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‹novasyon

&
Mükemmellik

2007 rakamları, varlıklar üzerinde toplam 25 Milyon ABD Dolar› tutarında yeniden yapılandırma ve
kayıttan silme giderlerini de içermektedir.
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Kordsa Global Kilometre Tafllar›

1973 Kordsa Türkiye Bez Fabrikas›n›n Kuruluflu
1987 Dusa-Sabanc› DuPont ‹plik Fabrikas›n›n Kuruluflu

1990 “Kalite Kültürünün Yarat›lmas›” Çal›flmalar› ve
Toplam Kalite Yönetimine Geçilmesi

1993 Dünyada Tekstil Alan›nda ‹lk Kez
ISO 9001 Sertikas›n›n Kordsa’ya Verilifli

1993 Nile Kordsa’n›n Kuruluflu
1998 Interkordsa’n›n Kuruluflu
1998 Güney Amerika Yat›r›m›
1999 Dusa ‹plik ve Kordsa Bez fiirketlerinin Birleflmesi

2000 Kuzey Amerika Yat›r›m›
2001 DuPont ile Global Ortakl›k

2003 Teknoloji Merkezinin Chattanooga ABD’den
Kordsa Türkiye’ye Tafl›nmas›

2005 Dusa LLC Operasyonundaki DuPont Hisselerinin Al›nmas›
ve Ünvan›n›n Kordsa LLC Olarak De¤ifltirilmesi

2005 Polyesterde Büyüme

2006 Kordsa Global’in Oluflumu ve Merkezin ABD’den
Türkiye’ye Tafl›nmas›

2006 Asya'da Büyüme
2006 Global Teknoloji Organizasyonunun Oluflturulmas›

2007 Ar-Ge ve Tek Kord Yat›r›mlar›

2008 Global Teknoloji Merkezinin ‹zmit’te Aç›l›fl›
2008 Türkiye, Almanya ve Brezilya Fabrikalar›na Tek Kord Yat›r›m›

2009 Kordsa Global Teknoloji Merkezinin Sanayi Bakanl›¤› Taraf›ndan
Ar-Ge Merkezi Olarak Akredite Edilmesi
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Kordsa Global

Kordsa Global, dünyan›n lider naylon ve polyester
iplik, kord bezi ve tek kord üreticisi olup, lastik takviye
ve mekanik kauçuk pazarlar›na hizmet vermektedir.

Kordsa’n›n baflar› öyküsü 1973 y›l›nda ‹zmit’teki kord
bezi fabrikas› yat›r›m›yla bafllam›flt›r. Geçti¤imiz 36
y›l içinde, stratejik al›mlar ve güçlü ifl ortaklar›yla
gerçeklefltirilen giriflimler sayesinde küresel bir lider
haline gelen fiirket, 5 k›taya da¤›lm›fl, 9 ülkede yer
alan, 11 iflletmesi ve yaklafl›k 4500 kiflilik iflgücü ile
küresel liderli¤ini devam ettirmektedir. Kordsa Global
2009 y›l›nda 656 milyon ABD Dolar› (1 milyar 15
milyon TL) sat›fl rakam›na ulaflm›flt›r.

Genel merkezi ‹stanbul’da bulunan Kordsa Global’in
operasyonlar› afla¤›daki dört bölgede yer alan ülkelerde
bulunmaktad›r.

• Avrupa, Ortado¤u ve Afrika
Türkiye, Almanya, M›s›r

• Kuzey Amerika

Laurel Hill/Kuzey Carolina, ABD
Chattanooga/Tennessee, ABD

• Güney Amerika

Brezilya, Arjantin

• Asya Pasifik

Çin, Endonezya, Tayland

2009 y›l› itibar›yla Kordsa Global, Yeni ‹flletim Modeli’ni
uygulamaya alm›fl, bu yeni modelle fiirket bölgesel
yönetimden fonksiyonel yönetime geçmifl, global
müflteri yönetimi ve tedarik zinciri gibi ana süreçlerini
yenileyerek, de¤iflen pazar koflullar›na uyum
sa¤lam›flt›r.

Kordsa Global’in son dönemde müflteri ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yat›r›mlar›n› yo¤unlaflt›rd›¤›, Ar-Ge
çal›flmalar› da 2009 y›l›nda geri dönüfllerini vermeye
bafllam›flt›r. Nisan ay›nda, Kordsa Global Teknoloji
Merkezi Sanayi Bakanl›¤› taraf›ndan Ar-Ge Merkezi
olarak akredite edilmifltir. Böylelikle Ar-Ge harcamalar›
için devlet taraf›ndan sa¤lanan destek ve teflvikler
art›r›lm›flt›r. Bunun yan›s›ra, sektörün lider müflterileri
ile beraber yeni yüksek denye polyester iplik, aramid,
naylon melezkordlar ve yeni ürünlerle ilgili
ticarilefltirme çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

Sermaye Da€›l›m›
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Hac› Ömer
Sabanc› Holding A.fi.
%91,1

Halka Aç›k K›s›m
%8,9
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Vizyon

Müflterilerimizin
dünya çap›nda çözüm orta¤› olmak

S t r a t e j i k  G i r i fl i m l e r

Operasyonel Mükemmellik Çözüm Ortakl›¤› Dengeli Küresel Yaklafl›m

Tüm bölgelerde
rekabetçi maliyet

Pazar talebiyle uyumlu 
kapasite

Global tedarik zinciri

Müflterilerin teknik ve
operasyonel birimleri ile
iflbirli¤i

‹leri malzeme ve 
uygulama bilgisi

Müflteriye özel hizmet ile
farkl›laflma

‹novasyon kültürü ile 
yeni çözümler

Global müflteri ve ürün
yönetimi sistemi

Asya’da teknik altyap› 
yat›r›m›yla müflteri 
iliflkilerinin gelifltirilmesi

Global fonksiyon yönetimi
ile sinerjilerin art›r›lmas›

Te m e l l e r

De¤erler: ‹flçi sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i ve çevre; yasalara ve etik de¤erlere ba¤l›l›k; müflteri odakl›l›k;
aç›k fikirlilik; iflbirli¤i ve dayan›flma kültürü; sonuç odakl›l›k

Kaynaklar: Global stratejiye paralel insan kayna¤› gelifliminin sa¤lanmas›

Sistemler: Sürekli geliflim ve ifl mükemmelli¤i için f›rsat yarat›lmas›
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Strateji Modeli

Kurumsal De¤erler
‹flçi Sa¤l›¤›, ‹fl Güvenli¤i ve Çevre
‹fl ortaklar›m›z ve tüm çal›flanlar›m›z için kazas›z ve güvenli bir ifl ortam›
yaratmak öncelikli hedeflerimizdendir. Topluma sayg›l› bir kurulufl olarak
amac›m›z, çevre sa¤l›¤›n› ve do¤al kaynaklar› korumakt›r.

Yasalara ve Etik De¤erlere Ba¤l›l›k
Faaliyet gösterdi¤imiz tüm ülkelerde, her türlü ifl ve kiflisel iliflkilerimizde
yasalara, ahlaki de¤erlere uygun hareket ederiz.

Müflteri Odakl›l›k
Hedefimiz, müflterilerimizin baflar›lar›n› desteklemek için problemlerine
sadece do¤ru ve kal›c› çözümler bulmak de¤il, ayn› zamanda, onlar›n
yenilikçi ve güvenilir ifl orta¤› olmakt›r.

Sonuç Odakl›l›k
Kordsa Global çal›flanlar› olarak bizler, sonuç odakl› çal›flan ve taahhütlerini
sürekli geliflim ile yerine getirmeyi hedefleyen bir tak›m›z.

‹flbirli¤i ve Dayan›flma Kültürü
‹flbirliklerimizde, çal›flanlar›m›z›n, tedarikçilerimizin ve müflterilerimizin
deneyim ve birikimlerinden sinerji yaratmay› hedefleriz.

Aç›k Fikirlilik
Farklı kaynaklardan gelen yeni fikirleri ve bakıfl açılarını de¤erlendiririz.

Misyon
Katma de¤eri yüksek lastik takviye çözümlerini
küresel platformda sunmak.

Vizyon
Müflterilerimizin dünya çap›nda çözüm orta¤› olmak.
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Kordsa Global Ne Üretiyor?

HAMMADDE
NAYLON 6.6
- HMD
- AA

HMLS / TEKN‹K PET
- MEG
- PTA
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‹PL‹K

ÜRET‹M

ARAÇ
LAST‹KLER‹

OTOMOT‹V KAUÇUK
PARÇALARI

HAVA
SÜSPANS‹YON

S‹STEMLER‹

TAfiIYICI
BANTLAR

GÜÇ
AKTARICI
BANTLAR

ARAÇ
LAST‹KLER‹

ARAÇ
LAST‹KLER‹

V KAYIfiI

HORTUM

BALIK A⁄I

HALAT
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KORD BEZ‹

ENDÜSTR‹YEL
BEZ

TEK KORD



ABD
BREZ‹LYA

ARJANT‹N

146
M‹LYON

ABD DOLARI
YILLIK C‹RO

103
M‹LYON

ABD DOLARI
YILLIK C‹RO
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Kuruldu¤undan bugüne, çeflitli sat›nalma ve birleflmelerle güç kazanan
Kordsa Global, bugün 5 k›tada, toplam 9 ülkede, 11 tesis ile faaliyet
göstermektedir. 2009 yılında 656 milyon ABD Doları* konsolide net satıfl
geliri olan flirket, yaklafl›k 4.500 kifliye ifl imkanı sa¤lamaktad›r.
Kordsa Global bir Sabanc› Holding kurulufludur.

TÜRK‹YE

ALMANYA

MISIR

ENDONEZYA

TAYLAND

Ç‹N

156
M‹LYON

ABD DOLARI
YILLIK C‹RO

* T.C. Merkez Bankas› 2009 ortalama ABD Dolar kuru baz al›nm›flt›r.

12 2 0 0 9  F A A L ‹ Y E T  R A P O R U

267
M‹LYON

ABD DOLARI
YILLIK C‹RO
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GÜLER SABANCI
YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
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Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›

Say›n Ortaklar›m›z,

Zor bir y›l› geride b›rakt›k. 2008 sonlar›nda bafllayan küresel krizin etkisini 2009 y›l›nda özellikle reel
sektörde önemli ölçüde hissettik. Y›l boyunca birçok geliflmifl ülke ekonomilerinde daralma görülmüfl ve
dalgalanmalar yaflanm›flt›r. Ancak bununla birlikte dünya ekonomisinde y›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren
marjinal bir flekilde toparlanma da hissedilmeye bafllanm›flt›r.

2009 y›l›nda hemen her yerde hükümetler ve merkez bankalar› talebi desteklemek, belirsizlikleri ve finans
piyasalar›ndaki sistemik riskleri azaltmak için yo¤un müdahalelerde bulundular. Bu müdahaleler dünya
ekonomilerini yak›n tarihin en derin durgunlu¤undan ç›karmay› baflard› ve y›l ortas›ndan itibaren canlanma
sürecine girildi. Ancak krizle birlikte bütçe aç›klar› ve iflsizlik çok yükseldi. 2009 y›l›nda %1'e yak›n daralan
dünya ekonomisinin, 2010 y›l›nda tam olarak toparlanmas›n›n zor olaca¤› ve canlanman›n yavafl olaca¤›
öngörülüyor.

Bu zor y›l› en az etki ile tamamlamam›zda risk yönetimi altyap›m›z ve yetkinliklerimiz bize kritik katk›
sa¤lad›. Temel ifl hedeflerimizden taviz vermeksizin, risklerimizi en etkin flekilde yönetmek topluluk olarak
en önemli önceliklerimizden birini oluflturdu.

Kordsa Global flirketimiz de, bulundu¤u sektör ve ifl modeli nedeniyle 2009 y›l›nda ekonomik krizi önemli
ölçüde hissetmifl ve baflar›l› bir flekilde yönetmifltir.

Sene bafl›nda uygulamaya al›nan yeni iflletim modeli, zorlu günleri yönetmede avantaj sa¤larken,
müflterilerine de en etkin ve esnek flekilde hizmet verme, ifl orta¤› olma becerisi sa¤lam›flt›r. 2009 y›l›
sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, 656 milyon ABD $ ciro elde eden ve karl›l›¤›n› koruyan flirketimiz, 2010 y›l›na
da olumlu bir bafllang›ç yapt›.

Sektörünün lider oyuncusu olan, Kordsa Global, 2010 y›l›nda, stratejik hedefleri do¤rultusunda müflterileriyle
beraber Asya-Pasifik bölgesine yönelik çal›flmalar›n› sürdürürken, ‹zmit'te bulunan Ar-Ge merkezinden
yeni ürün gelifltirme faaliyetlerini ticarilefltirmeye odaklanacakt›r.

2010 y›l›nda da vizyon ve misyonumuz do¤rultusunda, paydafllar›m›za maksimum de¤eri yarataca¤›m›za
inan›yoruz. Bu inançla do¤ru ve emin ad›mlarla yolumuza devam edece¤iz.

Özveri ile çal›flan tüm kadrolar›m›za, ortaklar›m›za, müflterilerimize ve tüm paydafllar›m›za
teflekkür ediyoruz.
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1 GÜLER SABANCI
YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
(Nisan 2009 - Nisan 2012)
Güler Sabanc›, yüksek ö¤renimini Bo¤aziçi Üniversitesi
‹flletme Bölümü’nde tamamlam›flt›r.
1978 y›l›nda çal›flma hayat›na Lassa Lastik Sanayi A.fi.’de
bafllam›fl, ard›ndan 14 y›l Kordsa Kordbezi Sanayi ve
Ticaret A.fi’de Genel Müdür olarak görev yapm›flt›r.
Son olarak Sabanc› Holding Lastik, Takviye Malzemeleri
ve Otomotiv Grup Baflkanl›¤› görevinde bulunan Sabanc›,
May›s 2004’te Sabanc› Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
ve Murahhas Üyesi seçilmifl olup ayn› zamanda Sabanc›
Holding ‹nsan Kaynaklar› Komitesi’nin Baflkanl›¤›n›
yürütmektedir.
‹fl dünyas› d›fl›nda akademik dünyada da faal olan Sabanc›,
Sabanc› Üniversitesi’nin kurulufl çal›flmalar›ndan sorumlu
olmufltur ve halen Sabanc› Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Baflkan›’d›r. Bu görevleri d›fl›nda TÜS‹AD Yönetim Kurulu
Üyesi olan Sabanc›, ayr›ca özel markas› ile flarap
üretmektedir.

2 TURGUT UZER
YÖNET‹M KURULU BAfiKAN VEK‹L‹
(Nisan 2009 - Nisan 2012)
1954 Ankara do¤umlu olan Turgut Uzer, yüksek
ö¤renimini Ortado¤u Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü’nde tamamlam›flt›r.
1981 ve 2004 y›llar› aras›nda Lassa Lastik Sanayi A.fi.
ve Beksa A.fi.’de çeflitli yönetim kademelerinde görev
alm›fl olan Uzer, 1 Haziran 2004 tarihinden bu yana
Sabanc› Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv
Grup Baflkanl›¤› görevini yürütmektedir.
Turgut Uzer, ayr›ca Sabanc› Holding’e ba¤l› çeflitli flirketlerde
Yönetim Kurulu Üyeli¤i de yapmaktad›r.

3  BEK‹R SOYTÜRK
ÜYE
(Nisan 2009 - Nisan 2012)
1955 Akçakaya do¤umlu olan Bekir Soytürk, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi'nden Makina Yüksek Mühendisli¤i diplomas›na
sahiptir. 1977 - 2008 y›llar› aras›nda Lassa / Brisa Lastik
Sanayi ve Ticaret A.fi. ve Kordsa Global A.fi.’de çeflitli
yönetim kademelerinde görev alm›fl olan Soytürk, 1 Ocak
2009 tarihinden bugüne H.Ö. Sabanc› Holding A.fi. Lastik,
Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Baflkan Yard›mc›l›¤›
görevini yürütmektedir. Bekir Soytürk, ayr›ca H.Ö. Sabanc›
Holding A.fi.’ye ba¤l› çeflitli flirketlerde yönetim kurulu
üyeli¤i de yapmaktad›r.

4 MEHMET GÖÇMEN
ÜYE
(Nisan 2009 - Nisan 2012)
1957 y›l›nda Bursa'da do¤an Göçmen, yüksekö¤renimini
Ortado¤u Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü’nde, lisansüstü e¤itimini ise Syracuse Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i bölümünde tamamlam›flt›r. Çelik
Halat ve Lafarge firmalar›nda çeflitli görevlerde
bulunduktan sonra, 2003 - 2008 y›llar› aras›nda
Akçansa’da Genel Müdürlük görevini yürütmüfltür. 1
A¤ustos 2008 tarihinden itibaren Sabanc› Holding
‹nsan Kaynaklar› Grup Baflkan› olarak görev yapan
Göçmen, Eylül 2008’den bu yana Kordsa Global Yönetim
Kurulu Üyeli¤ini de yürütmektedir.

5 PETER GERARD KEHOE
ÜYE
(Nisan 2009 - Nisan 2012)
Yüksek ö¤renimini Dublin University College mühendislik
fakültesinde tamamlayan Kehoe, daha sonra Yale
Üniversitesi’nde doktora yapm›flt›r. Otuz y›l› aflk›n bir
süre DuPont firmas›n›n araflt›rma, imalat, pazarlama
ve kurumsal planlama bölümlerinde görev yapan Kehoe
yine ayn› kurumun baz› iflletmelerinde Genel Müdürlük
görevinde bulunmufltur.
Peter Gerard Kehoe, halen The Blasket Group Kurumsal
Dan›flmanl›k flirketinin baflkan›d›r.

6 TERRY HALL HAMMOND
ÜYE
(Nisan 2009 - Nisan 2012)
Yirmi y›ldan uzun bir süre, polyester iplik tedarikçisi
olarak lastik sektöründe muhtelif pozisyonlarda görev
alm›fl bulunan Hammond, 2001 y›l›nda KoSa flirketinden
teknik fiber ve Kuzey Amerika bölgesinden sorumlu
Baflkan Yard›mc›s› olarak emekli olmufltur.
Terry Hall Hammond, halen Kuzey Carolina’da Victory
Christian Center’›n sahibi oldu¤u yay›nc›l›k a¤› WordNet’te
Halkla ‹liflkiler ve Medya Gelifltirmeden sorumlu olarak
görev yapmaktad›r.

7 RAFAEL C. R. DECALUWÉ
ÜYE
(Nisan 2009 - Nisan 2012)
1994 ile 2002 y›llar› aras›nda, çelik tel, çelik kablo ve
geliflmifl malzeme üreticisi Belçika N.V. Bekaert S.A.
flirketinin CEO’lu¤unu yapm›fl olan Rafael Decaluwé,
halen strateji gelifltirme ve uygulama alan›nda Çin’de
ifl kurma dallar›nda dan›flmanl›k yapmakta olup ayn›
zamanda Belçika Jensen Group NV ve Malysse NV’nin
Yönetim Kurulu Baflkan›’d›r.
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Yönetim Kurulu
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1 MEHMET NURETT‹N PEKARUN
BAfiKAN - CEO
Mehmet Pekarun, Bo¤aziçi Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun olup, Purdue
Üniversitesi’nde Finans ve Strateji Uzmanl›¤› üzerine
MBA yapm›flt›r.
‹fl hayat›na 1993 y›l›nda Amerika’da General Electric (GE)
firmasinin Transportation Systems bölümünde bafllayan
Pekarun, 1996 - 1999 y›llar› aras›nda GE Healthcare-
Avrupa'da, önce Türkiye ve Yunanistan’dan Sorumlu Finans
Müdürü ve sonra da Do¤u Avrupa’dan Sorumlu Finans
Müdürü olarak görev alm›flt›r.
1999 - 2000 y›llar› aras›nda GE Lighting Türkiye Genel
Müdürü, 2000 - 2005 y›llar› aras›nda GE Healthcare -
Avrupa, Orta Do¤u ve Afrika Bölgesi'nde ‹fl Gelifltirme
Birimi Genel Müdürü, sonras›nda ise ayn› flirketin Avrupa,
Orta Do¤u ve Afrika Bölgesi’nde T›bbi Aksesuarlar Genel
Müdürü olarak görev yapan Mehmet Pekarun, 1 Mart
2006'dan bu yana Kordsa Global’in CEO’sudur.

2 BARIfi ORAN
CFO
Bar›fl Oran, lisans ve MBA derecelerini 1995 ve 1998
y›llar›nda s›ras›yla Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme Bölümü
ve University of Georgia’dan alm›flt›r. 1995 y›l›nda PwC’de
(‹stanbul) bafllayan ifl hayat›na, 1998-2003 y›llar› aras›nda
Sara Lee Corp.’da (Chicago) denetim, finans ve hazine
birimlerindeki farkl› görevleri ile devam etmifltir. Kordsa
Global’e kat›lmadan önce Ernst & Young (Minneapolis)’de
K›demli Müdür olarak görev alm›flt›r. Kordsa Global’e
2006 y›l›nda önce ‹ç Denetim Direktörü olarak kat›lm›fl,
2007 y›l›nda ise Global Finans Direktörü olarak atanm›flt›r.
Bar›fl Oran, Aral›k 2009’dan beri CFO görevini
sürdürmektedir.

3 CENK ALPER
BAfiKAN YARDIMCISI - TEKNOLOJ‹ ve PAZAR GEL‹fiT‹RME
Cenk Alper, ODTÜ Makine Mühendisli¤i fakültesinden
1991 y›l›nda lisans, 1994 y›l›nda yüksek lisans derecesi
alm›fl ve  2002 y›l›nda Sabanc› Üniversitesi MBA
program›n› tamamlam›flt›r.
1996 y›l›nda Beksa’da Proses Mühendisi olarak kariyerine
bafllayan Alper, Teknoloji ve Üretim bölümlerinde farkl›
yönetici pozisyonlar›nda görev ald›ktan sonra, 2002
y›l›nda Bekaert - Belçika Teknoloji merkezine Proje Müdürü
olarak atanm›fl, daha sonra Kuzey ve Güney Amerika
fabrikalar›ndan sorumlu Fabrika Müdürü olarak
Tennessee’de çal›flm›fl, ard›ndan Belçika Teknoloji
Merkezine Global Yeni Ürün Gelifltirme Müdürü olarak
dönmüfltür.
2007 y›l›nda Kordsa Global’e Global Teknoloji Direktörü
olarak kat›lan Cenk Alper, Ocak 2009'dan bu yana
Teknoloji ve Pazar Gelifltirme’den Sorumlu Baflkan
Yard›mc›l›¤› görevini yürütmektedir.

4 D‹NÇER ÇEL‹K
BAfiKAN YARDIMCISI - OPERASYONLAR
Dinçer Çelik, Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i
Fakültesi mezunudur. Kordsa’ya 1984 y›l›nda kat›lm›fl,
‹zmit tesisinde çeflitli teknik pozisyonlarda çal›flt›ktan
sonra 1997 - 2001 y›llar› aras›nda M›s›r NileKordsa
flirketinin yönetimini üstlenmifltir. 2001 Ocak ay›nda
‹zmit'e Operasyon Direktörü olarak dönen Çelik, 2005
y›l›nda Kuzey Amerika operasyonlar›ndan Sorumlu
Baflkan Yard›mc›s›-Genel Müdür olarak atanm›flt›r.
2007 - 2008 y›llar› aras›nda Asya Pasifik bölgesi Baflkan
Yard›mc›l›¤› görevini sürdüren Çelik, Ocak 2009 itibar›yla
Kordsa Global Operasyonlar Baflkan Yard›mc›l›¤› görevine
getirilmifltir.

5 HAKAN T‹FT‹K
BAfiKAN YARDIMCISI - T‹CAR‹
Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤inden mezun
olan Hakan Tiftik, Koç Üniversitesi'nden MBA derecesine
sahiptir. 1994 y›l›nda Kordsa’ya kat›lan Tiftik, üstlendi¤i
çeflitli görevlerden sonra, 1999 ile 2001 y›llar› aras›nda
Lojistik ve Sat›nalma Direktörü olarak çal›flt›. 2001 ile
2005 y›llar› aras›nda Interkordsa Almanya Genel
Müdürlü¤ü ve Tek Kord Global ‹fl Direktörlü¤ü görevlerini
yürüttü.
2003 y›ll›nda Kuzey Amerika’da Interkordsa Genel
Müdürlü¤ü, 2006 y›l›nda Avrupa - Ortado¤u - Afrika
Ticaret Direktörlü¤ü görevlerini yerine getirdikten sonra
2007 y›l›nda Kordsa Global Türkiye Genel Müdürü olarak
atanan Tiftik, Ocak 2009’dan bu yana Ticaret'ten
Sorumlu Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini yürütmektedir.

6 HAKAN ÖKER
BAfiKAN YARDIMCISI - ‹NSAN KAYNAKLARI ve
B‹LG‹ S‹STEMLER‹
Hakan Öker, 1986 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü'nden mezun olmufltur. Kariyerine 1988 y›l›nda
Beksa, Bekaert-Sabanc› Çelik Kord A.fi.'de Personel
Uzman› olarak bafllayan Öker, 1988-1998 y›llar› aras›nda
Beksa’da farkl› sorumluluklar üstlendikten sonra Kordsa
Türkiye’nin ‹nsan Kaynaklar› Direktörü; Lastik, Takviye
Malzemeleri ve Otomotiv Grubu Kalite ve Bilgi Sistemleri
ve Ortak Hizmetler Direktörü ard›ndan Projeler Direktörü
olarak çal›flm›flt›r.
1 Ocak 2007 itibar› ile Kordsa Global’de Global ‹nsan
Kaynaklar› sorumlulu¤unu üstlenen Hakan Öker, Ocak
2009’dan bu yana ‹nsan Kaynaklar› ve Bilgi
Sistemlerinden Sorumlu Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini
sürdürmektedir.
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Üst Yönetim
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De¤erli Paydafllarımız,

2009 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. ‹stisnasız her ifl dalı ve her ülke krizin etkilerini derinden hissetti. Bu krize
paralel olarak, Kordsa Global’in 2009 yılı cirosu da, önceki yılın cirosunun altında kalarak 656 milyon ABD $
olarak gerçekleflti.

Krizden en çok etkilenen sektör ise otomotiv oldu; bu sektöre lastik üreten müflterilerimizde %20’ye varan ciro
düflüflleri yaflandı. fiirketimiz de, cirosunun % 90’dan fazlasını araç lasti¤i takviyesinden elde etti¤i için, bu
durumdan etkilendi. Talepteki düflüfle paralel olarak müflterilerimiz bizden, tedarik süreçlerimizde ve talep
yönetiminde esneklik istediler. Kordsa Global olarak müflterilerimizin bu talebini, tesislerimiz arasındaki güçlü
koordinasyon ve esnek kapasite yönetimi ile baflarıyla karflıladık; hatta bazı müflterilerimiz tarafından stratejik
ifl orta¤ı olarak seçildik.

2009 yılında sektörümüzü bölgesel olarak de¤erlendirdi¤imizde, Asya’nın, krizden çabuk toparlandı¤ını, hatta
büyümeye devam etti¤ini söyleyebiliriz. Buna paralel olarak Kordsa Global Asya-Pasifik operasyonları da zor
geçen birkaç aydan sonra normale döndü. Öte yandan, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Do¤u ve Afrika’da da ciddi
bir yavafllama, durgunluk görüldü.

2008 yılının son aylarında, finansal krizin bafllangıcı ve pazardaki düflüflü hissetmemizle birlikte, hemen
önlemlerimizi aldık. Dünya çapındaki kapasitemizi ve giderlerimizi dikkatle yönettik ve tüm yönetim uygulamalarında
verimlili¤e önem verdik. Taleplerde ciddi bir belirsizlik söz konusu oldu¤u için, Asya dahil tüm operasyonlarımızda,
kapasitemizin bir kısmını geçici bir süre yavafllattık veya durdurduk. Bu ciddi düflüflü ve belirsizli¤i, kapasite ve
üretim uygulamalarını mevcut flartlara en iyi flekilde adapte ederek, çok iyi idare ettik. Sistemlerimiz böyle zor
bir duruma hazırlıklıydı ve global bir takım olarak ekiplerimiz de tesislerimiz arasında ürün ihtiyacındaki bofllukları
transferlerle dengelemek için yo¤un çaba sarf etti.

2009’un bizim açımızdan önem taflıd›¤› bir di¤er konu ise, Yeni ‹flletim Modeli’ne geçmemizdir. Daha önce,
global flirketimizi bölgesel olarak yönetiyorduk. Bu yeni model ile bölgeselden fonksiyonel ve tesis bazında
yönetime geçip, global müflteri yönetimi ve tedarik zinciri gibi ana süreçlerimizi yenileyerek, de¤iflen pazar
koflullarına uyum sa¤lamıfl olduk. Bu geçifl aslında krizin bir sonucu de¤il, bu dönemde atılması gereken stratejik
bir adım oldu.

2010 yılına baktı¤ımızda, müflterilerimizin beklentilerinin genellikle olumlu olarak seyretti¤ini görüyoruz. fiu ana
kadar aldı¤ımız geribildirimler, 2010 yılının 2009’dan daha olumlu bir yıl olaca¤ını iflaret ederken, global ekonomik
sistemde devam eden riskler temkinli olmamızı gerektiriyor. 2010 yılı ve muhtemelen önümüzdeki on yıllık
dönem, yeni ekonomik, sosyal, ve çevre dinamikleriyle “Yeni Dünya” düzeninin flekillenece¤i ve bu do¤rultuda
da Kordsa’nın stratejisini ve ifl modelini adapte edece¤imiz hareketli bir dönem olacak.

Kordsa Global olarak, 2010 yılında Asya’da büyümeye devam edece¤iz. AR-GE yatırımlarımızı sürdürürken,
gelifltirdi¤imiz yeni ürün programlarımızı satıfla dönüfltürerek önemli bir geliflme daha sa¤lamıfl olaca¤ız. Ayrıca,
flirket bünyesinde bu yıl, çalıflma ekiplerimizin rollerinde daha etkili oldu¤u, ifl uygulamalarının daha kolaylafltırıldı¤ı
ve verimli hale geldi¤i bir ifl ortamı yaratma ve gelifltirme konusuna yo¤unlaflaca¤ız. Sonuç olarak 2010 yılında,
tüm bu çabalarımızın, müflteri ve çalıflan anketlerine, ve tabii hissedarlarımızın öncelikle üzerinde durdu¤u flirket
sonuçlarına yansıdı¤ı, daha heyecan verici bir Kordsa Global olmayı hedefliyoruz.

Bu süreçte, fiirketimize duydukları güven ve sa¤ladıkları desteklerinden dolayı hissedarlarımıza, çalıflanlarımıza,
ve tüm di¤er paydafllarımıza gönülden teflekkür ederim.
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CEO’nun Mesaj›

MEHMET N. PEKARUN
CEO
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Kriz Yönetimi
2009 y›l› boyunca global ekonomide yaflanan yavafllamaya
ra¤men, Kordsa Global gerçeklefltirdi¤i etkin kapasite
kullan›m› ve iflletim modelinin sa¤lad›¤› olanaklar sayesinde
sürdürdü¤ü karl›l›¤› ile dikkat çekmektedir.

Yüksek kaliteli ürünleri, dünya çap›nda ürün sa¤layabilme
özelli¤i, genifl ürün yelpazesi ve yüksek servis hizmetleriyle
Kordsa Global takviye malzemeleri pazar›n›n tercih edilen
en önemli oyuncular›ndan biridir.

Kordsa Global’in sa¤lad›¤› sürdürülebilir karl›l›k seviyesi
özellikle kapasite optimizasyonu, müflterilere daha fazla
yak›nlaflarak de¤iflen ihtiyaçlar›n› h›zl› bir flekilde yan›t
verebilmesi, maliyet disiplini ve Asya Pasifik bölgesindeki
büyümesinin sonucudur.

FAVÖK global ekonomik krize ve krizin otomotiv
sektöründe yaflatt›¤› duraklamaya ra¤men 74 milyon
ABD Dolar› seviyesinde gerçekleflmifltir.

Y›l sonu sonuçlar›m›zda döviz kurunda yaflanan
dalgalanmalar›n etkileri görülmektedir. 2008 y›l›na göre
2009’da geliflmekte olan ülke para birimlerinin
ortalamada de¤er kaybetmesi maliyetlere olumlu olarak
yans›m›flt›r. 2009 y›l› son döneminde özellikle Brezilya
realinin ABD Dolar›na karfl› de¤erlenmesi önemli kur
fark› geliri yaratm›fl ve net dönem kar›n› iyi seviyelere
tafl›m›flt›r.

Planlanan Yat›r›mlar
Kordsa Global nakit kullan›m›n›n çok daha önemli
oldu¤u 2009 y›l›nda yat›r›mlar›n› tekrar
önceliklendirmifltir. Bu önceliklendirmeye göre Ar-Ge
yat›r›mlar›na, müflterilerle daha etkin ve daha yak›n
iletiflim kanallar› kurulmas›na, operasyonel verimlili¤in
art›r›lmas› ile ilgili çal›flmalara ve Asya pazar›ndaki
yeni yat›r›m çal›flmalar›na h›zl› bir flekilde devam
etmektedir.

Güçlü Mali Tablo Yap›s›
Kordsa Global’in mali tablosuna bak›ld›¤›nda düflük
borçlanma seviyesi dikkat çekmektedir. Bunun d›fl›nda,
y›l›n son çeyre¤inde sat›fl ve tonajlardaki art›fla ra¤men,
iflletme sermayesi ve faaliyetlerden sa¤lanan nakit
ak›m›n› etkin bir flekilde yönetmeyi baflarm›flt›r. Bu
durum flirket hedeflerine ulaflma yolunda güçlü bir
mali tablo oluflturulmas›n› sa¤lam›flt›r.
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2009 2008
Likidite Oranlar› (%)

Cari Oran 1,96 1,83

Asit-Test Oran› 0,94 0,74
Nakit Oran› 0,21 0,20

Borç Sermaye Oran› (%) 19 34

Karl›l›k Oranlar› (%)

Özsermaye Karl›l›¤› 4,8 5,9

Brüt Karl›l›k Oran› 14,6 17,5
Operasyonel Karl›l›k Oran› 6,6 9,1
Net Karl›l›k Oran› 4,1 4,1

FAVÖK Oran› 11,4 13,4

Finansal Oranlar

2009 Finansal Faaliyetler



2009 Faaliyetleri

2009 y›l›, önceki y›l bafllayan ekonomik krizin etkilerini
tüm fliddetiyle hissetmeye devam etti¤imiz bir y›l olmufltur.
Dünya genelinde üretimde, özellikle otomotiv ve lastik
sektöründe kapasite kullan›m oranlar› ciddi oranda
düflmüfl, büyük talep daralmalar› meydana gelmifltir.
Bu çöküfl döneminin en iyi flekilde atlat›labilmesi için
özellikle geliflmifl ülkeler pek çok destek önlemlerini
hayata geçirmifllerdir. Bunlar›n etkileri de özellikle y›l›n
ikinci yar›s›nda kendini göstermifl ve 2010 y›l›na yönelik
olarak umutlar›n ve iyimserli¤in artmas›na neden
olmufltur.

Özetle;

• Enerji ve hammadde fiyatlar› azalan talep ile birlikte
h›zla düflüfle geçmifl, ham petrolün ilk çeyrek
ortalamas› 45 ABD Dolar›/varil seviyesine inmiflken,
4. çeyrek ortalamas› piyasalardaki göreceli iyileflmeye
paralel olark 75 ABD Dolar›/varil seviyesine ç›km›flt›r.
Bu seviye 2008 y›l›nda gördü¤ümüz tepe noktas›n›n
ancak yar›s›d›r.

• Finans ve reel sektörlerdeki yap›sal sorunlar 2009
y›l›nda da devam etmifltir.

• Geliflmifl ekonomilerde ciddi bir küçülme yaflan›rken,
geliflmekte olan ülkeler büyüme oranlar›ndaki düflüflü
daha düflük seviyelerde tutmay› baflarm›fllard›r. Çin
ve Hindistan ise bu zor dönemde dahi büyümelerini
sürdürmüfllerdir. S›ras›yla, her iki ülkenin büyüme
oranlar› %10 ve %5 civar›nda gerçekleflmifltir.
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• Amerikan Dolar› tüm beklentilerin aksine yat›r›mc›lar
için güvenilirli¤ini büyük ölçüde korumufl ve öngörülen
de¤er kay›plar› minimum seviyelerde gerçekleflmifltir.

• Al›nan tüm önlemlere ra¤men özellikle geliflmifl
ekonomilerde istihdam art›fl› sa¤lanamam›fl, iflsiz
say›s› artmaya devam etmifltir.

• Bütçe aç›klar› ve büyüyen likidite fazlas›n›n kontrol
alt›na al›nmas› kriz sonras›na b›rak›lm›flt›r.

• Stoklar›n en asgari düzeye çekilmesi ve iflletme
sermayesinin etkin yönetimi, planlanan yat›r›mlar›n
ertelenmesi ya da iptal edilmesi, kapasite
optimizasyonu lastik flirketlerinin ortak gündemi
olmufltur. Otomotiv ve lastik üretimindeki azalmalar›n
lastik hammaddesi ve takviye malzemeleri üstündeki
etkisi daha fazla olmufltur.
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AVRUPA
ORTA DO⁄U
AFR‹KA

Avrupa, Orta Do¤u ve Afrika Bölgesi

Bu co¤rafyada en büyük tedarikçi konumunda olan
Kordsa Global, Türkiye, Almanya, M›s›r tesislerindeki
üretimi ile 2009 y›l›nda 267 milyon ABD Dolar›
konsolide ciro elde etmifltir.

Bölgedeki pazar dinamiklerine bak›ld›¤›nda, kötü
bafllayan ilk çeyrek, Bat› Avrupa ülkelerinin çok ciddi
önlem almalar›n› gerektirmifltir. Bu ba¤lamda Bat›
Avrupa ülkeleri istihdam› destekleyici ve özellikle
otomotiv sat›fllar›n› art›r›c› programlar› hayata
geçirerek ekonomik krizin etkilerini asgari seviyelere
çekmeye çal›flm›fllard›r. Naylon ve polyester kord
bezinin yo¤un flekilde tüketildi¤i hafif ticari ve binek
arac› üretimi, Avrupa Toplulu¤u'nda bir önceki y›la
göre %15,2 azalm›flt›r. Do¤u Avrupa’da ise bu
gerileme %47 gibi çok yüksek seviyelerde
gerçekleflmifl, Orta Do¤u ve Afrika’da - %10,4'te
kalm›flt›r.

Avrupa’daki hafif ticari araç ve binek arac› üretimine
yönelik lastik pazar› %8,1 daralm›flt›r.

Türkiye’de ekonomi %6’lar seviyesinde küçülmüfl,
bu küçülmeden otomotiv ve lastik sektörü de pay›n›
alm›flt›r. Otomotiv sektöründeki üretim %24,2
azal›rken, bunun yans›mas› binek araçlar›nda %17,8
olmufltur.

Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u (B.D.T.), önemli gelir
kaynaklar› olan enerji ve hammadde sektörlerindeki
dünya pazarlar›ndaki talep azalmas› nedeniyle krizi
lastik pazar›nda %20’ye yaklaflan küçülme ile
geçirmifltir.

Kuzey Amerika Bölgesi

Chattanooga’da Naylon 6.6 iplik ve Laurel Hill’de
her çeflit kord bezi olmak üzere 2 tesis ile hizmet
veren Kordsa Global, bölgede 2009 y›l›nda 146
milyon ABD Dolar› ciro elde etmifltir.

Kordsa Global'in önemli iplik üretim merkezlerinden
biri olan bu bölgede, yerel ve uluslararas› müflterilerin
ihtiyaçlar› do¤rultusunda üretim yap›lmaktad›r. Tafl›t
lasti¤i müflterilerine yap›lan sat›fllar toplam üretimin
yaklafl›k %80'ini oluflturmaktad›r. Di¤er sat›fllar
tafl›ma bantlar›, güç transfer elemanlar›, otomotiv
ve endüstriyel hortumlar› gibi çeflitli mekanik kauçuk
ürünler ile emniyet kemeri, a¤ ve halat üreten
sektörün di¤er müflterilerine yap›lmaktad›r.

Kuzey Amerika pazar› 2009 y›l›nda tarihsel
geliflmelere sahne olmufltur. Ford, GM, Chrysler
gibi 3 büyük dünya devi iflas›n efli¤ine gelmifller ve
devletten büyük yard›mlar talep ederek ayakta
kalmaya çal›flm›fllard›r.

2008 y›l›nda 12,6 milyon adet olan hafif ticari araç
ve binek arac› üretimi, %32 oran›nda gerileyerek
8,5 milyon adede düflmüfltür. Üretim rakamlar›ndaki
bu h›zl› de¤iflim do¤al olarak tedarik zincirini de
olumsuz etkilemifltir.

Kuzey Amerika’daki hafif ticari ve binek arac› üretimine
yönelik lastik pazar› %11,7 daralm›flt›r.

KUZEY AMER‹KA



Güney Amerika Bölgesi

Kordsa Global Arjantin'de Naylon 6.6 iplik ve Brezilya’da
HMLS ve teknik polyester iplik ve bez üretmekte, yerel
müflterileri için en önemli tedarikçi olmay› sürdürmektedir.

Bu bölgede yap›lan sat›fllarda 2009 y›l›nda 103 milyon
ABD Dolar› ciro elde edilmifltir.

2009 y›l›nda 3,7 milyon adet olan hafif ticari araç ve
binek arac› üretimi, %3,5 oran›nda gerileyerek 3,6
milyon adede düflmüfltür. Güney Amerika’daki hafif ticari
araç ve binek arac› üretimine yönelik lastik pazar› ise
%5,2 daralm›flt›r. Nihai üründen hammaddeye do¤ru
giden zincirde özellikle stok azalmas›ndan kaynaklanan
talep hareketleri hammadde taraf›nda daha büyük etki
yaratmaktad›r.

Güney Amerika, özellikle Brezilya, dünyada otomotiv ve
lastik üretiminin lokomotif pazarlar›ndan biri olmaya
devam etmektedir.

Asya Pasifik Bölgesi

Kordsa Global Endonezya, Tayland ve Çin’de yerleflik üç
üretim tesisiyle, otomotiv ve araç lastikleri talebinin kriz
döneminde bile h›z kesmeden artmaya devam etti¤i
Asya Pasifik pazar›nda büyümesini sürdürmektedir.

Bölge flirketleri, 2009 faaliyet döneminde 156 milyon
ABD Dolar› ciro elde etmifltir.

Lastik takviye ürünlerine iliflkin talebin bu bölgede düzenli
olarak büyümesinin ana nedenleri; dünya lastik üretiminin
bölgeye do¤ru düzenli olarak kaymas› ve dünya nüfusunun
1/3'ünü oluflturan Çin ve Hindistan'daki otomotive
yönelik h›zl› talep art›fl›d›r. Dünyan›n en büyük 5 lastik
üreticisi ve özellikle Çin'de büyük bir h›zla büyüyen yerel
lastik firmalar›, büyük çapl› yat›r›m planlar›n› krize ra¤men
aksatmadan yürütmektedirler.

Tafl›t lasti¤i üretimindeki art›fl gerek Naylon 6.6 gerekse
HMLS polyester takviye malzemeleri talebine olumlu
yans›maktad›r. Baflta Çin olmak üzere yaflam
standartlar›n›n ve alt yap› yat›r›mlar›n›n artmas› otomotiv
ve ba¤l› sanayiler için büyük bir itici güç oluflturmaktad›r.

Kordsa Global, dünya pazarlar›nda uzun y›llara dayanan
tecrübe ve yüksek teknolojisinin verdi¤i avantajlarla,
stratejik önemi tart›fl›lmaz bu bölgede etkinli¤ini en üst
seviyeye getirecek stratejileri kararl›l›kla hayata geçirmeye
devam etmektedir.

GÜNEY AMER‹KA ASYA / PAS‹F‹K
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Inovasyon  Projeleri

“‹novasyon ve Mükemmellik” kavramlar›n› flirket kültürü
haline getiren Kordsa Global, müflteri ihtiyaçlar›n›n daha
iyi anlafl›lmas› ve her müflteriye özel çözümler sunabilmek
amac›yla müflterilerinin operasyon ve teknik birimleri
ile küresel ve yerel iflbirli¤i içindedir. Bugün önde gelen
lastik müflterileri ile laboratuar de¤erlendirmesinden
lastik testine kadar, farkl› geliflim süreçlerinde 30’dan
fazla ortak proje yürütülmektedir.

Kordsa Global, araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerini
kendi öz kaynaklar› d›fl›nda farkl› ülkelerden araflt›rma
ekipleri ile de yürütmektedir. Aç›k inovasyon stratejisi
do¤rultusunda, 2009 y›l›nda da ABD, Belçika, Japonya
ve Almanya'dan araflt›rma ekipleri ile beraber ortak
projeler yürütülmüfl, ayr›ca araflt›rma enstitüleri,
üniversiteler ve teknoloji flirketleri ile de farkl› projeler
üzerinde çal›flmalara devam edilmifltir.

AR-GE çal›flmalar›n›n sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak ve
katma de¤eri yüksek ürünler sunabilmek için, fikir
oluflumundan, bu fikri de¤er yarat›r ürünler haline
getirme süreçleri etkin bir flekilde yönetilmektedir. Bu
yaklafl›m do¤rultusunda 2008 y›l›nda bafllat›lan projelere
2009 y›l›nda fizibilitesi tamamlanan yeni projeler de
eklenmifl ve toplam 38 proje bu y›l içerisinde takip
edilmifltir. Bu projeler dahilinde gelifltirilen baz› yeni
ürünler de pazarlama aflamas›na getirilmifltir.

2009 y›l›nda 4 yeni patent baflvurusu teflvik edilmifltir.
Ayr›ca mevcut ve yeni ürün gelifltirme projelerinin
çal›flmalar› devam etmektedir.
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Kordsa Global, sektördeki 36 y›l› aflan deneyimi,
araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri kapsam›nda sundu¤u
yeni ürünler, süreçler ve uygulama yenilikleri ile lastik
takviye sektörünün önde gelen çözüm orta¤›d›r. Kordsa
Global Araflt›rma ve Gelifltirme Merkezi, 56 kifliye ulaflan
araflt›rma ekibi ile lastik sektörüne yenilikçi takviye
malzemeleri üretmeye yönelik faaliyetlerini 2009 y›l›nda
da art›rarak devam ettirmifltir.

Yeni yat›r›mlar ile kapasitesi 2 kat›na ç›kar›lan Araflt›rma
ve Gelifltirme Merkezi’nin teknolojik yetkinlikleri de önemli
derece artm›flt›r. Temel uzmanl›k alanlar› olan; e¤irme,
büküm, dokuma, terbiye, finifl ve melez kord
teknolojilerine ilaveten, lastik teknolojileri, nano teknoloji
ve yeni fiber sentezleme, sonlu eleman analizi, terbiye
çözeltileri, takviye materyalleri analizi ve ekipman dizayn›
gibi yeni yetkinlik alanlar› dahil olmufltur.

Kordsa Global 5746 say›l› “Araflt›rma ve Gelifltirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Kanun”
çerçevesinde oluflturdu¤u Ar-Ge Merkezi ile, T.C. Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmeler
sonucunda 24 Nisan 2009 tarihi itibariyle “Ar-Ge
Merkezi Belgesi” almaya hak kazanm›flt›r.

Bu belgenin yan› s›ra Kordsa Global’in, TÜB‹TAK-Teknoloji
ve Yenilik Destek Programlar› Baflkanl›¤›’na (TEYDEB)
yapt›¤› baflvurular sonucunda toplam desteklenen proje
say›s› 11’e, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Sanayi
Tezleri Program› kapsam›nda desteklenen proje say›s›
ise 3’e yükselmifltir.

Mevcut araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri 6 ayr›
platformda yönetilmektedir:

• Malzeme Araflt›rma ve Gelifltirme Platformu
• Yeni Ürün Gelifltirme Platformu
• Kauçuk Takviye Platformu
• Mühendislik ve Ekipman Gelifltirme Platformu
• Fikri Mülkiyet Platformu

Araflt›rma ve Gelifltirme Faaliyetleri



% 34 Kordsa Global

% 14 Di¤erleri
% 31 Üretici F

% 8 Üretici E
% 4 Üretici D

% 2 Üretici C

% 4 Üretici B

% 3 Üretici A
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Kordsa Global, yüksek denye Naylon 6, 6.6 ve Polyester
(HMLS ve Teknik) endüstriyel iplik, kord bezi, endüstriyel
bez ve tek kord ürünlerinin lider tedarikçisidir. Bafll›ca
müflterileri aras›nda, araç lasti¤i ve mekanik kauçuk
emtia sektörlerinin tüm lider üreticileri bulunmaktad›r.
9 farkl› ülkede, 11 tesisi ile müflterilerine küresel ölçekte
hizmet veren Kordsa Global ürünleri, baflta araç lasti¤i,
hava süspansiyon körü¤ü, hortum, konveyör bant,
V kay›fl, ip, halat tak›m›, emniyet kemeri için kay›fl
dokuma, fiber optik ve ka¤›t keçe olmak üzere çeflitli
uygulamalarda yer almaktad›r.

‹plikler

• Yüksek mukavemette, yüksek denye endüstriyel
Naylon 6.6 iplik (940 dtex ve üzeri).

• Yüksek mukavemette endüstriyel HMLS ve yüksek
denye teknik Polyester iplik (1100 dtex ve üzeri).

‹pliklerin kullan›ld›¤› bafll›ca uygulama alanlar› kord bezi,
endüstriyel bezler, chafer bezi, tek kord, emniyet kemeri
kay›fl›, ipler, halat tak›mlar› olarak özetlenebilir.

Kord Bezi

Kordsa Global, ileri teknolojiye sahip tesislerinde
Naylon 6, Naylon 6.6, Polyester (HMLS ve teknik),
Rayon ve Aramid iplikler iflleyerek araç lasti¤ine
mukavemet ve esneklik veren kord bezi üretmektedir.

Tüm Kordsa Global kord bezleri, müflteriler için,
kendi gereksinimleri do¤rultusunda özel olarak
gelifltirilmektedir.

Endüstriyel Bezler

Kordsa Global, konveyör bant bezleri, chafer bezleri,
astar bezleri, membran ve kaplama bezler gibi genifl
bir ürün yelpazesi ile müflterilerinin ihtiyaçlar›na
yönelik farkl› tiplerde endüstriyel bezler üretmektedir.

Birinci s›n›f kaliteye sahip konveyör bantlar›n›n en
önemli tedarikçilerinden biri olan Kordsa Global, bu
ürünlerini dünyan›n her yerindeki müflterilerine
sunmaktad›r.

Monofilament chafer bezleri, multifilament chafer
bezleri ve bulked chafer bezleri olmak üzere üç tipte
chafer bezi üreten Kordsa Global, imalat›n›, bölgesel
ihtiyaçlar do¤rultusunda gelifltirmektedir.

Ürünler

Naylon 6.6 Global Pazar Paylar›

% 7 Kordsa Global

% 32 Di¤erleri

% 9 Üretici H
% 27 Üretici G % 25 Üretici I
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2009 y›l›nda, pazar gelifltirme aktiviteleri kapsam›nda,
Kordsa Global'in mevcut ve yeni pazarlarda marka
bilinirli¤ini ve görünürlü¤ünü art›rma, yeni müflteri
edinimi ve pazardaki pozisyonunu gelifltirmeye yönelik
çeflitli faaliyetler yürütülmüfltür.

Marka bilinirli¤ini art›rma ve yeni müflteri edinimi için
en etkin pazarlama mecras› olan uluslaras› sektörel
fuarlara kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 2009 y›l›nda Almanya ve
Amerika’n›n yan›s›ra Kordsa Global’in öncelikli
pazarlar›ndan olan Çin ve Hindistan'da sektörün en
önemli ve kapsaml› fuarlar›nda Kordsa Global ürünleri
tan›t›lm›fl, mevcut müflterilerin yan›s›ra potansiyel
müflteriler ile de ifl temaslar› kurulmufltur.

Uluslararas› fuarlara kat›l›m d›fl›nda, dünyan›n çeflitli
bölgelerindeki önemli sektörel konferanslara da Kordsa
Global yönetimi konuflmac› olarak davet edilmifltir.

Sponsorluklar

Kordsa Global, yurtiçinde çeflitli üniversite projelerine
ve etkinliklerine destek sa¤lam›fl olup, önümüzdeki
y›llarda bu deste¤ini  faaliyet gösterdi¤i di¤er ülkeleri
de kapsayacak flekilde art›rarak devam ettirecektir.

Pazarlama ‹letiflim Faaliyetleri

Polyester Global Pazar Paylar›
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Hedefimiz; s›f›r ifl kazas›, s›f›r çevre kazas› ve tüm meslek hastal›klar›n›
önlemektir. ‹flçi sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i ve çevre yönetimi çal›flanlar›m›z için
bir yaflam biçimidir. ‹flçi Sa¤l›¤›, ‹fl Güvenli¤i (‹S‹G) ve Çevre Yönetim
Sistemleri, Kordsa Global’in dünyadaki en iyi firmalar aras›nda yer
almas›n› hedefler.

‹S‹G ve çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülüklere ve standartlara uyulur.

Tüm süreçlerimizde, çevre etki de¤erlendirmeleri yap›larak, sürekli
iyilefltirme ile olumsuz etkiler ortadan kald›r›l›r.

Bu politikaya uyulmas›, tüm çal›flanlar›n ve alt iflverenlerin sorumlulu¤u
ve sözleflmelerinin bir parças›d›r.

Kordsa Global, ‹S‹G ve çevre uygulamalar›n›, teknolojideki geliflmelere
ve yeni anlay›fllara göre sürekli olarak düzenleyip, gelifltirir, tüm
operasyonlar›nda ölçülebilir iyileflmeler gerçeklefltirir. ‹S‹G ve çevre
uygulamalar›, politikalar›n›n tamam› üst yönetim taraf›ndan takip edilip,
denetlenir.

‹S‹G ve çevre politika ve prosedürlerine uymak her Kordsa Global
çal›flan›n›n ve sözleflmeli çal›flan›n sorumlulu¤udur.

Her operasyondaki yönetim ekibi çal›flanlar› ‹S‹G ve çevre politikalar›n›
ve bu konuda geçerlili¤i olan kanunlar› anlay›p uygulayabilmesi için, onlar›
e¤itmekten, bilgilendirip, motive etmekten sorumludur.

Kordsa Global dünya üzerinde kurulu bulunan tüm tesislerinde ‹flçi
Sa¤l›¤›, ‹fl Güvenli¤i ve Çevre Yönetimi uygulamalar›n› bir bütün olarak
ele al›r ve yönetir. Yerel yasa ve yönetmelik gerekliliklerinin sa¤lanmas›na
paralel global uygulamalar›n› hayata geçirir.

Kordsa Global, tüm tesislerinde ‹fl Sa¤l›¤›, ‹fl Güvenli¤i ve Çevre
performans›n›n sürekli iyilefltirilmesi taahüdünde bulunur ve geliflimleri
sistematik olarak takip eder.

‹flçi sa€l›€›, ifl güvenli€i ve çevre
tüm çal›flanlar›n ve alt
iflverenlerin sorumlulu€u ve
sözleflmelerinin bir parças›d›r

‹flçi Sa€l›€›, ‹fl Güvenli€i ve Çevre
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fiirketin küresel insan kaynaklar› stratejisinin oluflturulup
iflletilmesinden sorumlu olan Global ‹nsan Kaynaklar›,
seçme ve yerlefltirme, ücret ve yan menfaatler,
performans yönetimi, organizasyonel gözden geçirme,
lider ve çal›flan geliflimi, uluslararas› görevlendirmeler
ve kurumsal iklim ve bunun gibi ‹K süreçlerine iliflkin
stratejik operasyonlar›, Kordsa Global’in sürdürülebilirlik
ve ifl hedeflerini destekleyecek flekilde gerçeklefltirir.

Global ‹nsan Kaynaklar› Vizyonu

‹K fonksiyonunu flirketin di¤er fonksiyonlar›n›n önemli bir
‘‹fl Orta¤›’ olarak konumland›rmak, iç müflterilerimize
dünya kalitesinde ve standartlar›nda hizmet sunmak ve
tercih edilen iflveren statüsünde bir flirket yaratmakt›r.

Global ‹nsan Kaynaklar› Misyonu

• Olumlu bir kurumsal iklim oluflturmaya yard›mc› olan,
• Yetenekli ifl gücünün flirkete çekilmesine ve elde

tutulmas›na önderlik eden,
• Çal›flanlar›n yetkilendirilmesi ve gelifltirilmesini

destekleyen,
• Paydafllar›n memnun olmas›na olanak tan›yan

programlar›/süreçleri gelifltirmek, uygulamaya koymak
ve desteklemektir.

Global ‹nsan Kaynaklar›n›n Bafll›ca Sorumluluklar›

Bir “uzmanl›k merkezi” olarak konumlanan Global ‹nsan
Kaynaklar› fonksiyonunun bafll›ca katk›s› ve fonksiyondan
beklentiler stratejik düzeyde olup, insan kaynaklar›
süreçlerine iliflkin uygulamalar›n yönetimi yerel düzeyde
iflletmelere b›rak›lm›flt›r.

Global insan kaynaklar›n›n bafll›ca sorumluluk alanlar›
afla¤›daki flekilde özetlenebilir:

• fiirket stratejisinin gelifltirilmesine ‹nsan Kaynaklar›
bak›fl aç›s›ndan katk›da bulunmak,

• fiirket stratejileri do¤rultusunda ‹nsan Kaynaklar›
stratejileri oluflturmak ve uygulamak,

• Global ‹nsan Kaynaklar› süreçlerini ve araçlar›n›
gelifltirmek ve güçlendirmek,

• Organizasyon yap›s›n›n oluflturulmas›n› ve devam›n›
hedefleyen planlar› oluflturmak ve uygulamaya koymak,

• Organizasyonel uyumu sa¤lamak için üst yönetim
ekibi ile yak›n çal›flarak organizasyon yap›land›rma
faaliyetlerini yürütmek.

Bu vizyon, misyon ve stratejilerle birlikte ve üstlendi¤i
sorumluluklar kapsam›nda, Global ‹nsan Kaynaklar›
fonksiyonu, 2009 y›l›nda öncelikle kendi yeniden yap›lanma
sürecini tamamlayarak, bafll›ca ‹K süreçlerini bir “insan
kaynaklar› dönüflüm” bak›fl aç›s› ile tan›mlam›fl, birço¤unun
uygulamaya koyulmas›nda ise ilerlemeler kaydetmifltir.
Global Performans Yönetimi sistemi tasarlanarak tüm
iflletmelerimizde uygulamaya koyulmufltur. Bunun yan›
s›ra, organizasyonun sürdürülebilirli¤inin yedekleme ve

yetenek yönetimi ile güvence alt›na al›nmas›n› sa¤lamak
üzere, en kritik süreçlerden biri olan “organizasyonel
gözden geçirme” süreci tasarlanm›flt›r. 2009 y›l›nda pek
çok aç›dan iyilefltirilen önemli bir di¤er süreç de,
uluslararas› görevlendirme sürecidir. Küresel bir flirket
olarak, Kordsa Global, 2009 y›l›nda çal›flanlar›na
uluslararas› görevler üstlenme bak›m›ndan çok say›da
f›rsat sunmufl ve bir yandan çal›flanlar›n› gelifltirirken,
di¤er yandan iflletmelerimizin faaliyet alan›m›zla ilgili bilgi
birikimini gelifltirmeye ve iyilefltirmeye yönelik kritik
görevlendirmeler yapm›flt›r.

2010 y›l›nda ve yak›n gelecekte, Global ‹nsan Kaynaklar›,
tüm iflletmelerimizde en iyi kaynaklar› temin etmek üzere,
ücret ve yan menfaat uygulamalar›, seçme ve yerlefltirme
süreç ve araçlar›, organizasyonun sürdürülebilirli¤ini ve
çal›flanlar›m›z›n geliflimini güvence alt›na alacak geliflim
programlar› ve faaliyetleri gibi di¤er küresel süreçlerin
iyilefltirilmesi ve tasarlanmas›na a¤›rl›k verecektir.

‹fl Eti€i Kurallar›

Kordsa Global faaliyetlerini, yönetim kurulu taraf›ndan
kabul edilmifl Kordsa Global ‹fl Eti¤i Kurallarna uygun bir
flekilde gerçeklefltirir.

Kordsa Global ‹fl Eti¤i Kurallar›, fiirketimizin müflterilerle,
çal›flanlarla, hissedarlarla, tedarikçilerle, ifl ortaklar›yla,
rakiplerle, çevreyle ve toplumla olan iliflkilerini
düzenlemekte olup; yasal sorumluluklar, dürüstlük, gizlilik,
ve ç›kar çat›flmas› olmak üzere dört ana bafll›k alt›nda
toplanm›flt›r.

Kordsa Global ‹fl Eti¤i Kurallar› 2009 y›l› içinde Yönetim
Kurulu taraf›ndan gözden geçirilmifl ve ikinci ifl yasa¤›
ile siyasi partilerde üyelik yasa¤› kurallar›nda esneklik
sa¤lanarak revize olunmufltur.

Her bir üretim tesisimizde, Kordsa Global ‹fl Eti¤i
Kurallar›n›n gere¤i gibi uygulanmas›ndan sorumlu bir
Etik Kural Dan›flman› atanm›fl bulunmaktad›r.

Kordsa Global ‹fl Eti¤i Kurallar› kurumsal web sitesi
arac›l›¤›yla fiirketin faaliyet gösterdi¤i dokuz ülkenin yerel
dillerinde çal›flanlar, flirket ortaklar› ve ifl ortaklar›na
duyurulmaktad›r. 2009 y›l› içinde, tüm beyaz yaka
çal›flanlar›m›za ‹fl Eti¤i Kurallar› tazeleme e¤itimi verilmifl
ve çal›flanlar›m›z taraf›ndan ifl eti¤i kurallar›na uygunluk
formu imzalanm›flt›r. 2010 y›l›nda Kordsa Global ‹fl Eti¤i
Kurallar›m›z mavi yaka çal›flanlar›m›za yay›lacakt›r. Bu
kapsamda mavi yaka çal›flanlar›m›z için yüzyüze e¤itimler
planlanmaktad›r.
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Global ‹nsan Kaynaklar›



Denetim komitesinin görevi, flirket yönetim kuruluna;
flirketin muhasebe sistemi, finansal raporlamas›,
kamuya aç›klanan finansal bilgiler, iç denetim
bölümünün faaliyetleri, ba¤›ms›z denetim ile iç kontrol
sisteminin iflleyifl ve etkinli¤i hakk›nda bilgi vermek
ve flirketin baflta Sermaye Piyasas› Kurulu Mevzuat›
olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, kurumsal yönetim
ilkelerine ve flirketin etik kurallar›na uyum konular›ndaki
çal›flmalar›na destek olarak, bu konularla ilgili gözetim
ifllevini yerine getirmektir.

Komitenin Yap›s› ve Sorumluluk Alanlar›

fiirketimiz bünyesindeki iki kifliden oluflan denetim
komitesinin baflkanl›¤›n› Turgut Uzer, üyeli¤ini ise
Mehmet Göçmen yürütmektedirler.

Üyeler, do¤rudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve
yönetim kurulunda görevli üye s›fat› tafl›mayan, mali
konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kiflilerden
oluflur. Denetim komitesi baflkan›, yönetim kurulu
taraf›ndan atan›r. Denetim komitesinin raportörlü¤ü,
flirketin iç denetim birimi taraf›ndan yürütülür.
Raportör, denetim komitesi baflkan› taraf›ndan
görevlendirilir. Denetim komitesine iflini görmesi için
gerekli kaynak ve her türlü destek yönetim kurulu
taraf›ndan sa¤lan›r.

Denetim komitesi, flirketin muhasebe sistemi, finansal
bilgilerin kamuya aç›klanmas›, ba¤›ms›z denetimin
ve flirketin iç kontrol sisteminin, iç denetim bölümünün
iflleyiflinin ve etkinli¤inin gözetimini yapar. Dolay›s›yla
komite, finansal ve operasyonel faaliyetlerin gözlem
alt›nda tutulmas›n›, iç ve d›fl denetimin sa¤l›kl› bir
flekilde yap›lmas›n› sa¤lar, mali tablolar›n gerçe¤e
uygunlu¤uyla ilgili görüfl bildirir, ba¤›ms›z denetim
kuruluflunun seçiminde yönetim kuruluna tavsiyelerde
bulunur, hukuka uygunluk, ahlak kurallar›, ç›kar
çat›flmalar› ve kötü yönetim ile hileli ifllemler
konular›ndaki soruflturmalara iliflkin flirket politikalar›n›
ve iç denetim bölümü arac›l›¤›yla kurumsal yönetim
politikalar›n›n uygunlu¤unu gözden geçirir, iç denetim
bölümüyle biraraya gelerek iç kontrol sisteminin
yeterlili¤ini görüflür ve düzenli olarak toplant›lar
yaparak yönetim kurulu, finansal yöneticiler, ba¤›ms›z
denetçiler ve iç denetim bölümü aras›nda bir iletiflim
köprüsü kurulmas›n› sa¤lar.

Denetim komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk
alan›yla ilgili olarak ulaflt›¤› tespit ve önerileri yönetim
kurulu baflkan›na sunar.

Komite Toplant›lar›

Denetim komitesi, flirket merkezinde veya denetim
komitesi baflkan›n›n daveti üzerine baflka bir yerde,
asgari üç ayda bir olmak üzere y›lda en az dört kere
toplan›r. Komite, yönetim kurulu baflkan› veya komite
baflkan› taraf›ndan ola¤anüstü toplant›ya ça¤r›labilir.
Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplant›
yapabilir.

Denetim Komitesi 2009 y›l›nda dört kez toplanm›fl
ve flirket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrol
sistemlerine iliflkin, ba¤›ms›z denetçilerden de denetim
bulgular›na iliflkin bilgiler alm›fl, iç denetim raporlar›n›
incelemifl ve denetim takvimini onaylam›fl, kamuya
aç›klanacak konsolide mali tablolar›n gerçe¤e
uygunlu¤una ve do¤rulu¤una iliflkin olarak yönetim
kuruluna rapor sunmufltur.

‹ç Denetim Bölümü

fiirket iç denetim bölümü, ba¤›ms›zl›k ilkesi gere¤i
flirket organizasyon yap›s›nda, ba¤›ms›z yönetim
kurulu üyelerinden oluflan denetim komitesine
do¤rudan raporlama yapmaktad›r. ‹ç kontrol
mekanizmas›, icra komitesi ve ba¤l› ortakl›klar›n
yönetiminin sorumlulu¤unda olup flirket iç denetim
bölümünce koordine edilmekte ve denetlenmektedir.
‹ç denetim bölümünün görevleri, flirket ve ba¤l›
ortakl›klar›n›n finansal tablolar›n›n güvenilirli¤ini ve
do¤rulu¤unu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve
flirketin kabul edilmifl etik kurallar›na uygun olarak
yürütülmesini sa¤lamak, operasyonlar›n etkinli¤i ve
verimlili¤ini artt›rmak amac›yla süreçleri analiz ederek
mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin
en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kalkmas›n›
sa¤layacak çözümler bulunmas›na katk›lar
sa¤lamakt›r. ‹ç denetim bölümü periyodik olarak
denetim komitesine raporlama yapmakla sorumludur.
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hissedarlar kat›lm›flt›r. Bu toplant›ya davetler Türk
Ticaret Kanunu hükümleri ve fiirket ana sözleflmesi
uyar›nca gerçeklefltirilmifltir.
Genel kurul toplant›s›na hissedarlar›n kat›l›m›n›n
sa¤lanmas› için, genel kuruldan iki gün öncesine
dek fiirket'in yat›r›mc› iliflkileri departman›na baflvuran,
hisse senetleri arac› kurulufllarda olan hissedarlar
için yat›r›mc› genel kurul blokaj formu vas›tas›yla
girifl belgeleri verilmifltir.
Denetlenmifl 2008 rakamlar›n› içeren y›ll›k faaliyet
raporu, en az 15 gün öncesinden fiirket'in genel
merkezinde hissedarlar›n incelemesine sunulmufltur.
Genel kurul s›ras›nda, hissedarlar soru yöneltme
haklar›n› kullanmam›fl olup; gündem maddeleri
haricinde herhangi bir öneri sunulmam›flt›r.
Türk Ticaret Kanunu kapsam›ndaki önemli kararlar
genel kurulda hissedarlar›n onay›na sunulmufltur.
Kurumsal Yönetim Prensipleri'ne iliflkin yasal uyumun
sa¤lamas›yla, yasalar kapsam›nda de¤ifltirilmesi
gereken tüm önemli kararlar da, genel kurulda
hissedarlar›n onay›na sunulacakt›r.
Genel kurul tutanaklar› devaml› olarak fiirket'in genel
merkezinde hissedarlar›n incelenmesine sunulmufl
olup; ayn› zamanda bu tutanaklara
www.kordsaglobal.com adresinden de eriflilebilir.
Gereken yeterli ço¤unluk say›lar›  söz konusu
toplant›larda elde edilmifl olup, toplant›ya davetler
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve fiirket ana
sözleflmesi uyar›nca gerçeklefltirilmifltir.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
fiirket ana sözleflmesinde imtiyazl› herhangi bir oy
hakk› tan›nmam›flt›r. fiirketimizin karfl›l›kl› hissedarl›k
menfaatleri içerisinde oldu¤u herhangi bir flirket
mevcut de¤ildir.

6.  Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›
fiirket'in 14 Mart 2006 tarihli ve 816 say›l› yönetim
kurulu karar›na istinaden, fiirket'in temettü da¤›t›m
politikas› afla¤›daki flekilde belirlenmifltir: “(fiirket)
SPK mevzuat›, di¤er yasal hükümler ve fiirket ana
sözleflmesi uyar›nca her y›l hissedarlar›na da¤›t›labilir
kar›n›n en az %50’sine mukabil miktarda nakit (kar)
temettüler da¤›t›r.”
Söz konusu politikan›n, ulusal ve küresel ekonomik
koflullar›, fiirket gündemindeki projeleri ve eldeki
fonlar›n durumunu göz önünde bulundurmak suretiyle
yönetim kurulu taraf›ndan her y›l gözden geçirilmesine
ve hemen bir sonraki genel kurul toplant›s›nda
hissedarlar›n bilgisine sunulmas›na oybirli¤i ile karar
verilmifltir.

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
Kordsa Global Endüstriyel ‹plik ve Kord Bezi Sanayi
ve Ticaret Anonim fiirketi, 1 Ocak - 31 Aral›k 2009
hesap döneminde, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)
taraf›ndan yay›mlanan “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”ni
uygulamaktad›r.

BÖLÜM I
PAY SAH‹PLER‹

2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi
fiirket organizasyonunda, finans departman› alt›nda
yer alan ve CFO (Chief Financial Officer)’a rapor eden
bir pay sahipleri ile iliflkiler departman›, hissedarlara
hizmet vermektedir.
Departman›n sorumlu¤unu CFO (Chief Financial
Officer) Bar›fl Oran tafl›maktad›r.
(Tel: 0212 385 86 57 Faks: 0212 282 00 12,
e-posta: baris.oran@kordsaglobal.com)
Bunun yan› s›ra, Mustafa Yayla departmanda pay
sahipleri ile iliflkiler sorumlusu olarak görev
yapmaktad›r.
(Tel: 0212 385 85 30 ‹ç hat 28539 - 28547
Faks: 0212 281 00 27 / 0212 282 54 00,
e-posta: mustafa.yayla@kordsaglobal.com)
fiirket hisselerinin %8.9'u halka aç›k olup, kapal›
sermayesi (%91.1) 5 kurumsal hissedar›n elinde
bulunmaktad›r.
Departman hissedarlarla iliflkilerin yürütülmesi
görevini üstlenmifltir. Böyle bir görevin kapsam›nda,
hissedarlarla sorular›n› yan›tlamak üzere 30 civar›nda
telefon görüflmesi yap›lm›flt›r.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
2009 y›l› oniki ayl›k döneminde, yat›r›mc› iliflkileri
departman› telefon ça¤r›s›, e-postalar ve yüz yüze
görüflmeleri içeren toplam 150 civar›nda baflvuruya
yan›t vermifltir. Ayr›ca, hissedarlarla ilintili olabilecek
bilgiler fiirket'in www.kordsaglobal.com adresinden
ulafl›labilen internet sitesinde de yasal olarak
öngörülen süreler dahilinde yay›mlanm›flt›r.
Halka aç›klanan konular›n yan› s›ra hissedarlar›n
temettü politikas›na buradan ulafl›labilir.
fiirket ana sözleflmesi münferit bir hak olarak özel
bir denetçinin görevlendirilmesini flart koflmam›flt›r.
2009 y›l› oniki ayl›k döneminde hissedarlardan bu
yönde herhangi bir talep gelmemifltir.

4. Genel Kurul Bilgileri
2009 y›l›nda, 2008 Hissedarlar Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s› 17 Nisan 2009 tarihinde yap›lm›flt›r.
Toplant›ya sermayenin %91.1'ini temsil eden
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fiirket ana sözleflmesinin 35., 36. ve 41.
maddelerinde flirket kar›n›n da¤›t›lmas›na iliflkin tarz
ve zamanlama aç›kca belirtilmifltir. Her y›l, fiirket
temettü da¤›t›m›n› yasal olarak öngörülen süreler
dahilinde yap›lm›fl olmas›na binaen, flu an itibar›yla
bu konuyla ilintili herhangi bir yasal hususla
karfl›lafl›lmam›flt›r.

7. Paylar›n Devri
fiirket ana sözleflmesinde hisse devrini k›s›tlayan
herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II
KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›
fiirket'te, SPK'n›n Kurumsal Yönetim Prensiplerine
uygun bir bilgilendirme politikas› yürürlüktedir. Bu
politika do¤rultusunda fiirket, uluslararas› finansal
raporlama standartlar› (UFRS) do¤rultusunda
haz›rlanan ve ba¤›ms›z denetimden geçmifl yar›y›l
ve y›l sonu konsolide raporlar›n›n yan› s›ra,
denetlenmemifl 1. ve 3. çeyrek y›l konsolide raporlar›n›
ve kamuoyuna aç›klanmas› gereken özel durumlar›,
SPK mevzuat› uyar›nca ve süresi içinde ‹MKB
arac›l›¤›yla düzenli olarak kamuoyuna aç›klamaktad›r.
Bilgilendirmeler kamuya www.kordsaglobal.com
adresinden ulaflabilen fiirket internet sitesinden
duyurulmaktad›r.
Bilgilendirme politikas›n›n icras›ndan fiirket’in Baflkan›
ve CEO’su Mehmet Nurettin Pekarun sorumludur.

9. Özel Durum Aç›klamalar›
2009 y›l› oniki ayl›k döneminde fiirket, ‹MKB’ye 13
özel durum aç›klamas›nda bulunmufltur. Söz konusu
aç›klamalar zaman›nda yap›lm›fl olup, SPK veya ‹MKB
taraf›ndan hiçbir yapt›r›m uygulanmam›flt›r. fiirket
hisseleri yurtd›fl› borsalara kote de¤ildir.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirket’in www.kordsaglobal.com adresinden
eriflilebilen bir internet sitesi mevcuttur. ‹nternet
sitesinin içeri¤i Türkçe'dir. fiirket internet sitesi 31
Temmuz 2009 tarihinde yenilenmifltir. fiirket internet
sitesinde “Yat›r›mc› ‹liflkileri” bafll›¤›n›n Kurumsal,
Hisse Bilgisi, Faaliyet Sonuçlar›, ‹letiflim k›s›mlar›n›n
alt›nda, SPK Kurumsal Yönetim Prensiplerinde
s›ralanan bilgiler sunulmufltur.

11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/
Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirket’te gerçek kifli nihai hakim pay sahibi
bulunmamaktad›r. fiirket hisselerinin tamam› nama
yaz›l›d›r. fiirket’in halka aç›k sermayesini (%8.889364)
temsil eden hisse senetleri ‹MKB’de ifllem görmekte
olup, fiirket bu gibi devirlerin takibini yapmamaktad›r.
Dolay›s›yla fiirket resmi olarak yanl›zca, fiirket’in
di¤er sermayesini (%91.110636) temsil eden hisse
senetlerinin/kar paylar›n›n hamili olan 5 hissedardan
haberdard›r.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin
Kamuya Duyurulmas›
Yönetim kurulu üyelerine ve yönetim komitesi üyelerine
iliflkin bilgiler, y›ll›k raporlara dahil edilmek sureti ile
kamuoyuna aç›klanmaktad›r. Ayr›ca, dönem içerisinde
yönetim kurulu üyeli¤ine seçilen flah›slar, ‹MKB
bülteninde ve Türk Ticaret Sicil Gazetesinde resmi
olarak yay›mlamak suretiyle kamuoyuna
aç›klanmaktad›r.

BÖLÜM III
MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Paydafllar, fiirket ile ilgili geliflmelerden, geçerli
mevzuat do¤rultusunda yap›lan kamuoyu aç›klamalar›
vas›tas›yla haberdar edilmektedir.
SPK mevzuat› do¤rultusunda yap›lan kamuoyuna
aç›klanan mali bilanço ve raporlar›n içerdi¤i bilgilerin
yan› s›ra (henüz kamuoyuna aç›klanmam›fl olan
bilgiler haricinde); fiirket çal›flanlar›, müflteriler,
bayiler, sendikalar, sivil toplum kurulufllar›, devlet,
potansiyel yat›r›mc›lar gibi menfaat sahiplerine -
kendilerini ilgilendirebilecek konularda- istek halinde
sözlü veya yaz›l› bilgi de sa¤lanmaktad›r. fiirket
çal›flanlar›, seminerler, toplant›lar ve kendi uzmanl›k
ve ilgi alanlar›na ba¤l› olarak düzenlenen çeflitli e¤itim
programlar› vas›tas›yla bilgilendirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
fiirket çal›flanlar›, müflteriler, tedarikçiler ve etkileflim
içerisinde oldu¤umuz toplum, menfaat sahipleri
olarak tan›mlanmaktad›r.
Çal›flanlar›n yönetime katk›s›, dönemsel dahili
toplant›lar›n yan› s›ra y›ll›k hedef belirleme ve
performans de¤erlendirme toplant›lar› vas›tas›yla
sa¤lan›r. Buna ek olarak, geribildirim mekanizmas›,
çal›flanlardan, müflterilerden ve bayilerden gelen,
kendileriyle ilgili konulardaki geribildirimlerin iletilmesine
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hizmet etmekte olup; sonuçlar kurulan heyetlerin
toplant›lar›nda ele al›narak, gerekli de¤ifliklikleri
sa¤lamak üzere hareket planlar› oluflturulur. Bu
yaklafl›mlar, fiirket'in etkin yönetilmesini temin etmek
bak›m›ndan gerekli çal›flan kat›l›m›n› ve katk›s›n›
güvence alt›na almakt›r.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
fiirket'in yürürlükteki insan kaynaklar› politikas› ve
uygulamalar› afla¤›da sunulmufl olup;
ayn› zamanda www.kordsaglobal.com adresinde
ilan edilmifltir. ‹lgili faaliyetler Baflkan Yard›mc›s›,
‹nsan Kaynaklar› ve Bilgi Teknolojileri Hakan Öker
taraf›ndan yönetilmektedir. ‹nsan Kaynaklar› (‹K)
görevlerinin özeti afla¤›daki gibidir:
• ‹K süreçlerinin ifl hedefleri do¤rultusunda

gelifltirilmesi;
• Yetenek havuzunun gelifliminin sürdürülmesi

amac›yla fiirket’in beklentilerine uygun adaylar›n
ifle al›nmas›;

• Birinci s›n›f mesleki uzmanlar›n gelifltirilmesi ve
yan› s›ra; yedekleme ve planlar›n›n da gelifltirilmesi;

• Çal›flanlara yönelik geliflim f›rsatlar›n sa¤lanmas›;
• Dürüst, adil ve yap›c› bir çal›flma ortam›n›n

oluflturulmas› ve sürdürülmesi;
• ‹lgili güvenlik, sa¤l›k ve çevre uygulamalar›n›n,

ilintili tüm gereksinimleri karfl›layacak flekilde
sa¤lanmas› ve gelifltirilmesi;

• Performans esasl› yönetim sistemlerinin
gelifltirilmesi;

• Çal›flanlara ve iflçi sendikas›yla iliflkilerin idaresi
ve ilgili tüm taraflar için en elveriflli sonuçlar›n
üretilmesi

Mevcut ‹K uygulamas› do¤rultusunda katma de¤er
üretilmesi amac›n› tafl›yan fiirket, yüksek performansa
ba¤l› kültür oluflturmak, organizasyonun her
seviyesinde gerekli yeterlilik ve vas›flar›n geliflimini
sa¤lamak, do¤ru potansiyeli do¤ru konuma
yerlefltirmek ve özel ve bireysel emeklilik planlar›
arac›l›¤›yla emeklilik sonras› yaflam standartlar›n›n
muhafazas›n›n güvence alt›na al›nmas› vas›tas›yla
yüksek kapasiteli bir çal›flan profili ile çal›flan taraf›ndan
tercih edilen bir flirket olmak üzere, ifle al›m,
performans de¤erlendirmesi, gelifltirme, kariyer
planlama ve emeklili¤e iliflkin temel süreçlerden
yararlanmak süretiyle en iyisini seçmeyi
hedeflemektedir.

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda
Bilgiler
fiirket müflterileriyle uzun vadeli stratejik iflbirlikleri
kurmay› hedeflemekte olup, bu hedefler
do¤rultusunda hareket etmektedir. Menfaat sahipleri
ile iliflkilerde karfl›l›kl› de¤er yaratma prensibi
uygulanmaktad›r. Müflterilerle iliflkilerde, do¤ruluk
ve ahlaki yaklafl›m›n yan› s›ra ticari ve teknolojik
gizlilik ilkelerine riayet edilmektedir. Müflterilerden
gelen talepler, mümkün oldu¤unca k›sa sürede etkin
ve üretken çözümlerle yan›tlanmaktad›r.
Kordsa Global, müflterilerine ticari ve teknik konularda
tam destek sa¤layan bir organizasyon yap›s›na
sahiptir. Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri, pazardaki
geliflmeleri göz önünde bulundurmak suretiyle ve
müflteri odakl›k esas›na göre gerçeklefltirilmektedir.
Sunulan ürün ve hizmetler, müflterilerin mevcut ve
gelecekteki gereksinimlerinin en üst düzeyde
de¤erlendirilmesi suretiyle birlikte gelifltirilmektedir.
Kordsa Global, müflteri memnuniyetine odakl›, iflçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤inin yan› s›ra çevre güvenli¤i ve
kaliteye iliflkin taahhüdü olan güvenilir tedarikçilerden
sat›n alma yapmaya özen göstermektedir. Kordsa
Global tedarikçileriyle karfl›l›kl› güvene, etkin iletiflime
ve ifl ortakl›¤›na dayal› uzun vadeli iliflkiler kurmakta
ve kazan kazan prensibini uygulamaya koymaktad›r.

17. Sosyal Sorumluluk
Kordsa Global’de gerçeklefltirilen tüm faaliyetlerde,
öncelik s›ras› “‹flçi Sa¤l›¤›”, “‹fl Güvenli¤i-Çevre” ve
“Kalite” dir.
Kordsa Global’de, tüm ifl kazalar›n›n ve iflle ilgili
hastal›klar›n önlenebilece¤i düflünülmektedir.
Dolay›s›yla, k›sa vadeli bir görevle dahi olsa ifl
mahalline gelen tüm çal›flanlara iflçi sa¤l›¤›, ifl
güvenli¤i ve çevre konular›nda e¤itim verilir ve güvenlik
e¤itiminin kapsam› tan›mlanan e¤itim gereksinimlerine
göre geniflletilir.
fiirket, sosyal sorumluluk kapsam› dahilindeki
görevlerini Sabanc› Üniversitesine yap›lan katk›lar
ve do¤al felaket müdahele komiteleri, ilgili kamu
temsilcilikleri ve kurulufllar›n›n yan› s›ra üniversitelere
ve orta ö¤retim kurumlar›na yap›lan ba¤›fllar
vas›tas›yla yerine getirmektedir.
Herhangi bir çevre meselesinden ötürü fiirket
aleyhine aç›lm›fl bir dava yoktur.
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BÖLÜM IV
YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve
Ba¤›ms›z Üyeler
fiirket'in yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu
hükümleri ve fiirket ana sözleflmesi do¤rultusunda
Nisan 2012 tarihine kadar görev yapmak üzere
seçilmifl üçü ba¤›ms›z yedi üyeden oluflmaktad›r.

Güler SABANCI : Baflkan
(icrac› olmayan)

Turgut UZER : Baflkan Vekili
(icrac› olmayan)

Bekir SOYTÜRK : Üye
(icrac› olmayan)

Mehmet GÖÇMEN : Üye
(icrac› olmayan)

Peter Gerard KEHOE : Üye
(icrac› olmayan, ba¤›ms›z)

Terry Hall HAMMOND : Üye
(icrac› olmayan, ba¤›ms›z)

Rafael C.R. DECALUWE : Üye
(icrac› olmayan, ba¤›ms›z)

fiirket ana sözleflmesinin yönetim kuruluna iliflkin
k›s›mlar›, ba¤›ms›z, icrac› ve icrac› olmayan üyelerin
ayr›m›na dair herhangi bir flart içermemektedir.
Genel kurul karar›na istinaden, yönetim kurulu
baflkan›na ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun
334. ve 335. Maddeleri gere¤ince ifllem yapma
hakk› tan›nm›flt›r.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
fiirket ana sözleflmesinin 19. ve 22. K›s›mlar›nda,
yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri ve seçilme koflullar›
belirtilmifltir. Gerekli görülen nitelikler, SPK’n›n
kurumsal yönetim prensipleri dahilindeki ilgili
maddelerle örtüflmektedir.

20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik
Hedefleri
fiirket misyonu ve vizyonu fiirket’in yönetim kurulu
taraf›ndan saptanm›fl olup; ayn› flekliyle y›ll›k faaliyet
raporunda ve www.kordsaglobal.com adresinden
eriflilen internet sitesinde kamuoyuna aç›klanmaktad›r.
fiirket'in misyonunu yerine getirmeye iliflkin faaliyetleri
yönetim kurulu taraf›ndan s›k s›k gözden
geçirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Risk de¤erlendirmede ve iç kontrol mekanizmas›
fiirket’in her seviyesinde yürürlüktedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki
ve Sorumluluklar›
fiirket'in yönetim kurulunun yönetim haklar› ve temsil
yetkileri fiirket ana sözleflmesinin 14., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., ve 22. maddelerinde tan›mlanm›fl
olup; internetteki www.kordsaglobal.com adresinde
kamuoyuna aç›klanm›flt›r.
Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar› ise, fiirket’in ana
sözleflmesi ile hükme ba¤lanamam›flt›r. Ancak bu
yetki ve sorumluluklar fiirket'in yönetim kurulu
taraf›ndan saptanmaktad›r.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
fiirket yönetim kurulu 2009 y›l› oniki ayl›k döneminde
22 kez toplanm›fl olup; gündem maddelerinden 14’ü
posta ve dolafl›m yoluyla ele al›nm›flt›r. fiirket kurul
toplant›lar›n›n gündemleri, kurul baflkan›n›n kurul
üyeleri ile gerçeklefltirildi¤i temaslar do¤rultusunda
saptanmaktad›r. 2009 y›l› oniki ayl›k döneminde
yap›lan toplant›larda, verilen kararlara iliflkin herhangi
bir kurul üyesi taraf›ndan hiçbir karfl› oy ifade
edilmemifltir. SPK’n›n Kurumsal Yönetim
Prensiplerinin IV. K›s›m, 2.17.4. maddesindeki
konular üzerinde karara var›l›rken, mazereti olmayan
üyelerin ilgili kurul toplant›lar›na fiili kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.
Kurul üyelerinin bu konulara iliflkin herhangi bir
sorusunun olmamas› dolay›s›yla, bunlar toplant›
notlar›na geçirilmemifltir. Kurul üyelerine bu gibi
kararlara iliflkin a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya veto hakk›
tan›nmam›flt›r.

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
2009 y›l› oniki ayl›k döneminde, fiirket yönetim kurulu
üyeleri fiirket ile ifllem yapmam›fl ve/veya ayn› faaliyet
sahalar›nda rakip olabilecek giriflimlerde
bulunmam›flt›r.

25. Etik Kurallar
fiirket tüm faaliyetlerini, yürürlükteki son mevzuata,
fiirket ana sözleflmesine ve sosyal de¤er yarg›lar›na
uygun bir biçimde gerçeklefltirmektedir. Ayr›ca, her
flirket çal›flan› y›lda bir kez, Kordsa Global ifl ahlak›
anketini doldurmakta olup; söz konusu anket Baflkan
ve CEO düzeyinde de¤erlendirilmektedir.
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26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin
Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim kurulunda, denetim komitesi haricinde
herhangi bir komite kurulmam›flt›r. Denetim komitesi
üç ayda bir toplanarak mali sonuçlar› tetkik eder.
Denetim komitesinin üyelerinin icra yetkileri yoktur.
Kurumsal yönetim prensiplerinin ve söz konusu
prensiplere uyum konusunun fiirket yönetim kurulu
taraf›ndan bizzat ele al›nmas›ndan ötürü, ayr› bir
komisyon kurmaya gerek duyulmam›flt›r. Yönetim
kurulunda baflka herhangi bir komisyonun kurulmam›fl
olmas› dolay›s›yla, herhangi bir ç›kar çat›flmas›
do¤mam›flt›r.

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
fiirket'in yönetim kurulunun üyelerine sa¤lanan tüm
haklar›n, manfaatlerinin ve istihkaklar›n flekli ve
koflullar›, fiirket ana sözleflmesinde belirtilmifltir.
Yönetim kurulu baflkan›na ve üyelerine kardan
yap›lacak ödeme ve toplant› huzur hakk› genel kurulca
kararlaflt›r›lm›flt›r. fiirket ana sözleflmesinde “Yönetim
kurulu üyelerine tan›nacak istihkaklar genel kurul
taraf›ndan kararlaflt›r›l›r.” hükmü yer almaktad›r.
Yap›lan genel kurulda ilgili gündem maddesinin
müzakeresi esnas›nda “herhangi bir istihkak
sa¤lanmayacakt›r” fleklindeki tekliflerin kabül görmüfl
olmas›ndan ötürü, kurul üyelerine herhangi bir
istihkak ödenmemifltir. 2009 y›l› oniki ayl›k döneminde,
fiirket taraf›ndan yönetim kurulu üyelerine borç
verilmemifl; kredi kulland›r›lmam›fl olup; ayn› zamanda
borç ve kredilerin vadeleri uzat›lmam›fl; koflullar›
iyilefltirilmemifl veya flahsi kredi vas›talar› ad› alt›nda
do¤rudan ya da bir üçüncü flah›s vas›tas›yla bir kredi
tan›nmam›fl veya lehine kefalet gibi herhangi bir
talimat verilmemifltir.
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Kordsa Global Endüstriyel ‹plik ve
Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
12 Nisan 2010 Pazartesi
2009 Y›l› Ortaklar Ola€an
Genel Kurul Toplant›s› Gündemi
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GÜNDEM

1. Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan›'n›n teflekkülü,

2. Genel Kurul Toplant› Tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda Baflkanl›k Divan›'na yetki verilmesi,

3. 2009 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar›n›n okunmas› ve
 müzakeresi,

4. Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›,

5. 2009 y›l› bilanço ve kar/zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim
Kurulu'nun kar da¤›t›m›yla ilgili teklifinin görüflülerek karara ba¤lanmas›,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yasal Denetçilerin fiirketin 2009 y›l› faaliyetlerinden dolay› ibra
edilmeleri,

7. Yasal Denetçilerin seçimi ve görev süreleriyle ücretlerinin belirlenmesi,

8. fiirketin 2010 y›l› Mali Tablolar› ile Raporlar›n›n 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu hükümleri
uyar›nca denetlenmesi için Yönetim Kurulu taraf›ndan seçilmifl bulunan ba¤›ms›z d›fl denetleme
kuruluflunun onaylanmas›,

9. Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde
yaz›l› muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

Toplant› Tarihi : 12 Nisan 2010 Pazartesi
Toplant› Saati : 10:30
Toplant› Yeri : Sabanc› Center, Hac› Ömer Sabanc› Holding Konferans Salonu

34330 4. Levent, Befliktafl - ‹STANBUL


