KURUMSAL YÖNET‹M UYUM BEYANI
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Beyan›

BÖLÜM II Kamuyu Ayd›nlatma ve ﬁeffafl›k

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›

8. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan prensipleri kendisine
hedef olarak belirlemiﬂ, bu konu ile ilgili gerekli çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r.

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. hisselerinin halka arz edildi¤i 2004 y›l›ndan
bu yana ﬂirket faaliyetleri ve finansal yap›s› hakk›nda kamuoyunun
ayd›nlat›lmas›na önem vermiﬂ ve bunun gere¤ini yerine getirmiﬂtir. ﬁirket
bilgilendirme politikas›, ﬂeffafl›k ve do¤ruluk üzerine inﬂa edilmiﬂtir.

BÖLÜM I Pay Sahipleri
2. Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. 2004 y›l›nda halka aç›lmas›ndan itibaren
bünyesinde pay sahipleri ile iliﬂkileri yürütmek üzere “Yat›r›mc› ‹liﬂkileri”
departman›n› kurmuﬂtur. Bu departman›n amac› Desa Deri Sanayi ve Ticaret
A.ﬁ. ve mevcut ve potansiyel yat›r›mc›lar› aras›nda düzenli, zaman›nda ve
do¤ru bilgilendirmeye dayanan bir köprü kurmakt›r.
Bölüm 2006 y›l› içinde yat›r›mc›lardan gelen çok say›da telefon, mektup,
e-postay› cevaplam›ﬂ, bu departman›n iletiﬂim bilgileri ﬂirket dokümanlar›nda
ve web sitesinde aç›klanm›ﬂt›r. Bu departmandan sorumlu kiﬂi ve iletiﬂim
bilgileri: Ayçin Savaﬂan, Halkal› Cad. No:208 Sefaköy, 0 212 698 98 00
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Pay sahiplerinden gelen talepler ﬂirket mesai saatleri içinde telefon ve
e-posta ile cevaplanmaktad›r. Pay sahipli¤i kullan›m› ile ilgili de¤iﬂiklikler hem
bas›n hem de elektronik ortamda SPK mevzuat› çerçevesinde
yay›mlanmaktad›r. Ana sözleﬂmede özel denetçi atanmas› ile ilgili bir
düzenleme yoktur, dönem içinde özel denetçi atanmas› talebi olmam›ﬂt›r.
4. Genel Kurul Bilgileri
2006 y›ll› faaliyet dönemi içinde 1 ola¤an genel kurul toplant›s›, 1 ola¤anüstü
genel kurul toplant›s› gerçekleﬂtirilmiﬂ olup bu genel kurullarla ilgili bilgiler
SPK mevzuat› do¤rultusunda gerek özel durum aç›klamas› gerekse bas›n
yoluyla kamuya iletilmiﬂtir. Nama yaz›l› pay sahiplerine pay defterine kay›t
için özel bir süre öngörülmemiﬂ olup Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümlerine
uyulmuﬂtur.
Genel kurul öncesi ﬂirket faaliyet raporu ﬂirket merkezinde pay sahiplerine
sunulmuﬂtur. Pay sahipleri genel kurulda soru sorma haklar›n› mevzuat
do¤rultusunda kullanabilir olmalar›na ra¤men herhangi bir soru sorulmam›ﬂt›r.
Genel kurula kat›l›m›n kolaylaﬂt›r›lmas› amac›yla ﬂirket merkezi seçilmiﬂ, genel
kurul ilan› asgari bas›n ve ‹MKB bülteni arac›l›¤› ile yay›mlanm›ﬂt›r. Genel
kurul, asgari toplant› nisab›yla toplanm›ﬂt›r.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
(A) grubu hisse senetleri 5 yönetim kurulu üyesinin 4’ünü belirleme hakk›na
sahiptir. Ola¤an ve ola¤anüstü genel kurul toplant›lar›nda (A) grubu hisse
senetlerinin her biri elli adet oy hakk›na, (B) grubu hisse senetlerinin her biri
birer adet oy hakk›na sahiptir. Karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisi içinde olunan ﬂirket
yoktur. ﬁirket esas sözleﬂmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer
verilmemiﬂtir.
6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uygun olarak
2007 ve izleyen y›llarda, ﬁirketimizin 28.02.2007 tarih 53/2007 say›l› Yönetim
Kurulu Toplant›s›nda Kay›tl› Sermayeye geçiﬂ hakk›nda al›nan karar da göz
önünde bulundurularak, resmi makamlarca verilecek onay ve izinleri
müteakiben, Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat› ve ﬁirket ana sözleﬂmesi
hükümleri çerçevesinde kay›tl› sermayeye geçisin sa¤lanmas› ve ayr›ca
ﬂirketimizin sahip oldu¤u “Desa” markas›n›n, Hazine ve D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›’nca Turquality Program› kapsam›nda desteklenecek marka
olarak belirlenmesi ve bu program çerçevesinde büyüme, geliﬂme ve güçlü
bir mali yap›ya sahip dünya ﬂirketi olma hedefleri do¤rultusunda, ortaklar›m›z
ve ﬂirket menfaatleri de göz önüne al›narak dengeli ve ölçülü bir kar da¤›t›m
politikas› izlenmesine ve bu hususun ola¤an genel kurul toplant›s›nda ortaklar›n
bilgisine sunulmas›na karar verilmiﬂtir.

7. Paylar›n Devri
Nama yaz›l› (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde; (A) grubu
paydaﬂlar›n hisselerini satmas› halinde di¤er (A) grubu paydaﬂlar›n ﬂirket
nezdinde mevcut hisseleri oran›nda önal›m hakk› mevcuttur. Bunun d›ﬂ›nda
ﬂirket esas sözleﬂmesinde pay devrini k›s›tlayan hüküm bulunmamaktad›r.

Buna göre; Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin mevcut ve potansiyel
yat›r›mc›lar›n›n ve tüm kamuoyunun ﬂirket hakk›nda ayd›nlat›lmas› hedeflenir.
SPK mevzuat› çerçevesinde mali tablolar kamuoyu ile zaman›nda paylaﬂ›l›r.
ﬁirketin finansal durumunu direkt veya dolayl› olarak etkileyecek tüm
görüﬂmeler, sonuçlanan anlaﬂmalar vb. ile ilgili yap›lan özel durum
aç›klamalar›n›n ‹MKB’ye gönderilmesinin ard›ndan daha geniﬂ kitlelere
ulaﬂmak amac›yla, konu hakk›nda haz›rlanan bas›n bültenleri kamuoyuna
duyurulur. SPK mevzuat›nda belirtilen bilgilerin yan› s›ra Desa Deri Sanayi
ve Ticaret A.ﬁ.’nin yeni ürünleri ve hizmetleri, ﬂirket bünyesinde meydana
gelen ve kamuoyunu ilgilendiren durumlar, yeni geliﬂmeler, ﬂirket faaliyetlerinin
de¤erlendirilmesi, hedefler gibi konularda SPK mevzuat› do¤rultusunda
kamuoyuna aç›klamalar yap›l›r. Kamuoyunun Desa hakk›nda
bilgilendirilmesinde; bas›n bültenleri, bas›n toplant›lar›, ﬂirket sözcüleri olan
Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Genel Müdür’ün yaz›l› ve görsel medyaya
verdikleri özel haber ve röportajlar, bas›n gezileri, bas›n mensuplar› ile sözlü
görüﬂmeler gibi yöntemler izlenmektedir.
Desa’n›n bilgilendirme politikas› ﬂirketin halka aç›ld›¤› 2004 y›l›ndan bu yana
iletiﬂim dan›ﬂman› ﬂirket, reklam, halkla iliﬂkiler ve yat›r›mc› iliﬂkileri departman›
taraf›ndan koordineli bir çal›ﬂma ile yürütülmektedir. Organizasyonun
bütününde, kamuoyuna aç›klama yap›lacak konularla ilgili, yönetim ve
departmanlardan gelen bilgi ak›ﬂ›n›n düzenlenmesi, tek elde toplanmas›
için Reklam, Halkla ‹liﬂkiler ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Yöneticisi Ayçin Savaﬂan
görevlendirilmiﬂtir.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
2006 y›l› içinde 48 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›ﬂ, bu aç›klamalara
istinaden ek aç›klama istenmemiﬂtir. Tüm özel durum aç›klamalar› zaman›nda
yap›lm›ﬂ, ﬂirkete herhangi bir yapt›r›m uygulanmam›ﬂt›r.
10. ﬁirket Internet Sitesi ve ‹çeri¤i
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. resmi web sitesi www.desa.com.tr
Türkçe, ve ‹ngilizce dillerinde yay›mlanmakta ve içeri¤i ﬂirket taraf›ndan
periyodik olarak güncellenmektedir. Internet sitesinde detayl› bir “Yat›r›mc›lar”
bölümü yer almakta ve bu bölümde ticari bilgiler, faaliyet raporu, denetim
raporu, ana sözleﬂme, finansal bilgiler, genel kurul gündemleri, hazirun
cetvelleri, kurumsal yönetim uyum beyan›, toplant› tutanaklar› ve vekaleten
oy kullanma formu yer almaktad›r. SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm
madde 1.11.5’te say›lan ve ﬂirket web sitesinde yay›mlanmayan bilgiler ise
Kamuyu Ayd›nlatma Projesi çerçevesinde kap.spk.gov.tr adresinde
yay›mlanmaktad›r.
11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
Gerekli görüldü¤ü hallerde elimizdeki mevcut bilgiler kamuyla paylaﬂ›l›r.
12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya
Duyurulmas›
Tüm ﬂirket çal›ﬂanlar›, zaman zaman teknoloji, üretim, yeni ürün, finans gibi
alanlarda kendi çal›ﬂt›klar› departman›n gerektirdi¤i biçimde s›n›rl› bilgi sahibi
olabilmektedirler. Buna ba¤l› özel durum gerektiren bilgiler SPK mevzuat›
çerçevesinde ﬂirket yönetimince duyurulmaktad›r.

BÖLÜM III Menfaat Sahipleri
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Her ay düzenlenmekte olan yönetim tak›m› çal›ﬂmalar›, her hafta düzenlenen
icra toplant›lar› gibi aktiviteler Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin
hedeflerinin tabana yay›lmas›nda önem arz etmektedir.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Desa olarak bir dünya markas› olman›n sorumlulu¤unu yüklenirken, ﬂirket
olarak önemle üzerinde durdu¤umuz öncelikler var: Koﬂulsuz müﬂteri
memnuniyeti, çal›ﬂanlar›m›z›n geliﬂimi (e¤itimi) ve çal›ﬂmalar›m›z›n baﬂar›yla
sonuçlanmas›.
Dünya çap›nda bir baﬂar›ya dönüﬂtürdü¤ümüz gücümüzü, önceliklerimize
uygun olarak belirledi¤imiz ve s›k› s›k›ya ba¤land›¤›m›z ilkelerimizden
al›yoruz. En önemli dayana¤›m›z ve kayna¤›m›z›n insan oldu¤u gerçe¤ini
hiçbir zaman unutmadan ve kaliteden ödün vermeden geldi¤imiz noktada,
koﬂulsuz müﬂteri mutlulu¤u, esneklik ve müﬂteriye dönüﬂ h›z›n›n yüksekli¤i
bizim için en önemli kriterlerdir. 30 y›ll›k Desa mucizesi, her noktada
gösterdi¤imiz yüksek performans›n ve kalite anlay›ﬂ›n›n ürünüdür.
ﬁirketimiz, bugünü yaﬂarken gelece¤i düﬂünüp planlayan insan kayna¤›na
sahip olmay› hedeflerken, bütün çal›ﬂanlar›m›z da ﬂirketimizin ve ürünlerimizin
yurt içi ve yurt d›ﬂ›ndaki olumlu imaj›n› sürdürmek için çaba harc›yor.
Çal›ﬂanlar›m›za, uluslararas› bir ortamda çal›ﬂma, uluslararas› baﬂar›lar›n
mutlulu¤unu yaﬂama, kendine has koﬂullar› olan bir sektörde uzmanlaﬂma,
kariyer sahibi olma ve çal›ﬂmalar›n›n ödüllendirilmesi f›rsat›n› veriyoruz.
Baﬂar›s›n› ilkelerine ba¤l›l›¤› ile güvence alt›na alan Desa, en büyük
dayana¤›n›n insan kayna¤› oldu¤unun bilinciyle gelece¤ini planl›yor. Bu
yaklaﬂ›mla, ﬂirketimizin insan kayna¤› geliﬂtirme felsefesini ﬂöyle özetliyoruz:
"Her kademedeki insan kayna¤›m›z› kendimiz yetiﬂtirece¤iz."

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›lmas›
Yönetime kat›l›m Yönetim Kurulu’na seçilim gerektirmekle birlikte,
çal›ﬂanlar›n yönetime kat›l›m› çeﬂitli iﬂ süreçleri ile özendirilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin yar›dan fazlas›n›n icrac› olmas›, ﬂirket faaliyetinin
kapsam› ve yap›lanmas›n›n niteli¤i nedeniyledir. 2007 y›l› içinde yap›lacak
olan ilk Yönetim Kurulu seçimlerinde Kurumsal Yönetim ‹lkeleri gözetilecektir.
Yönetim kurulu üyelerinin ﬂirket d›ﬂ›nda görev almalar› konusunda ilgili
Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuat› dikkate al›nmaktad›r.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
ﬁirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümde yer alan niteliklere uygundur. Bu kriterlere
esas sözleﬂmede gönderim yap›lm›ﬂ ancak detayl› olarak belirtilmemiﬂtir.
20. ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Desa’n›n misyonu, vizyonu, hedefleri ve etik de¤erleri kurumsal kimlik
dosyas›na eklenerek ve ﬂi¤rket websitesinde kamuoyuna sunulmuﬂtur.
Yönetim Kurulu yöneticiler taraf›ndan haz›rlanan stratejik hedeflerin
oluﬂturulmas›na kat›lmakta ve onaylamaktad›r. Faaliyetler ayl›k, 3 ayl›k,
6 ayl›k ve y›ll›k olarak de¤erlendirilmektedir. 2007 y›l› stratejik hedefleri
oluﬂturulmuﬂ olup sat›ﬂ-pazarlama ve üretim hedefleri gözden geçirilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Hedeflerin yay›l›m› çal›ﬂmalar› devam etmektedir. Önümüzdeki
5 y›ll›k stratejik planlama çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Bütün bölümler için
finansal, müﬂteri, süreç ve ö¤renme geliﬂme hedeflerinin indikatörleri
oluﬂturularak 2006 y›l› gerçekleﬂen durum belirlenmiﬂ, 2007 y›l› öngörüsü
yap›lm›ﬂt›r.
21. Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›

Bu felsefeye uygun olarak Desa, çal›ﬂanlar›n› e¤itmek ve geliﬂtirmek
amac›yla, e¤itim ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› kendi bünyesinde yürütüyor.
E¤itim Sistemi, sektörün kendine özgü koﬂullar› dikkate al›narak, iﬂgücünün
yetiﬂtirilmesi geliﬂtirilmesi amac›yla kuruldu.
Çal›ﬂanlar ile iliﬂkiler, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ‹nsan Kaynaklar›
departman›nca yürütülmektedir. ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Ahmet Hamdi
Paramyok’dur. Y›l içinde departmana ayr›mc›l›k konusunda bir ﬂikâyet
gelmemiﬂtir.

ﬁirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel risklerin
düzenli olarak incelenmesini içermekte ve finans departman› taraf›ndan
periyodik olarak yap›lmaktad›r. ﬁirket iç kontrol mekanizmas› ise Mali ‹ﬂler
departman› ve ‹ç Denetim Komitesinin sorumlulu¤undad›r.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Genel Kurul görev ve yetkileri d›ﬂ›nda kalan, Türk Ticaret Kanunu, ﬂirket
ana sözleﬂmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm iﬂlerin
yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
ISO 9001:2000 kalite belgesi alt›nda üretim yapan Desa Deri Sanayi ve
Ticaret A.ﬁ. tüm iﬂ süreçlerinde müﬂteri odakl› olarak çal›ﬂ›r. Sipariﬂin
al›nmas›ndan üretimine, tesliminden sat›ﬂ sonras› servise kadar tüm
süreçlerde müﬂteri memnuniyeti esas al›nm›ﬂt›r.
Ayr›ca Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. 2006 y›l› içerisinde açt›¤› ma¤azalarla
toplam 51’e ulaﬂan ma¤aza a¤› ile müﬂterilerle olan iliﬂkilerini sürekli güncel
tutmakta ve geliﬂtirmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Desa, kuruldu¤undan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiﬂtir.
Bu amaçla Desa sosyal ve kültürel faaliyetlerde sponsorluklar üstlenmektedir.
ETI ve GSP sosyal güvence standartlar›na uygun olarak çal›ﬂan Desa ISO
9001:2000 sistem sertifikas›na sahiptir. ﬁirket ayn› zamanda The Marks
and Spencer Quality Requirement (MSQR) kalite standard› belgesini
almaya hak kazanan 25 üretim tesisinden biridir.
ﬁirket çevreye duyarl› bir ﬂekilde, yer ald›¤› sektörün çevre ile ilgili uymas›
gereken normlar›na sad›k üretim yapmaktad›r. Dönem içinde çevreye
verilmiﬂ zarardan dolay› ﬂirket aleyhine aç›lan herhangi bir dava
bulunmamaktad›r.
BÖLÜM IV Yönetim Kurulu

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, ﬂirket bilgilendirme
politikas› do¤rultusunda, bas›n yoluyla, özel durum aç›klamalar›yla, bas›n
ve analist toplant›lar› arac›l›¤›yla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

* Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Tahir Lütfü Alpdemir'in 22.12.2006
tarihindeki istifas›yla boﬂalan Yönetim Kurulu Üyeli¤ine yap›lacak ilk Genel
Kurul toplant›s›na kadar görev yapmak ve ilk toplanacak Genel Kurul’un
tasvibine sunulmak üzere Burçak Çelet'in seçilmesine karar verildi.

18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Melih ÇELET ‹crac› üye
Burak ÇELET ‹crac› üye - Genel Müdür
Nihal ÇELET ‹crac› üye
Geza Ümit Erwin DOLOGH ‹crac› olmayan üye
Burçak ÇELET* ‹crac› olmayan üye

Dönem içinde 49 Yönetim Kurulu toplant›s› yap›lm›ﬂ olup toplant› gündemleri
önceden belirlenmektedir. Yap›lan toplant›lara fiilen kat›l›m sa¤lanm›ﬂ,
tüm Yönetim Kurulu kararlar› oybirli¤iyle al›nm›ﬂ, Yönetim Kurulu
toplant›lar›nda Yönetim Kurulu üyelerince belirtilen ve karar zapt›na
geçirilmiﬂ soru olmam›ﬂt›r. Ola¤an Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n tarihleri
önceden belirlenmektedir. Yönetim Kurulu sekretaryas› mevcuttur.
25. Etik Kurallar
ﬁirket ve çal›ﬂanlar için etik kurallar oluﬂturulmuﬂ, belirlenen bu etik kurallar
‹nsan Kaynaklar› El Kitapç›¤›’yla ﬂirket çal›ﬂanlar›na, ﬂirket bilgilendirme
politikas› çerçevesinde de kamuya aç›klanm›ﬂt›r.
26. Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve
Ba¤›ms›zl›¤›
Kurumsal Yönetim’le ilgili çal›ﬂmalar 2005 y›l›nda baﬂlat›lm›ﬂt›r. Yönetim
Kurulu’na ba¤l› olarak görev yapan Denetim Komitesi mevcuttur. 2007
y›l› faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim ‹lkeleri çerçevesinde, Kurumsal
Yönetim Komitesi oluﬂturulmas› hedeflenmektedir.
27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul’da
al›nan kararlara ba¤l› olarak uygulanmaktad›r. ﬁirkette performansa dayal›
ücret politikas› uygulanmaktad›r. Faaliyet dönemi içinde herhangi bir
yönetim kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler
sa¤lanmam›ﬂt›r.

