
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 
 

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 
01.01.2008 – 30.09.2008 DÖNEMİ 

FAALİYET RAPORU 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 
 

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

 

 2 

 
 
 
 

GİRİŞ 
 
İŞLETMENİN  KURULUŞU :Ersu Meyve ve Gıda San.A.Ş 22/02/1968 

                                                   Tarihinde Konya/Ereğli’de Işık Meyve ve Gıda 
                                                   Sanayi Ticaret A.Ş ünvanı ile Kurulmuştur. 
                                                   02/06/1973 tarihinde ünvan değişikliği yapılarak 
                                                   Ersu Meyve ve Gıda San.A.Ş olarak tescil edilmiştir. 
                                                   Şirketin Niğde-Kayseri yolu 5.km’de Aksu Tesisleri 
                                                   Olarak faaliyet gösteren elma suyu ve varil üreten 
                                                   Tesisi bulunmaktadır. 

 
 
 
ANA FAALİYET KONUSU :Şirketin ana sözleşmesinde belirtildiği gibi”  

                                                   Her türlü meyve sebze ve her türlü gıda  
                                                   Maddelerinin muhafaza ve bunların sularını 
                                                   Ve konservelerini salçalar,kompostolar, 
                                                   Marmelatlar,pulplar,mamul ve yarı mamul 
                                                   Kuru ve yaş meyveler ve sebzeler ve içme su  
                                                   Dahil imali bunların yurtiçinde ve dışında satışı, 
                                                   İmal ve ticaretidir.” 

 
Şirketimizin 2007 yılı genel kurul toplantısı 05.05.2008 tarihinde Şirket merkezimizde 

yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığına Kemal Akman , Başkan Yardımcılığına Ali Akman , 
Üyeliğe Mesut Adan , Mustafa Aslan , Jair Alcalay’ın 3 yıllığına ; Denetçiliğe Cemal Ödemiş ve 
Hülya Büyükyavuzun 2 yıllığına seçilmişlerdir. 
 
 Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akman  11.08.2008   tarihinde Yönetim Kurulu 
Başkanlığından ve üyeliğinden  istifa  etmiş ,  18.08.2008  tarihindeki Yönetim Kurulu 
toplantısında boşalan yönetim Kurulu üyeliğine ilk genel kurula kadar Cem Şaşmaz getirilmiştir. 
 
 
 Kurumsal  Yönetim  İlkelerine  Uyum  Beyanı 
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. de   2008  yılı ilk dokuz aylık faaliyet döneminde  
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen 
prensiplere uyulması ve uygulanması hususunda gerekli özen gösterilmiştir. 
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BÖLÜM  1 

PAY SAHİPLERİ 
 

1.  Pay  Sahipleri  İle  İlişkiler  Birimi 
 
Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Finansman Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Yatırımcı 
İlişkileri Servisi”  tarafından yürütülmektedir. Birimin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. 

 
 
İletişim Bilgileri: 
Ali ÖZER 
Telefon : 0 312- 289 58 00 (dahili:125) 
 
  

Şirketimiz, Sermaye Piyasası İlkelerini esas tutarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında 
aşağıdaki faaliyetleri  yürütmektedir :   

• SPK, IMKB,  MKK ve Takas bank ile ilgili mevzuatı takip etmek ve bu kuruluşlarla iletişimi 
sağlamak,   

• Kurumsal Yönetim’le ilgili çalışmaları yapmak,  
• Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya yapılacak açıklamaları düzenlemek, 
• Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,  
• Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak, 
• Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların yazılı , sözlü bilgi taleplerini ( ticari sır niteliğini 

taşıyan  bilgiler 
   hariç)  yanıtlamak, 
• Web sitesi  Yatırımcı İlişkileri bilgilerini  güncellemek, 
• Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul  toplantıları ile ilgili tüm işlemleri yürütmek, 
• Yatırımcı memnuniyetini  sağlamaya  yönelik  her türlü  tedbiri  almak, 

 
2. Pay  Sahiplerinin  Bilgi  Edinme  Haklarının  Kullanımı 
 
Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Projesi 
kapsamında SPK,  İMKB ve KAP sistemine açıklama olarak gönderilmekle birlikte web 
sayfamızdan da duyuru halinde yayımlanmaktadır. 
 
3. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 
 
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsılattan düştükten 
sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder. 
 
İşbu safi kardan  kanuni yedek akçe  ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü 
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olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın % 0,1’ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca 
belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır. 
 
Ancak, SPK mevzuatına  göre  dağılabilecek bir  kar olmadığından kar dağıtımı gerçekleşmemiştir. 
 

 
 

BÖLÜM   2 
ŞİRKET POLİTİKALARI 

 
 
1. Şirket  Bilgilendirme  Politikası 
 
Şirketimizde giizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya 
ilgililerin yazılı bilgi talepleri “Yatırımcı İlişkileri Birimi” tarafından yanıtlanır.  
Şirketimizde, şeffaflık ilkesine uygun olarak uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet 
sonuçları gerçeğe uygun şekilde kamuya açıklanmaktadır. 
Şirketimizin yıllık ve ara dönem mali tabloları,  internet sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri 
bölümünde ilan edilmektedir. 
Şirketimiz Sermaye Piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat 
ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulmaktadır. 
Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan 
değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenmektedir. 
 
2. İnsan Kaynakları Politikası 
 
Şirketimizin İnsan Kaynakları politikası; Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak 
sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde 
lider, global bir Şirket olarak, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine 
duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığına 
inanan, müşteri odaklı bir Şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde 
kullanmaktır. 

 
Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak insan kaynağının 
planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, 
yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel 
metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir. 
 
İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri; 
 
• Yürütülecek görevlere uygun insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe 

alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,  
 
• Personelimizin işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri 

kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması 
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için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını 
tespit etmek, uygulamak,  çalışan ve Şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek, 

 
• Personelin verimliliğini artırabilecek, görevinde yükselmesine olanak sağlayacak performans 

yönetim sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak, 
 
• Personelin kurum içinde ilerleyebilecekleri kariyer yollarını belirleyen, gerekli fırsat ve 

seçenekleri ortaya koyan bir kariyer yönetimi sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek, 
 
• Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları 

hakkında bilgi toplamak, bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen 
koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak, 

 
• Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı 

teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak, 
 
• Personele mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarını 

sağlamak, 
 
• Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek, 
 
• Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak 

Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve 
Bilinci”nin oluşmasını sağlamak. 

 
 
3. Müşterilerle  İlişkiler Hakkında Bilgiler 
 
 
Şirketimiz, iş ortağı olarak tanımladığı müşterilerinin memnuniyetini artırma ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak için son yıllarda başlattığı atılımlara yeni boyutlar katarak devam 
etmektedir.  
 
Müşterilerimizden yazı, telefon, e-posta, ziyaret, anket, fuar gibi kanallarla alınan şikayet ve 
taleplerin değerlendirilmektedir. 
 
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için, en etkili yöntemlerden birisi olan yüz yüze 
görüşmeler konusunda da önemli gelişmeler sağlanmıştır. Düzenli olarak  yapılan müşteri 
ziyaretleri  sorunları yerinde tespit etme ve iş ortaklarımızın algılamalarını anlama yönünde 
faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. 
 
4. Sosyal Sorumluluk 
 
EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 
Şirketimiz sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olup , çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin 
düzenlemeler ile etik kurallara uymaktadır. 
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Sosyal sorumluluk bilincinden hareketle Şirketimiz Konya Ereğli İlçesinde Yüksekokul binasının 
yapımını üstlenmiş ve tamamlama aşamasına gelmiştir. Bu destekle ilgili olarak 3.064.637 YTL 
harcama yapmıştır. 
 

ÇEVRESEL FAALİYETLERİMİZ 

Kuruluşundan itibaren çevresel faaliyetlerini üretim süreci ile entegre biçimde yürüten 
Şirketimiz, çevresel duyarlılığı ve çevre bilincini kurumsallaştırmayı başarmıştır. Şirketimiz 
“kirliliğin kaynağında önlenmesi” ilkesi ile yaptığı yeni yatırımlarda temiz üretim 
teknolojilerini tercih etmektedir.  
 
 

BÖLÜM 3 
İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, İŞLETMENİN 

FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ 
DEĞİŞİLİKLER , İŞLETMENİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULADIĞI 

POLİTİKALAR 
 
Şirketimizin ana faaliyet konusunu  meyve ve sebzelerin işlenmesi oluşturduğundan iklim 
değişiklikleri ve tabiat şartları işletmenin performansını etkilemektedir. Bu sebeple , bu sezon 
meyve üretiminin geçen yıla göre vasatın üstünde olduğu herhangi bir başka mani olmadığı 
taktirde üretimimizin yüksek rekoltede olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca ; pazarlama ağımızı , 
ürün çeşidimizi artırma ve kaliteli ürün çeşidi  hususlarında  çalışmalarımız devam etmektedir. 
Fabrika binamızın yanındaki arsamızın , Ereğli Belediyesi Meclis  kararıyla ; Ticaret ve Turizm 
alanı olarak imar planına işletilmiştir  
   
Satışlarımızı etkileyecek Dünya piyasası fiyatlarını da yakından takip edip , maliyetlerimizin 
minimize edilmesi suretiyle rekabet gücümüzün artırılması hususunda ilgili birimlerimiz 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
 

BÖLÜM 4 
İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK POLİTİKALARI 

 İşletmemizin finansman kaynağını satışlarımız oluşturmakla beraber ihtiyaç halinde kısa 
vadeli banka kredisi de kullanılmaktadır.    

 
 
 

BÖLÜM 5 
HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN 

GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE  KADAR GEÇEN SÜREDE 
MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR 

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı 
tarihinde kadar geçen sürede  İvriz Su Şişleme Fabrikamızın kapasitesi yapılan yatırım ve 
kiralamalarla 31.610.880 litreden  81.863.040 litreye çıkartılmıştır. Sağlık Bakanlığına üretimle  
ilgili  gerekli izin ve müsadeler alınmıştır.. 
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BÖLÜM 6 
İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA  YAPILAN ÖNGÖRÜLER 

 İşletme kapasite itibariyle Türkiyemiz’de  yetişen tüm  meyveleri ve kısmen sebzeleri  
işleyebilecek durumdadır. İşletmenin makine parkuru tamamen yeni üretim teknolojisine uygun 
olup yenilikler yakından takip edilmektedir. Yurtiçi ve Yurtdışı pazar ve pazarlama imkanları 
araştırılmakta olup , yeni stratejiler üzerinde çalışmalar hızla devam etmektedir. 
 
 
 
 

BÖLÜM 7 
YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

 Yeni ürün çeşitlerinin üretime  dahil edilmesi için  bünyemizdeki Araştırma-Geliştirme 
departmanı çalışmalarını sürdürmektedir. Örneğin; bölgede organik domates salçası için  
üreticilerle işbirliği yapılarak domates ekimi özendirilmektedir. Meyve suyu çeşitlerinin 
artırılması hususunda  çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanı  sıra soğuk meyveli çay 
çeşitlerinin likit  olarak  üretilmesi çalışmaları devam etmektedir. 
 

 
 
 
 

BÖLÜM 8 
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ 
 Esas sözleşmede dönem içinde değişiklik yapılmamıştır. 
 

 
 
 
 

BÖLÜM 9 
İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ 

YERİ HAKKINDA  BİLGİ 
 Şirketimiz gerek yurt içi gerekse ihracata yönelik ürün çeşitleriyle sektöründe öncülüğünü 
yapmaktadır. Kuruluşumuz vardiya sistemi ile 24 saat esasına göre  çalışmaktadır. Meyve 
sezonundan önce piyasanın fiyat beklentisi ve meyve rekoltesi hususunda araştırma ve buna  göre  
üretim planlaması - fiyat tespiti  yapılmaktadır. 
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BÖLÜM 10 
2008 YILI 9 AYLIK DÖNEMDE YAPILAN ÜRETİM ÇEŞİTLERİ 

 
 2008 Yılı İlk 9 aylık dönemde  portakal , elma  , kayısı , şeftali  armut , vişne meyveleri 
ve domates alımı yapılmıştır. Alımı yapılan meyvelerden meyve konsantresi ve meyve pulpu 
üretimi gerçekleşmiştir.  Alınan domatesten domates salçası üretimi yapılmıştır. 
 Meyve konsantrelerinden  meyve nektarı , %100 likit içecek üretilmiştir. 

Ayrıca İvrizsu  Doğal Kaynak Su Fabrikasında 0.5 Lt , 1.5 Lt , 5 Lt , 10 Lt. , 19 Lt. 
üretimli yapılmıştır.  

 
LİKİT İÇECEKLERİMİZDEN BAZILAR: 
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BÖLÜM 11 
ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI SATIŞ MİKTARLARI 
 

 
ÜRÜN GRUBU ÖLÇÜ BİRİMİ 30/09/ 2008 30/09/ 2007 
Konsantre Kg 856.802 2.536.579 
Bidon Konsantre Adet 10.603 13.515 
Pulp Kg 24.840 87.194 
1/5 Meyve Suyu Koli 792.127 779.320 
1/1 Meyve Suyu Koli 243.084 304.093 
1/1 Cam şişe meyve suyu Koli 24.894 56.287 
1/4 Cam şişe meyve suyu Koli 1.568 6.029 
Salça Kg 1.857.676 1.044.452 
Varil Adet 5.996 10.284 
Gübre Kg 152.050 305.950 
Domates Fidesi Adet 6.087.168 5.720.448 
Domates Tohumu Adet 0 200.000 
Biber Tohumu Adet 28.032 16.128 
1/5 IPI kağıt Adet 0 1.503.802 
1/1 IPI Kağıt Adet 0 1.400.112 
1/5 Cam Meyve Suyu Koli 126.309 244.088 
Damacana su Adet 226.706 111.391 
Boş Damacana Adet 14.459 20.555 
0,5 Lt su Koli 442.944 523.558 
1,5 Lt su Koli 184.224 216.995 
5 Lt Su Koli 64.004 0 
10 Lt Su Koli 11.602 0 
Amilaz Enzimi Kg 465 0 
Jelatin Kg 50 0 
Mayşe Enzimi Kg 290 0 
Pektinaz Enzimi Kg 600 0 
Sitrik Asit Kg 1.125 0 
Hidrojen Peroksit Kg 65 0 
UF Enzimi Kg 100 0 
Aseptik Dolum Torbası Adet 5.966 0 
Filtre Kağıdı Adet 50 0 
P.E. Torba Adet 1.082 0 

 
 
 
 

Mustafa ASLAN     Ali AKMAN 
Üye       Yönetim Kurulu Başkanı Vekili 
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