
  
 
 
 

 
 

POSCO OTOMOTİV ÇELİK SAN.VE TİC. A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

 

 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı  

Şirketimiz 1 Ocak – 31 Aralık 2020 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal 

Yönetim İlkelerinde yer alan belli başlı kriterlere uyum sağlamış, dönem içerisinde Şirket ana sözleşmesi, prosedür ve 

uygulamalar ilkelere uyum anlamında gözden geçirilerek uyumun tam olmadığı alanlar tespit edilmiş ve bu alanlara 

yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uygulamalara uyum Şirket yönetimi 

tarafından prensip olarak benimsenmiştir.  

 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ  

 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi  

Posco TNPC Otomotiv Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketimiz Yüzde yüz yabancı sermayeli ve tek ortaklıdır. Pay 

sahibi ile ilişkilerden Genel Müdür  ve Mali işler müdürü sorumludur.  

Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişiler;  

Genel Müdür: HOONHWI LEE 

İletişim Bilgileri      : 0224-484 31 32  

Faks                          : 0224-484 31 77  

e-mail                       : ihooniuss@posco.net 

Mali İşler Müdürü : KIM SEUNGJUN  

İletişim Bilgileri      : 0224-484 31 32  

Faks                          : 0224-484 31 77  

e-mail                       : ksjjunes@posco.net 

 

Konusuyla ilgili tüm raporlamaları periyodik olarak Yönetim kuruluna sunmak ve yönetim kurulu ile pay sahibi 

arasında iletişimi sağlamakla görevlendirilmiştir. 

 

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

 

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya 

açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için 

gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum 

açıklamalarında yanıtlanması suretiyle pay sahibinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahibini haklarının 

kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket sahibi POSCO CO. LTD. kullanımına 

sunulur. Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak 

düzenlenmemiş olup, Şirket’e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir. 
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4.Genel Kurul Toplantıları  

 

Şirket dönem içerisinde 1 adet Genel Kurul gerçekleştirmiştir. Şirket’in 2020 yılı Olağan Genel Kurul’u 

15.09.2020 tarihinde %100.00’lık bir toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet kanun ve ana 

sözleşmede öngörüldüğü üzere gündem ile birlikte 13.10.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 

edilmek suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul öncesinde Olağan Genel Kurul gündemi, 2019 yılı faaliyet özeti, denetçi 

raporu özeti ve bağımsız denetim raporunu içeren Şirket faaliyet raporu Şirketin merkezinde pay sahibinin 

temsilcisinin bilgisine sunulmuştur. Pay sahibi temsilcisine soru sorma haklarını dilek ve temenniler bölümünde 

kullanmıştır. Pay sahibi temsilcisi tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Söz konusu Genel Kurul’a ilişkin 

tutanaklar Genel Kurulu takiben Şirket  bünyesinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. 

 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları  

 

Ortaklık payları nama yazılı olup imtiyaz taşımamaktadır. Genel kurulda her bir hisse bir oya sahiptir. Ortaklık 

bünyesinde karşılıklı iştirak içinde olan şirket bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma yönünde ana sözleşmede 

bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

 

6. Kar Payı Hakkı  

 

 Esas sözleşmenin 16.Maddesi uyarınca; şirketin genel giderleri, amortismanları ve yasal yedek akçeleri, hesap 

yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar, Şirketin net karını oluşturur. 

 

 Net karın %5 (yüzde beş)i sermayenin %20(yüzde yirmi)sine ulaşıncaya kadar ilk kanuni yedek akçe olarak 

ayrılır. Kalandan, hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (yüzde beş) oranında birinci temettü verilecek 

kadar miktar ayrılır. 

 

 Bunu takiben, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, net kardan hissedarlara dağıtılacak karın miktarı, dağıtım 

tarihi, olağan ve olağanüstü yedek akçelere kardan başkaca pay ayrılıp ayrılmayacağı, ayrılacak ise bunun miktar 

veya oranı, Genel Kurulca kararlaştırılır. Hissedarlara kar dağıtılmasına karar verilirse, Türk Ticaret Kanununun 

466/3 maddesi gereğince dağıtılmasına karar verilen kısmın %10 (yüzde on)u ikinci kanuni yedek akçe olarak 

ayrılacaktır. Yasal ve Yedek Akçe olarak Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken 

miktarlar net kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz. 

 

7. Payların Devri  

 

Nama yazılı hisselerin satışı, devri, rehnedilmesi ve diğer tasarruflara konu edilmesi, Şirkete karşı ancak 

Yönetim Kurulunun usulüne uygun onayı ve Şirket pay defterine işlenmesi ile  geçerli olacaktır. Eğer önceden 

yazılı olarak böyle bir işleme onay vermemiş ise, Yönetim Kurulu herhangi bir neden göstermeksizin böyle bir 

onay vermekten imtina edebilir ve pay defterine kaydetmeyi reddedebilir.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 
 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

  

8. Bilgilendirme Politikası  

 

Şirket tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 

üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe 

kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına 

ilişkin usul ve esasları kapsamında  www.posco.com.tr sitesinden kamuya gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

 

9. Şirketin Internet Sitesi ve İçeriği  

 

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket’e ait internet adresi olan www.posco.com.tr Türkçe olarak aktif 

kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirket’in internet sitesindeki bilgiler, ilgili 

mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup, çelişkili veya eksik bilgi 

içermemektedir. Şirket’in internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra Kurumsal 

Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.  

 

10. Faaliyet Raporu 

 

Şirket faaliyet raporu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye 

ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak 

hazırlanmaktadır 

 

BÖLÜM III -MENFAAT SAHİPLERİ 

 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  

 

Menfaat sahipleri Şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme aracı 

olarak elektronik posta, posta kullanılmakta, daha dar kapsamlı gelişmelerle ilgili olarak ilgili menfaat sahibi 

grubu ile toplantılar gerçekleştirilmektedir.  

 

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 

Yönetim Kurulu Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan vekili olmak üzere toplam  2 üyeden 

oluşmaktadır. Şirket’in menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. 

Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. 

 

13. İnsan Kaynakları Politikası 

 

Şirket tarafından benimsenen insan kaynakları politikası çalışanlarını geliştirerek, yetkilendirerek ve bağlılığı 

arttırarak etkin, yetkin ve esnek bir organizasyon oluşturmak, değerleri yansıtan bir performans kültürünü 

benimsemek, sürdürebilir rekabet avantajı yaratan lider bir organizasyon olmak olarak benimsenmiştir. Şirket’in 

uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır. Şirket, görev 

tanımlarını ve dağılımını, performans ve ödüllendirme kriterlerini Genel Müdür vasıtasıyla yapılan toplantılarda 

çalışanlarına duyurmaktadır. 

 

 

http://www.posco.com.tr/


  
 
 
 

 
 

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  

 

Şirket, kaliteli hizmet üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının ve müşterilerinin hakkını gözeten, 

hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını 

benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirkettir. Şirketimiz, işleme tesislerinin bulunduğu 

Bursa/Nilüfer bölgelerinde bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal yardım faaliyetleri, çevre düzenlemesi 

çalışmalarına destek gibi bölge gelişimini destekleyici faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 

 

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

 

Yönetim Kurulu                     Unvan  

HOONHWI LEE  Başkan 

KIM SEUNGJUN  Başkan Vekili 

 

 

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde TTK 

hükümlerine atıfta bulunmak suretiyle yer verilmiştir. Buna karşılık her bir Yönetim Kurulu üyesinin yetkinlikleri ve 

tecrübesine bağlı olarak tanımlanmış sürekli görev ve sorumluluklarının yanı sıra görev dağılımının bir parçası 

olarak dönemsel projelerde de koordinasyon görevleri bulunmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, kendi 

alanlarında öncü profesyoneller olup Şirket bünyesinde yürütülen projelerde kendi alanlarında edinmiş oldukları 

tecrübe ve bakış açısı ile yönlendirici görev almak üzere atanmışlardır. Bu sebeple Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket 

dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlandırmalar bulunmamakla beraber 

Şirketimiz bünyesindeki görevlerinin zaman ve odaklanma anlamında olumsuz etkilenmemesi esastır. Şirket 

tarafından Yönetim Kurulu üyeleri için getirilmiş bir yasak söz konusu olmamakla beraber bu kapsamda bir işlem 

gerçekleşmemiştir. 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  

Yönetim Kurulu faaliyet dönemi başında oluşturulan bir takvim doğrultusunda en az 12 ayda bir toplanır. 

Yönetim Kurulu takviminin oluşturulması, güncellenmesi, üyelerinin toplantılara katılımının temin edilmesi, şirket 

yönetimince hazırlanan yönetim kurulu raporunun toplantıdan 1 hafta öncesinde tüm üyelere ulaşması, 

tutanakların hazırlanması ve arşivlenmesini teminen oluşturulmuş bir sekreterya bulunmaktadır. Yönetim Kurulu 

toplantılarının gündemi yine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin görüşleri 

doğrultusunda belirlenir. Her toplantıdan 15 gün önce kesin davet ve gündem her bir Yönetim Kurulu üyesinin 

talebi doğrultusunda uygun mecra ile kendisine ulaştırılır. Toplantıda alınan kararların yanı sıra açıklanan farklı 

görüşler, öneriler ve sorulan sorular da toplantı zabıtlarına geçirilmektedir. Mütalaalar olmakla beraber, şu ana 

kadar katılanların oybirliği ile alınmamış bir karar bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı 

ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamaktadır 

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı  

Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi görev yapmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate 

alınarak Aday Gösterme Komitesi ve Ucret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi görevi de Kurumsal 

Yönetim Komitesine bırakılmıştır. Komitelerin toplanma sıklığı, faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip 

ettikleri prosedürler  yönetmeliklerde belirtilmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar 

sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından 

alınmaktadır.  



  
 
 
 

 
 

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması  

Şirketimizde risk yönetimi ve iç kontrol tüm grup şirketlerini kapsayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından 

oluşturulmuş bulunan Mali Kontrol Departmanı ve Finansman departmanları bünyesinde yürütülmektedir. 

Şirketimiz özelinde ise, Mali İşler ve Finansman birimi risk yönetim süreci ve iç kontrol mekanizması ile ilgili 

çalışmaları yürütmektedir. Şirket bünyesinde yer alan bu birimler süreç dahilinde koordineli bir çalışma 

yürütmektedir. Buna göre, Şirket aylık bazda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında 

hazırladığı finansal tablolarını ve tanımlanmış kritik performans göstergeleri doğrultusunda şirketin performansına 

ilişkin şirket yönetiminin açıklamalarını da içeren önceden belirlenmiş bir format, kapsam ve içerik dahilinde üst 

yönetim raporlaması yapmaktadır. Söz konusu raporlar, takip eden ayın 10. gününde Posco Co.Ltd. Mali Kontrol 

Departmanı’na ve Şirket üst yönetimine eş zamanlı olarak iletilmektedir. Buna ek olarak şirketin yasal ve yönetim 

muhasebe kayıtları ve finansal tabloları da elektronik ortamda grup raporlama platformuna girilmekte ve söz 

konusu rapor ve kayıtlar Holding Mali Kontrol departmanı tarafından tutarlılık, standartlara uyum, kritik 

performans göstergelerinden varyans konularında analiz edilmektedir. Üst yönetim raporlamasındaki amaç, 

Şirketin operasyonel ve stratejik aksiyonların alınması için gerekli olan analizler ile şirket yönetimine karar alma 

sürecinde destek olmaktır. Finansman Departmanı Şirketimiz özelinde de şirket varlıklarını değerlendirilmesi 

işlevini yerine getirmektedir. Buna ek olarak, Şirket finansman birimi finansal piyasa enstrümanlarını kullanarak 

risk yönetim fonksiyonunu yerine getirmektedir. Küresel gelişmeleri yakından takip eden şirketimiz, kurumsal risk 

yönetimi politikalarını etkin ve sistematik hale getirerek, faaliyetlerine etki edebilecek faktörleri belirlemek, bu 

faktörleri risk iştahına paralel olarak yönetmek ve gerekli önlemleri alabilmek amacıyla kurumsal risk yönetimi 

sürecini belirlemiştir. Şirketin devamlılığına ve gelişimine yönelik tehdit oluşturabilecek unsurların önceden tespiti 

ve bu risklere karşı alınacak aksiyon planlarının belirlenmesini kendine amaç edinen finans birimi, riskin etkin bir 

şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Bu bağlamda finans departmanın karşılaştığı başlıca 

riskler; müşteri alacaklarından kaynaklanabilecek kredi riski, firma faaliyetlerinden doğabilecek operasyonel risk, 

döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişimlerden kaynaklanabilecek piyasa riski, faaliyetlerin sürdürülmesine ve 

güncel ihtiyaçların fonlanabilmesine yönelik ortaya çıkabilecek likidite riski, faaliyette bulunulan sektörlerdeki 

gelişmeler paralelinde ortaya çıkabilecek stratejik risk ve şirketin güçlü imajına ve itibarına yönelik itibar riski olarak 

öne çıkmakta, şirket, karlılığını ve operasyonlarının 9 etkinliğini devam ettirmek amacıyla bütün riskleri etkin bir 

şekilde yönetip, gerekli aksiyonları almaktadır.  

 

19. Şirketin Stratejik Hedefleri  

Yönetim Kurulu Şirketin vizyon ve misyonunu belirlemiştir. Şirketin vizyonu “Dünya çapında tanınan Posco 

Co.Ltd. , lider çelik  firması olmak”, misyonu ise “Çelik  endüstrisindeki uzmanlığımızla, yaşam kalitesini yükselten 

ürün ve hizmetler sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal gelişimini üst seviyelere taşımak”tır. Şirketin vizyon ve 

misyonu internet sitesi kanalıyla kamuya duyurulmuştur Posco Co.Ltd.tarafından oluşturulan stratejik hedefler, 

önce ilgili şirketin yönetim kurulunun onayına sunulur ve ardından Holding tarafından konsolide edilerek, önce 

Posco Co.Ltd. İcra Komitesi'ne, daha sonra da Posco Co.Ltd. Yönetim Kurulu'na sunulur. Her yıl iş planları bu 

stratejilere ilişkin aksiyon planları göz önüne alınarak hazırlanır. Yöneticiler iş planlarını şirket yönetim kurulu ile o 

dönemdeki iş planı/bütçe toplantısında paylaşır, gerekli görüldüğü hallerde revizyonların yapılmasını müteakip 

yıllık iş planı ve bütçe yönetim kurullarında onaylanır. Stratejiler, bu stratejilerin uygulanması ve şirket performansı 

şirket iş planının bir parçası olarak yıl içerisinde şirket yönetim kurulu tarafından her 3 ayda bir gözden geçirilir ve 

hedeflere ulaşma derecesi ölçülür.  

 

 



  
 
 
 

 
 

20. Mali Haklar  

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar sabit ve değişken olmak üzere iki bileşkeden oluşmaktadır. 

Bunların ilki olan sabit ücret. Değişken ücret ise aylık performans ve dönem kârından  ve Posco Co.Ltd. onayına 

tabi bir oran ile dağıtılan prim ve yan haklardan oluşmaktadır. Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve 

yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı 

altında kredi kullandırmamıştır.) 


