sorumlulukları, şirket dışında yürüttükleri görevlere ilişkin bilgilere,
Şirketin yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında
çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmasını önlemek için şirketçe alınan tedbirler konularında açıklamalara
yer verilebilir,
• İnternet sitesinde sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararlarının
toplantı tutanaklarına yer verilebilir.
İlkelere Uyum Sağlanması Beklenen Uygulamalar
• Kurumsal yönetim uyum beyanında, uyulmayan ilkelerin uyulmama gerekçesi açıklanmıyor,
• Yıllık faaliyet raporu içeriğinde, periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ve
şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair yönetim kurulu üyesi/üyeleri ve üst yönetimin imzalı
beyanları bulunmuyor.
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2.1-

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Petkim’in, kamuyu aydınlatma konusunda çok iyi bir düzeyde olduğu, bu kapsamda şirket ile ilgili
bilgilerin kamuya açıklanmasında, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, basın bültenleri,
elektronik veri dağıtım kanalları, elektronik posta gönderileri, pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarla
yapılan toplantılar, medya kuruluşları aracılığıyla ya da internet sitesi üzerinden yapılan duyurular gibi
kamuyu aydınlatma araç ve yöntemlerini etkin olarak kullandığı belirlenmiştir. Şirketin internet sitesi,
bilgilendirme konusunda etkili bir platform olarak kullanılmakta, yabancı yatırımcıların bilgilendirilmesi
açısından İngilizce olarak da sunulmaktadır. Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden
sorumlu ve imza yetkisini haiz 4 (dört) yönetici belirlenmiş, şirketi etkileyen önemli gelişmeler öğrenildiği veya karar alındığı anda kamuoyuna açıklanması konusunda gerekli özeni göstermektedirler. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikaları ve yöntemleri kamuya açıklanmıştır. Yine bu
alt bölümle ilgili olarak “Kar Payı Politikası” ve “Etik İlke ve Kurallar” da kamuoyuna açıklanmıştır.
Buna karşılık, Yönetim Kurulunun, bu İlkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ilişkin bilgileri içeren tek taraflı irade beyanının bulunmadığı belirlenmiştir.

2.2-

Şirket İle Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkilerin
Kamuya Açıklanması

Şirket, ortakları, grup şirketleri, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile olan ilişkilerinde oldukça şeffaf
bir yapıdadır. Dolayısıyla bu alt bölümdeki kural ve uygulamalara “İyi” seviyede bir uyumdan söz etmek
mümkündür.
Şirket çalışanlarının; ortaklık paylarının %5, %10, %25 ve %33 gibi eşikleri geçmesi ya da altına düşmesi
durumunda zaman geçirilmeksizin İMKB aracılığıyla kamuoyuna duyurulması gerektiği bilgisine sahip
olduğu görülmüş, aksine bir uygulama nedeniyle şirketin uyarı aldığı yönünde bir tespitimiz olmamıştır.
Kayıt ve belgeler üzerinde yapılan incelemelerden, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve şirket çalışanlarının Şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde işlem yaptıklarına dair bir bulguya da rastlanmamıştır.
“Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri Tablosu” internet ortamında yayınlanmış ve şirketin ortaklık yapısı
hakkında da kamuoyu bilgilendirilmiştir.

2.3-

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

Petkim’in periyodik mali tablo ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları
çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde hazırlanmakta ve uygulanan muhasebe politikalarının mali
tablo dipnotlarında yer almakta olduğu belirlenmiştir. Mali tablo dipnotlarında yer verilmeyen durumlar
ise ilgili mevzuat uyarınca özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Şirketi denetleyen
bağımsız denetim kuruluşu “Şirketin finansal tablolarının 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası
Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığı” yönündeki görüşünü belirterek bu konudaki tespitimizi desteklemektedir.
Faaliyet raporu oldukça kapsamlı ve büyük ölçüde ilkelere uygun olarak hazırlanmakta, şirketin çeşitli
alanlarda yıllar itibariyle gösterdiği performans bilgileri ve geleceğe dönük beklentiler istatistiksel
veriler ve grafiklerle güçlendirilmektedir. Aynı şekilde yıllık faaliyet raporunda, çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitim ve çevre korumasına ilişkin geniş kapsamlı bilgiler de verilmektedir.
Ancak; faaliyet raporunda, faaliyet gösterilen sektörün durumu ve şirketin sektör içindeki yeri hakkında
açıklamalara, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin özgeçmişleri, görev ve sorumlulukları, şirket dışında yürüttükleri görevlere ilişkin bilgilere, şirketin yatırım danışmanlığı yatırım analizi ve derecelendirme
gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmasını önlemek
için şirketçe alınan tedbirler konularında açıklamalara yer verilmemiş olması ilkelere uyum anlamında
geliştirilmesi gereken hususlar olarak değerlendirilmiştir. Yine; yıllık faaliyet raporunun, şirketin periyodik mali tablo ve raporların hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi ve genel müdür ile periyodik mali tablo ve raporların hazırlanmasından sorumlu genel müdür yardımcısı veya bu sorumluluğu
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üstlenmiş yönetici tarafından imzalanmaması ve periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu
tam olarak yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair beyanlarının faaliyet raporunda
yer almaması; bu alt bölümde iyileştirilmesi gereken bir alan olarak belirlenmiştir.

2.4-

Bağımsız Denetimin İşlevi

Şirketin bu alt bölümdeki kriterlere tam olarak uyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşları ile SPK Mevzuatı gereği belirli aralıklarla rotasyon uygulanarak çalışıldığı ve bu kuruluşların ve denetçilerinin bağımsızlığını zedeleyecek ilişkilere girmemeye özen gösterildiği belirlenmiştir. Şirket son
olarak SPK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından “Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş” ile sözleşme imzalamıştır. Bu kuruluşla yapılan sözleşme ve çalışmaların mevzuata
uygun olduğu belirlenmiş, kuruluş ile şirket arasında yargıya yansımış bir ihtilâfın bulunmadığı şirket
yetkililerince ifade edilmiştir. Bağımsız denetim şirketinin seçimi denetim komitesi tarafından yapılmış,
ancak bağımsızlığı zedeleyecek herhangi bir husus olup olmadığı konusunda yönetim kuruluna rapor
düzenlenmemiştir.

2.5-

Ticari Sır Kavramı ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti

Etik ilke ve kurallarda ticari sır kavramı tanımlanmış, Personel Yönetmeliği’nde ve diğer şirket içi düzenlemelerde ticari sırların amacı dışında usulsüz kullanımının yaptırımları açıklanmıştır. Bu çerçevede
içerden öğrenenlerin ticaretini engelleyecek uygulamalara da yer verilmiş ve kamuya açıklanmamış
bilgilere ulaşabilecek kişilerin listesi elektronik ortamda, faaliyet raporunda ve Kurumsal Yönetim Uyum
Beyanı’nda açıklanmıştır. Şirketin hukuk müşavirliği ile yapılan görüşmede, şirket aleyhine açılmış bu
konularla ilgili herhangi bir dava bulunmadığı ifade edilmiş, İMKB ve SPK bültenlerinde de şirketin konu
ile ilgili bir uyarı ya da ceza aldığına dair herhangi bir bulguya ulaşılmamıştır. Ayrıca ticari sırlarının
güvenliği ve korunması için bir dizi teknik önlem alınmış, ancak ticari sırların korunmasına çalışılırken,
menfaat sahiplerinin bilgi alma hakkının kullanılmasında da dengelerin gözetildiği kanısına varılmıştır.

2.6-

Kamuya Açıklanması Gereken Önemli Olay ve Gelişmeler

Petkim hisseleri 1990 yılında halka arzedilmiş, 2008 yılında ise kamuya ait hisselerinin %51 oranındaki
kısmının Socar&Turcas Petrokimya Holding A.Ş’ye satışı gerçekleştirilmiştir. Son üç yıl içinde ve derecelendirme döneminde SPK ve İMKB tarafından açıklanması istenen önemli olay ve gelişmeler düzenli
olarak kamuyu aydınlatma araçlarıyla duyurulmuş olup, konuyla ilgili olarak anılan kuruluşlar tarafından
uyarı ya da ceza aldığına ilişkin bulguya rastlanmamıştır.
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8,83

MENFAAT SAHİPLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu değerlendirmelerine göre bu bölümün katsayısı %15 olup, toplam not içerisindeki ağırlığı diğer bölümlere göre daha düşüktür. Menfaat sahipleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler
ve toplumla şirket arasında yer alan çeşitli kesimlerden oluşmaktadır. Menfaat Sahipleri ana başlığı
altında incelenen konular değerlendirildiğinde, oldukça iyi düzeyde başarıya ulaşılan bir alan olduğu
görülmüştür. Birkaç kriter dışında bu alanla ilgili SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusunda iyi
bir performansın elde edildiği kanısına varılmıştır. Menfaat Sahipleri bölümü altında, Hak Sahiplerine
İlişkin Şirket Politikası, Hak Sahiplerinin Şirket Politikalarına Katılımının Desteklenmesi, Şirket Mal Varlığının Korunması, Şirketin İnsan Kaynakları Politikası, Müşteriler ve Tedarikçilerle Olan İlişkiler, Etik Kurallar
ve Sosyal Sorumluluk alt başlıkları yer almaktadır.
Bölümle İlgili
Başarılı Uygulamalar:
• Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler yok,
• Şirketin kapsamlı ve çağdaş bir insan kaynakları politikası var. İşe alım, terfi, ücretlendirme ve şirket içi eğitim
konularında özen gösteriliyor ve olabildiğince objektif kriterlerden hareket ediliyor,
• Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmış,
• Kapsam içi çalışanların üye olduğu ve etkin olarak faaliyetlerini sürdüren sendikal örgütlenme var,
• Müşteri ve tedarikçilerin haklarının korunması ve memnuniyetin üst düzeyde sağlanması için oldukça iyi
tasarlanmış sistemler kurulmuş, mal ve hizmetlerde kalite standartlarına önem veriliyor,
• Kapsamlı sosyal politikalar oluşturulmuş ve başarılı bir şekilde uygulanıyor.
Geliştirilmesi Gereken Uygulamalar:
• Çalışanların çeşitli komiteler ve kurullar aracılığı ile yönetime katılımı sağlanmakla birlikte, yönetim kurulunda
temsilci bulunduramamaları ve ana sözleşmede buna ilişkin bir hükmün yer almaması,
• Etik kurallar hazırlanmış ve yönetim kurulundan geçmiş olmakla birlikte, henüz genel kurulun bilgisine
sunulmamış olması.

3.1-

Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Şirketin bu bölümde ilgili uyum kriterlerini oldukça başarılı bir şekilde karşıladığı kanısına ulaşılmıştır.
Şirkette menfaat sahipleri olarak en önemli kesim, çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerdir. Ülkemizin
önemli kuruluşları arasında yer alan Petkim’in, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler ile ilgili şirket politika
ve uygulamalarında söz konusu kesimlerin hak ve menfaatlerini en üst düzeyde korumaya yönelik
sistem ve modelleri oluşturduğu, yerinde yapılan incelemeler sonucunda belirlenmiştir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşmelerle koruma altına alındığı, menfaat sahiplerinin haklarının
mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda ise, menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin prestiji de gözetilerek korunmakta olduğu yine yerinde
yapılan incelemeler sonucunda anlaşılmıştır.
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Şirkette mavi yakalı (kapsam içi) ve beyaz yakalı (kapsam dışı) personel istihdam edilmekte olup,
kapsam içi çalışanlar Petrol-İş sendikasının organizasyonu çerçevesinde işçi-işveren ilişkilerini yasal
çerçeve içinde sürdürmektedir. Sendikal hakların varlığı ve bu hakların etkin kullandırılmasının, menfaat
sahiplerinin bir parçası olan çalışanların memnuniyeti ve çalışma barışının sağlanması açısından önemli
bir işleve sahip olduğu düşünülmektedir. Şirketin T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca
devri aşamasında çalışanların önemli bir kısmı nakil haklarını kullanarak diğer kamu kurumlarına
geçmiş, emekliliği gelmiş bir kısım çalışanlar da şirketten ayrılmıştır. Diğer bir kısım çalışanlar ise parasal
ve sosyal hakları ödenerek şirketle ilişiğini kesmiştir. Bu süreçte birkaç çalışan ile şirket arasında, kaçınılmaz olarak yargıya intikal eden bazı sorunların da yaşandığı öğrenilmiştir.
Şirketin internet sitesinde menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik olarak özel durum açıklamaları, her türlü doküman ve duyuruya yer verilmektedir. Diğer yandan menfaat sahipleri yazılı ve görsel
basın aracılığı ve PETKİM BÜLTENİ ile de sürekli bilgilendirilmektedir.
Mal ve hizmet sunumunda kalite standartlarına uyulduğu, kurulan bilgi sistemleri aracılığı ile müşterilerin ürünler hakkında her türlü bilgiye ulaşabildiği ve talep edilen ürünlerle ilgili kalite standartlarını
görebilme imkanına sahip olduğu belirlenmiştir. Şirket, uyguladığı yönetim ve çevre standartlarına
ilişkin ISO 9001 (Uluslararası Kalite Yönetim Standardı), ISO 14001 (Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi
Standardı), OHSAS 18001 (Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) belgelerine
sahiptir.

3.2-

Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Şirketin iç düzenlemelerinde şirket çalışanlarının yönetime katılımını destekleyen düzenlemeler
mevcuttur. Çalışanların sendika temsilcileri aracılığı ile çeşitli kurul ve komitelerde yer almaları sağlanmaktadır. İki bin kişinin üzerinde çalışanı bulunan firmanın özelleştirme öncesi ve sonrasında da var olan
kurum kültürünün, çalışanların yönetime katılımını ve yönetimle uyum içersinde çalışılmasını her
zaman destekler nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Çalışanlar disiplin komitesinde, izin kurulunda ve
çevre ve iş güvenliği kurulunda sendika aracılığı ile temsilci bulundurmakta, kurulan bireysel öneri
sistemi ile iş geliştirme ve verimlilik konularında yapıcı görüş ve önerilerde bulunabilmektedirler.
Bu kapsamda 2008 yılında çalışanlar tarafından verilen toplam 1.978 önerinin; 1.611 adedi öneri niteliği
taşımakta olduğu, bunlardan 939 adedi uygulanabilir bulunduğu, 588 adedinin ise uygulanmasının
tamamlandığı öğrenilmiştir.
Ancak Şirket Ana Sözleşmesi’nde çalışanları temsilen yönetim kurulunda üye bulundurmalarına yönelik
her hangi bir düzenleme yer almamakta olup, bu şekilde bir uygulama da bulunmamaktadır. Buna
karşın yukarıda belirtildiği üzere çeşitli komitelerde çalışanların temsilcilerinin varlığı, etkin ve işlevsel
bir sendikanın bulunması ve çalışanlarla yönetim arasında köprü görevi görmesi, iş yerinde mevcut olan
çalışma kültürünün sağladığı paylaşımcı ve katılımcı anlayışın sağladığı imkanlar değerlendirildiğinde
çalışanların yönetime katılımı konusunda genel olarak şirketin iyi durumda olduğu görülmektedir.
Diğer yandan menfaat sahipleri arasında yer alan müşteriler, tedarikçiler ve diğer kesimlerle olan ilişkilerin başarılı bir şekilde yürütüldüğü, müşteriler ve tedarikçiler ile düzenli olarak yapılan toplantı ve
ziyaretler, medya ve sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmeler, oluşturulan modeller ve tesis edilen
bilgi sistemi alt yapısı ile bu kesimin görüş ve önerilerinin sistematik bir şekilde takip edildiği ve değerlendirildiği görülmüştür. Yukarıda belirtilen verilere dayanarak, bu alt bölümde şirketin başarılı bir
performansa ulaştığı ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı konusunda “İyi” seviyede
olduğu kanısına varılmıştır.

3.3-

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirkette SPK’nın belirlediği ilkelere uyumunu ve insan kaynakları politikasının icrasını yerine getiren
çağdaş normlarda tesis edilmiş insan kaynakları yönetim birimi mevcuttur. Söz konusu birim, çalışanların işe alım, tayin, terfi, atama, özlük işleri, eğitim, kariyer gelişimi, sosyal hakları, personel yönetmeliği
ve etik kurallara uyumunun takibi ve çalışanların memnuniyeti ve ücretlendirme şeklinde sayılabilecek
çok sayıda görevi yerine getirmektedir.
Petkim’in insan kaynakları politikaları, personel seçiminde genel kabul görmüş ilke ve süreçleri içermektedir. Bu süreçler işe alınan personelin eğitim ve kariyer yolunda hem kurumun hem çalışanların haklarını korumaya yönelik, objektif kriterlere dayalı, verimlilik esaslarını ön plana çıkartan yazılı prosedürleri
ve kapsamlı olarak hazırlanmış uygulamaları tanımlamaktadır. İşe yeni başlayan personel, Şirket strateji19.
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leri ve politikaları, organizasyonel yapı, üretim, iş koşulları, iş güvenliği, sosyal haklar konularında
bilgilendirilmek ve en kısa zamanda işe uyumunu sağlamak amacıyla oryantasyona tabi tutulmaktadır.
Personelin performans ölçümü, çalışanların kendi verimliliklerini de objektif bir şekilde değerlendirebileceği şekilde sistematik olarak uygulanan performans yönetim sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. PETKİM’de kurumsal stratejilerin yayılımını sağlamak ve başarısını ölçmek için Hoshin Kanri ve BSC
yöntemi kullanılmaktadır. Hedefe ulaşma, “Performans Hedef Kartları Otomasyonu” ile takip edilmekte,
işletilmekte ve göstergelerin gerçekleşme değerleri belirlenen aralıklarla izlenmektedir. Ayrıca çalışanların memnuniyetinin tespitine yönelik 2006 yılından beri “Çalışan Memnuniyet Anketleri” yapılmakta ve
sonuçların çalışanların beklenti ve memnuniyetinin kurum tarafından önemli ölçüde karşıladığını
ortaya koymaktadır. Bütün bu çalışmalar sonucunda PETKİM, 2008 yılında Türkiye Milli Prodüktivite
Merkezi tarafından “Yılın Verimli İşvereni” şirkette görevli bir mühendis ve mekanik bakım onarım
formeni de “Yılın Verimli İşçisi” seçilmiştir.
Çalışanlar kurumda beyaz yakalı (kapsam dışı) ve mavi yakalı (kapsam içi) personelden oluşmakta olup,
mavi yakalı (kapsam içi) personel sendikalıdır. Sendikanın ücretlendirmeden verimliliğe kadar birçok
konuda şirket yönetimi ile önemli ölçüde işbirliği içerisinde olduğu ve sorunların çözümünde yapıcı bir
tutum sergilediği anlaşılmaktadır.
Çalışanların şirket ve çalışmaları hakkında bilgilendirilmelerine yönelik olarak, belirli periyotlara öz
değerlendirme adı altında toplantılar yapıldığı ve söz konusu toplantılarda çalışanların şirket ile ilgili
birçok konuda bilgi edinmelerine olanak sağlandığı belirlenmiştir. Diğer yandan SPK’nın araştırma
yayınlarında PETKİM, “Çalışanlarla İlişkiler” konusunda yaptığı nitelikli açıklamalarla en çok öne çıkan
şirketlerden biri olarak yer almaktadır.
Sonuç itibariyle, şirkette çağdaş bir insan kaynakları politika ve uygulamaları tesis edildiği, personelin
işe alım, terfi, ücretlendirme, eğitim ve diğer özlük hakları ile ilgili konularda yazılı esasların oluşturulduğu ve işletilmesinin sağlıklı olarak gerçekleştirildiği, düzenleme ve uygulamaların SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bu bölümü ile üst seviyede uyumlu olduğu kanısına varılmıştır.

3.4-

Müşteriler ve Tedarikçilerle Olan İlişkiler

Yapılan incelemeler neticesinde Petkim’in gerek müşteri ilişkileri yönetimi gerekse de tedarikçi ilişkileri
yönetiminde ilkelerde belirtilen esaslara uyum konusunda oldukça iyi seviyede olduğu, müşteri ve
tedarikçi memnuniyetinin tesisi konusunda başarılı bir noktaya geldiği belirlenmiştir.
Kuruluşun müşteri ilişkileri ve yönetimi çerçevesinde, müşteri bilgi sistemi adı altında bir bilgi sistemi
bulunmaktadır. Müşterilerin şirketle olan borç alacak ilişkisinden satın aldığı ürünün kalite raporuna,
kendilerine ait özlük, sipariş sevkiyat bilgilerine kadar her türlü bilgiye erişebilecekleri bir sistem başarılı
bir şekilde çalışmaktadır. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti de gerek bu sistemle gerekse de haricen
yapılan anketlerle takip edilmektedir. Yine bu kapsamda kullanılan diğer QDMS web tabanlı sistemi,
müşteri şikayet ve geri bildirimlerin yapılabildiği, tüm dokümantasyon, süreçler ve formların yer aldığı
bir sistemdir. Tesis edilen ve kullanılan EFQM adında diğer bir sistem ile mükemmellik modeli kapsamında genel imaj, ürün ve hizmetler, satış sonrası destek konularında memnuniyet ölçümleri yapılmaktadır.
Diğer yandan müşteri performansının izlendiği “Müşteri Performans İzleme Sistemi” de bulunmaktadır.
Petkim’de tedarikçiler ile ilişkilerin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve memnuniyetlerinin en üst düzeyde
sağlanabilmesi amacıyla gerekli özen ve hassasiyetin gösterildiği ve uygulamanın başarılı sonuçlarının
tedarikçi memnuniyet anketlerine yansıdığı görülmüştür.
Bu çerçevede 2008 yılında uygulamaya giren dış tedarikçi bilgi sistemi (DTBS) aracılığı ile web ortamında tedarikçiler ile iletişimin interaktif hale getirildiği belirlenmiştir. Bu sistem aracılığı ile tedarikçilerin
ihale bilgilerini web üzerinden görme ve iletişim bilgilerini kendileri güncelleyebilme imkanına sahip
olabildikleri ve her konuda görüş, öneri ve isteklerini yine bu sistem aracılığı ile iletebildikleri ifade
edilmiştir.

3.5-

Etik Kurallar

Şirket tüm çalışanların uymak zorunda olduğu bir etik kurallar bütünü hazırlamış ve yönetim kurulundan geçirerek internet sitesinde yayınlamıştır. Ancak söz konusu etik kurallar henüz genel kurulun
bilgisine sunulmamıştır. Etik kurallar incelendiğinde, kapsamlı ve ilkelerle uyumlu bir içeriğe sahip
olduğu görülmüştür. Personelin etik kurallara aykırı tutumu tespit edildiğinde, uygulanacak prosedür
personel yönetmeliğinde yer almaktadır.
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3.6-

Sosyal Sorumluluk

Petkim sosyal sorumluluk kapsamında çok sayıda başarılı projeye imza atmış, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme anlayışı ve çevreye olan duyarlılığı neticesinde bu konuda oldukça iyi bir noktaya
geldiği görülmüştür. Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını iç düzenlemelerle de taahhüt etmiş olan
firma, ilkelerin bu bölümüne uyumunun çok iyi bir düzeyde olduğu söylenebilir.
Türkiye İş Kurumu ve Ege Üniversitesi işbirliği ile başlatılan “Petkim İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme”
programı kapsamında 240 kursiyer eğitilerek Şirkette teknisyen olarak işe başlatılmıştır. Şirketin
istihdam politikaları çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler için Eylül 2008 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi
Odası tarafından 2007 yılında Bölgedeki Kimya Sanayi meslek grubunda “En Fazla İstihdam Gerçekleştiren Firmalar” arasında birincilik ödülü verilmiştir. ISO verilerine göre Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasında
yapılan ve 1998 ile 2007 yıl sonuna kadar geçen dönemi kapsayan araştırmada işgücü verimliliğini
artıran şirketler arasında Petkim ilk sırada yer almıştır. 2008 yılında tüm faaliyetler ve tüm üniteler Ulusal
Kalite Ödülü sürecinde Türkiye Kalite Derneği (Kal-Der) değerlendiricileri tarafından doküman üzerinden ve saha ziyaretinde değerlendirilmiştir. EFQM Mükemmellik Modeli'ne göre yapılan bu değerlendirme sonucunda Petkim, Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi almaya hak kazanmıştır.
Petkim’in “İnsan ve Çevreye Saygılı” bir petrokimya kompleksi olma amacı ile iş güvenliğini sağlamayı ve
çevreyi korumayı öncelikli konu olarak belirlediği ve bu konuda çok sayıda projeyi hayata geçirdiği
belirtilmiştir. Bu kapsamda kendi sınırları içerisinde üç, dışarıda ise iki ayrı okul binası inşa etmiştir.
Kampus sahası içerisinde oluşturulan sosyal tesisler bölge halkının kullanımına da açılmış, bünyesinde
bulundurduğu spor kulübü ile çevresindeki her yaştan kişiye spor yapma imkanı sunulmuştur. Aynı
zamanda profesyonel sportif faaliyetleri de destekleyen kuruluş, Aliağa Spor Kulübü ve Beko Basketbol
Ligi’nde mücadele eden Aliağa Basketbol takımına sponsor olmuştur. Şirketin çevreye olan duyarlılığına
paralel olarak kendi sınırları içinde ve dışında ağaçlandırma etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
Petkim’in çevresel faaliyetleri 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler ve bu
yönetmeliklere bağlı tüzüklere uygun olarak Çevresel Risk Yöneticiliği koordinasyonunda yürütülmektedir. Çevre sağlığının korunmasına yönelik olarak önemli tutarlarda yatırım gerektiren projeleri tamamladığı ve hayata geçirdiği belirlenmiştir.
Şirketin kamu otoriteleri tarafından her hangi bir yaptırım gerektirecek olumsuzluk yaşamadığı ve mali
konularla ilgili olarak da ilgili kamu idareleri ile her hangi bir sorun bulunmadığı görüştüğümüz yöneticiler ve hukuk müşavirliği tarafından beyan edilmiştir.
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6,01

YÖNETİM KURULU VE YÖNETİCİLER

Bölümle İlgili
Başarılı Uygulamalar:
• Şirketin vizyon, misyon ve stratejileri belirlenmiş ve kamuya açıklanmış,
• Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler yetkin, deneyim ve mesleki birikimleri işin niteliğine uygun kişiler,
• Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür farklı kişiler,
• Yönetim kurulu karar tutanakları sağlıklı bir şekilde hazırlanıyor ve korunuyor,
• Yönetim kurulu üyelerinin bir kişi hariç tamamı icracı olmayan üyelerden oluşuyor,
• Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında ticari, mali ve kredi ilişkisi yok,
• Yönetim kurulunun çalışma esasları şirket içi düzenlemelerle belirlenmiş.
Geliştirilmesi Gereken Uygulamalar:
• Denetim komitesi bulunmasına karşın buna ilişkin yazılı düzenlemeler ilkelerde istenen kriterleri
tam olarak karşılamıyor,
• Yönetim kurulunda yer alan Özelleştirme Idaresi Temsilcisi'nin belirli konularda veto hakkı bulunuyor.
İlkelere Uyum Sağlanması Beklenen Uygulamalar
• Yönetim kurulunda bağımsız üye yok,
• Birikimli oy sistemi uygulanmıyor,
• Kurumsal yönetim ve risk yönetim komitesi yok,
• Yeterli bir iç kontrol sistemi bulunmamakta,
• Ana sözleşmede pay ve menfaat sahiplerinin yönetim kurulunu toplantıya davet edebileceğine
ilişkin düzenleme yok,
• Yönetim kurulu üyelerinden ve yöneticilerden şirkete verebilecekleri zararların tazminine dair beyan alınmıyor,
ana sözleşmede ve iç düzenlemelerde bu konuda madde bulunmuyor,
• Yönetim kurulu üyelerinin imzalı müteselsilen sorumluluk beyanları yok.
Yönetim Kurulu ana bölümü 6.01 puan almıştır. Bu bölüm 6 alt bölümden oluşmakta olup, 3. ve 6.
bölümlere daha fazla önem atfedilmiştir.”Yönetim Kurulu’nun Oluşumu ve Seçimi” ve “Yöneticiler” alt
bölümleri diğer alt bölümlere göre öncelikle dikkate alınması gereken bölümler olup bu bölümlerin
ağırlıkları daha yüksek olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu’nun ve Yöneticilerin sağlıklı kararlar alabilmeleri için organizasyon yapısının güçlü tesis edilmesi ve nitelikli kişilere yetki, görev ve sorumluluk
verilmesi gerektiği açıktır. Konu ile ilgili belgeler incelenerek ve yetkililerle görüşülerek derlenen veriler
ışığında, Şirket bu bölümde SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin belirlemiş olduğu ilkelere uyum konusunda “Orta” seviyede bir başarıya ulaşabildiği belirlenmiştir.
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4.1-

Yönetim Kurulunun Temel Fonksiyonları

Bu alt bölümle ilgili olarak Şirket’in, İlkelere “İyi” seviyede uyum sağladığı kanaatine ulaşılmıştır. Petkim
Yönetim Kurulu, şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu bu çerçevede kamuya açıkladığı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nda belirlediği misyon,
vizyon ve stratejik hedefleri ortaya koymuştur. Yönetim Kurulu şirket faaliyetlerinin mevzuata, şirket ana
sözleşmesine ve iç düzenlemelere uygunluğunun denetimini ve gözetimini yapmakta aynı zamanda,
sürekli ve etkin bir şekilde şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını
gözden geçirmekte, finansal bilgilerin doğruluk derecesini izlemekte, bu konuda uluslar arası standartlara uyum sağlayarak, sorunlar ortaya çıkmadan ve gecikmeden önlem almakta ve yöneticiler tarafından ortaya konan stratejik hedefleri onaylamaktadır.
Diğer yandan Yönetim Kurulu, yöneticilerin pozisyonlarına uygun ve gerekli nitelikleri taşımasını gözetmekte ve nitelikli personelin uzun süre şirkete hizmet etmesini sağlamaya yönelik teşvikler uygulamakta ve gerekli önlemleri almaktadır.
Yönetim Kurulu bünyesinde risk yönetimi ve kurumsal yönetim komiteleri oluşturulmamıştır. Şirket
Yönetim Kurulu, anılan komitelerin oluşturulması, çalışma ilkelerinin belirlenmesi ve sistemin işler
duruma gelmesi için faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketin denetim komitesi bulunmakta, ancak
komitenin çalışmaları incelendiğinde bu alanda iyileştirilmesi gereken uygulamalar olduğu, iç kontrol
sisteminin ise etkin duruma getirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Buna karşın, gerek yönetim kurulunun
gerekse şirket üst yönetiminin, kurumsal ilkelere uyum ve iyileştirme gerektiren alanlara çözüm üretme
konusundaki istekli ve gayretli yaklaşımları taktirle karşılanmıştır.

4.2- Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları ile Görev ve Sorumlulukları
Çok sayıda ayrıntıdan oluşan bu alt bölüm, yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları ile ilgili olup, söz
konusu faaliyetleri yerine getirirken uyulması gereken kural ve uygulamaları içermektedir. Yönetim
kurulu üyelerinin SPK Mevzuatına uygun olarak atandığı ve yasal zorunlulukların yerine getirildiği
saptanmış olup, şirketin yönetim kurulunun yetki, görev ve sorumlulukları esas sözleşmede ana hatlarıyla açıklanmış, ancak üyelerin fonksiyon bazında yetki, görev ve sorumluluk ayrımlarına yer verilmemiş; bu hususlar şirket içi düzenlemelerde detaylandırılmıştır.
Yönetim kurulunda her üyenin bir oyu bulunmakla birlikte T.C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait C
grubu hisseyi temsil eden üyenin; “Şirketin sahip olduğu fabrikaların kapasitesinde %10 luk azaltma
öngören ve Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması
ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi” gibi konularda veto yetkisi
bulunmaktadır. Ancak, bu veto hakkının kamu çıkarları ve dolayısıyla menfaat sahiplerinin yararına
olduğu dikkate alınmalıdır. Ana Sözleşme’de birikimli oy sistemi uygulamasına ilişkin bir düzenleme
yapılmamıştır. Aynı şekilde, pay ve menfaat sahiplerinin yönetim kurulunu toplantıya davet edebilmelerine imkan sağlayan bir hüküm de yoktur.
Yönetim Kurulu şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamakta, periyodik mali tabloları incelemekte ve
onaylamakta, faaliyet raporlarını hazırlamakta ve kamuya açıklamaktadır. Diğer yandan genel kurul
toplantılarının mevzuata ve şirket ana sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlamakta, yöneticilerin
kariyer planlarını ve ödüllendirmelerini onaylamaktadır. Yönetim kurulu toplantıları yeterli sayıda ve
sıklıkta yapıldığı da yapılan incelemeler neticesinde belirlenmiştir.
Kurul üyelerine şirket hakkında her türlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yönetim kurulunun ayrı bir sekretaryası bulunmamakla birlikte bu görev genel müdür teknik danışmanı tarafından yerine getirilmekte,
hem raporlama hem de bilgilendirme sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Karar defterinde bütün
kararların altında tüm üyelerin imzası bulunmakta olup, hiçbir karara muhalefet şerhi konulmamış
olduğu ve şu ana kadar yönetim kurulu kararlarına karşı açılmış herhangi bir dava bulunmadığı belirlenmiştir.
Yönetim kurulu karar defterinin düzenli bir şekilde tutulmakta olduğu, kararların ilkelere uygun bir
şekilde alındığı ve kamuya açıklanması gereken kararların da zamanında açıklandığı yapılan incelemeler neticesinde belirlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ticari sırları korumaları ve içeriden öğrenenlerin
ticareti kapsamına girecek işlemler yapmamaları konusunda etik kurallarda hüküm bulunmaktadır.
Ancak yönetim kurulu üyelerinin göreve başlamadan önce esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere ve
oluşturulan politikalara uyacaklarına ve uymadıkları taktirde şirketin, menfaat sahiplerinin ve pay sahiplerinin uğrayacakları zararı müteselsilen karşılayacaklarına dair yazılı beyanları bulunmamaktadır.
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Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin nasıl belirleneceği, üyelerin toplantı gündemine ne şekilde
ulaşacağı, toplantı sürecinin ve işleyişinin nasıl gerçekleştirileceği şirket içi düzenlemelerle ilkelere
uygun olarak yapıldığı belirlenmiş olup, uygulamada da söz konusu düzenlemelere uyulduğu görülmüştür.

4.3- Yönetim Kurulu’nun Oluşumu ve Seçimi
Yönetim Kurulu 7 üyeden müteşekkil olup üye sayısı kurulun verimli, hızlı ve rasyonel biçimde çalışmasına olanak sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Yönetim Kurulu’nun 6 üyesi icracı olmayan üyelerdir.
İlkelere uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür farklı kişilerdir. Buna karşın yönetim
kurulunda SPK’nın bağımsız üye kriterlerine uyan bağımsız yönetim kurulu üyesine yer verilmemiştir.
Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde
hüküm giymiş kimse bulunmamakta olup, üyelerin tümü ilkelerde belirlenmiş olan hususlara uygun,
etik değerlere sahip, eğitim düzeyi, mesleki bilgi ve tecrübe birikimi görevin gerektirdiği niteliğe uygun
kişilerden oluştuğu anlaşılmıştır. Ancak yönetim kuruluna seçilmek için gerekli niteliklerin Şirket Ana
Sözleşmesi'nde belirtilmemiş olması bu konuda iyileştirilmesi gereken bir husus olarak belirlenmiştir.
Azınlık konumunda bulunan pay sahiplerinin yönetim kuruluna temsilci göndermelerine olanak sağlayan yönetim kurulu üye seçiminde “Birikimli Oy Sistemi” uygulanmamaktadır.

4.4- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirket ile yönetim kurulu üyeleri arasında ticari, mali, kredi ve kefalet ilişkisi bulunmadığı ve yine hiçbir
üyenin şirketten borç almadığı yetkililerce ifade edilmiştir. Yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkı
makul ve yeterlidir. Ancak üyelere sağlanan maddi imkanların performansları ile ilişkilendirilmemesi ve
başarıya endeksli ödül mekanizmasının kurulmamış olması bu alt bölümde iyileştirilmesi gereken bir
alan olarak belirlenmiştir.

4.5- Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim kurulunda sadece denetim komitesi oluşturulmuş, kurumsal yönetim komitesi ve risk yönetim
komitesi oluşturulmamıştır. Yönetim kurulunda bağımsız üye olmaması sebebiyle, denetim komitesi
başkanı de bağımsız üye statüsünü taşımamakta, ancak iki kişiden oluşan komite icracı olamayan
üyelerden oluşmaktadır. SPK tarafından denetim komitesinin temel işlevleri, “Şirketin muhasebe
sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılması, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmesinin hazırlanarak bağımsız
denetim sürecinin başlatılması ve çalışmalarının takip edilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Ancak işleyiş
ve uygulama değerlendirildiğinde, komitenin çalışması ve raporlamalarının yeterince etkin ve ilkelerle
uyumlu olmadığı ve bu alanda iyileştirme yapılması ihtiyacı olduğunu düşünülmektedir. Buna karşın
denetim komitesinin çalışma esaslarının yazılı hale getirilerek yönetim kurulunun onayına sunulması bu
konuda gelecekte sistemli ve ilkelere uygun bir çalışma düzeninin oluşturulacağının işaretleri olarak
görülmüştür.

4.6- Yöneticiler
Yöneticiler görevlerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütmekte, şirket içi düzenlemelere, yasal mevzuata ve ana sözleşmeye uygun olarak hareket etmekte olup, şirket işlerinin; misyon,
vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadırlar. Yöneticilerin
görevlerini ifa edebilmeleri için gerekli yetkilerin kendilerine verilmiş olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin
özgeçmişleri incelendiğinde de, verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli profesyonel niteliklere sahip oldukları, bilgi, beceri ve teknik donanımlarının yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Yöneticilerin
ücret ve ödüllerinin performansla ilişkilendirildiği ve bu konudaki uygulama esaslarının yazılı hale
getirildiği görülmüştür.
İnceleme sürecinde, yöneticiler arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde
hüküm giymiş kimse olmadığı şirket yetkililerince beyan edilmiştir. Diğer taraftan, yöneticilerin şirket
hakkındaki gizli veya kamuya açık olamayan bilgileri kendileri veya başkaları lehine kullanmalarının ve
haksız menfaat sağlamalarının önüne geçilebilmesi amacıyla, şirket etik kuralları ve kapsam dışı personel yönetmeliği kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. Ancak burada, yöneticilerin görevlerini gereği
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gibi yerine getirmemeleri nedeniyle şirketin ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararların nasıl tazmin edileceği hususu yer almamakta olup, yöneticilerden kendi hatalarından veya ihmallerinden kaynaklanan
zararları karşılayacaklarına ilişkin yazılı taahhütname alınmamakta ve yukarıdaki şirket içi düzenlemelere dayanılarak yaptırım Yasa’nın ilgili maddelerine bırakılmaktadır. Ayrıca görevden ayrıldıktan sonra
rakip firmalarda belirli bir süre çalışmayacaklarına dair bir taahhütleri de bulunmamaktadır.
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notların anlamları
TCR, derecelendirme süreci sonunda bir şirket için tahsis ettiği not 1 ile 10 arasında ve virgülde sonra iki
haneli olan bir sayıdır. 1’e yakın notlar, şirketin SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumda daha zayıf
olduğunu, 10’a yakın olması ise uyumun daha güçlü olduğunu ifade etmektedir. Verilen notların ne
anlam geldiği aşağıdaki gibidir.
.
NOTLARIN ANLAMLARI
9 - 10
Bu sayılar arasında bir not alan şirket, SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine çok büyük oranda uyum sağlamıştır. Ülkemiz
şartlarında iyi Kurumsal Yönetim uygulamaları ile şirket yönetilmektedir. Risk, denetim, kontrol gibi konularda iç
düzenekler etkin şekilde işlemektedir. Şirket ile ilişki içindeki çıkar grupları arasında uzlaşı ve işbirliği üst seviyededir.
Bu kişi ve grupların hakları en iyi şekilde güvence altındadır. Kamuoyu tam doğru ve zamanında bilgilendirilmektedir.
Yönetim kurulu ve üst seviye yönetim, şirketi belirlenmiş açık hedeflere ulaştıracak yeterliliğe sahiptir.
7 - 8,99
SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine büyük oranda uyum sağlandığını ifade eden notlardır. Ancak bazı eksiklikler saptanmıştır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve uygulamaların iyileştirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz şartlarında “iyi” denebilecek
Kurumsal Yönetim uygulamaları söz konusudur. Yönetsel faaliyetlerin kalitesi yüksektir. Şirket yetkilileri yönetsel
risklerin bilincinde olarak iyi Kurumsal yönetim uygulamalarını hayata geçirmek için çaba göstermektedirler.
5 - 6,99
Bu notu alan şirketin, SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine orta seviyede uyum sağladığı anlaşılmalıdır. Ilkelerde bahsedilen iyi Kurumsal Yönetim uygulamalarının sadece bir kısmına uyum sağlanmıştır. Eksikler ve yetersizlikler mevcuttur.
Bu eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirmeler gerekmektedir. Şirket içi düzenlemeler oluşturulmaya yeni başlanmış
ancak oluşturulan düzeneklerin tam işlediğini iddia etmek oldukça zordur. Kat edilmesi gereken çok yol olmasına
rağmen, şirket Kurumsal Yönetim anlayışı bakımında oldukça bilinçli ve eksikliklerinin farkındadır. 2007 yılı Ağustos
ayında hesaplanmaya başlayan IMKB Kurumsal Yönetim endeksine dâhil olmak için en az 6 alma zorunluluğu
getirilmiştir.
3 - 4,99
Bu aralıkta bir not alan bir şirket SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine çok az oranda uyum sağlamış durumdadır. Eksiklikler oldukça fazladır. Şirketin çok çaba göstermesi gerekmektedir.
0 - 2,99
Bu seviyede bir not alan şirketin, ilkelere uyumundan bahsetmek zordur. Kötü uygulamalar şirketin sürekliliğini tehdit
etmektedir. Yönetim kalitesi çok düşüktür. Şirketin operasyonel riskleri oldukça yüksektir.
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