
Kurumsal Yönetim İlkeleri 
 

Şirketimizin 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“KYT”) ile çerçevesi belirlenen Kurumsal 
Yönetim İlkelerine sağladığı uyum konusunda kaydettiği gelişmeler aynı tebliğin 8. 
Maddesi çerçevesinde, detaylı ve güncel olarak aşağıda sunulmuştur. 
 
Bu bölümde, Şirketimiz tarafından uyum sağlanmış olan ve henüz uyum sağlanmamış 
olan ilkeler, KYT uyarınca uygulama açısından “zorunlu“ ve “zorunlu olmayan” 
nitelikleriyle kategorize edilmiştir. 
 

1) Şirket’in Uyum Sağladığı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri 
 

Şirketimiz 02.08.2013 tarihinde yaptığı 2012 yılına ilişkin olağan genel kurulundan 
bu yana e-genel kurul mevzuatına tabi olması, esas sözleşmesini Kurumsal 
Yönetim İlkeleri kavramlarına özen gösterilerek 2013 yılında revize etmiş olması 
ve SPK mevzuatını yakından takip etmesi nedenleriyle, faaliyeti esnasında 
karşılaştığı ve KYT kapsamına giren durumlarda uygulaması gereken ilkelerin 
tümünü fiilen uygulamıştır. Fiilen uygulanmamış bulunan ilkeler, Şirket’in 
faaliyetleri esnasında henüz karşılaşılmamış (veya karşılaşılması öngörülmeyen) 
durumlara ilişkindir. Ancak, Şirket henüz karşılaşmadığı bu durumlarda hangi 
ilkelerin zorunlu olduğunun farkında olup, öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığı 
hallerde söz konusu ilkelere uyumu sağlayacak hazırlıkları yapmış ve bu durumlar 
için uygulanacak ilkeleri iç düzenlemesi olarak kabul etmiştir. 

 

 Genel Kurul 
 

 (II-17.1 KYT İlke1.3.1 / Genel kurul öncesinde yatırımcıların bilgilendirmesi hk.) Şirket 
organizasyonu, genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün 
olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü 
iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılacak şekilde 
revize edilmiştir. Esas sözleşmemiz, 2013 yılında, elektronik genel kurulların yapılabilmesi için 
yeniden düzenlenmiş, genel kurullarında oyların elektronik ortamda kullanılması hususu esas 
sözleşme maddeleri içinde ayrıca belirtilmiştir. Şirketimiz aynı dönemde ilgili mevzuata uygun 
olarak elektronik E-Genel Kurul Yetki Sertifikası edinmiş bir personelini e-genel kurul 
işlemlerinin yerine getirilmesi konusunda görevlendirmiştir. Şirketimiz 02.08.2013 tarihli 
genel kurul toplantısında kabul ederek imzaladığı ve kamuya sunduğu  “Genel Kurul İç 
Yönergesi” belgesi ile genel kurul toplantılarının şekline ilişkin ilkelere uyum sağlamış 
bulunmaktadır. 

 
 (II-17.1 KYT İlke 1.3.5 / Genel kurul toplantısının şeffaflık, tarafsızlık ve eşit muamele kriterleri 

hk.) 2012 yılına ilişkin olağan genel kurulunda ilk kez uyguladığımız ve uygulamaya devam 
edeceğimiz genel kurul şekli olan e-genel kurul mevzuatı kapsamında, internet ortamı dahil 
olmak üzere pay sahiplerine/yatırımcılara açık yapılır, yatırımcılardan gelecek tüm sorular 
toplantı başkanlığınca cevaplanır. Genel kurul sırasında yatırımcılar tarafından gelen yazılı ve 
sözlü soruların tümü, mevcut şirket prosedürümüz gereği genel kurul toplantısını takiben 
internet sitemizde yayınlanır.  

 
 



 (II-17.1 KYT İlke 1.3.6 / Genel kurulda yönetimde söz sahibi olanlar ve yakınlarının işletme 
konusuna giren ticari işlemleri hakkında bilgi verilmesi hk.) İlkeye uyuma yönelik olarak, 
yönetimde söz sahibi olanlar ve yakınlarının işletme konusuna giren ticari işlemleri hakkında 
ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak 17.11.2014 tarihinde yapılan  
2013 yılıolağangenel kurulumuz gündemine alınmış ve ortaklarımız bilgisine sunulmuştur.  
 

 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
 

 (II-17.1 KYT İlke 4.2.6 / Yönetim kurulu üyesi ve icra başkanının aynı kişi olamaması hk.) 
Şirketimizde yönetim kurulu ilkeye uygun yapılandırılmıştır. Yönetim kurulu başkanı ile icra 
başkanı/genel müdür farklı kişilerdir. 

 

 Yönetim Kurulunun Yapısı 
 

 (II-17.1 KYT İlke 4.3.1 / Yönetim kurulu üye sayısının 5’ten az olmaması hk.) 2013 yılında 
revize edilen esas sözleşmemiz ile, Yönetim kurulu üye sayısı her durumda 5 üyeden az 
olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı 
ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde 
organize etmelerine imkan sağlayacak altyapı sağlanmış ve 2013 yılına ilişkin olağan genel 
kurulunda yönetim kurulumuz 7 üyeden teşkil edilmiştir.  

 

 (II-17.1 KYT ilke 4.3.2 / Yönetim kurulu üyelerinin icrada yer almasının sınırlanması hk.) 
Yönetim Kurulumuz, çoğunluğu icrada görev almayan üyelerden teşkil edilmiştir. 

 

 (II-17.1 KYT ilke 4.3.3 / Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunması hk.) Yönetim kurulumuz, 
2014 yılında icrada görev almayan yeterli sayıda hiçbir etki altında kalmaksızın görev 
yapabilen bağımsız üyeye haiz hale getirilmiştir. Bağımsız üyelerin üyeliğe kabul prosedürleri 
bağımsızlık kriterlerini göz önüne alınarak yerine getirilmiştir.  

 

 (II-17.1 KYT ilke 4.3.4 / Bağımsız üye sayısının alt sınırı hk.) Şirketimiz üçüncü grupta yer 
almakta olup  yönetim kurulumuz söz konusu ilkeye uygun olarak, yeterli sayıda bağımsız 
üyelerden oluşacak şekilde tesis edilmiştir. 

 
 (II-17.1 KYT ilke 4.3.5 / Seçimlerde bağımsız üye görevlendirme süresinin 3 yıl ile 

sınırlandırılması hk.) esas sözleşmede üye seçimleri 3 yıl süre ile sınırlanmaktadır.  Öte 
yandan, Şirket mevcut uygulamada, yönetim kurulu üyelerini birer yıllık süreler ile yönetim 
kuruluna seçmektedir. Bağımsız olanlar dahil olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin tekrar 
seçilmek suretiyle görevde kalma olanakları esas sözleşmede vurgulanmıştır. 

 
 (II-17.1 KYT İlkeleri 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 / Bağımsız üyelik kriterleri, seçim prosedürleri ve 

üyeliği ortadan kaldıran durumlar ve üyeliğin sona erme şartları hk.) 2012 yılına ilişkin genel 
kurulumuz öncesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, üyeliğe ön kabul süreçlerinde 
gerekli değerlendirmeler Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından dikkatle ve mevzuata 
uygun olarak yapılmış, adayların son 10 yıl içinde Şirketimizde görev yapmamış olduğunun, 
Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluk kriterlerine haiz olduklarının tespitinden ve sonra 
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin adaylığı genel kurul onayına sunularak üyeler genel 
kurulca seçilmiştir. Bağımsız üyeliği ortadan kaldırma kriterleri üyeliklerin sona erdirilmesine 
ilişkin KYT’de açıklanan gereklilikler Şirket iç düzenlemesi olarak kabul edilir. Şirketimiz KYT’de 
rakamsal eşikleri belirlenmiş ortaklık grupları dikkate alındığında “üçüncü grup ortaklık” 
olarak değerlendirilir. 

 



 Yönetim Kurulu Komiteleri 
 

 (II-17.1 KYT İlkeleri 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 / Mevcudiyeti zorunlu komiteler, komitelerin 
asgari üye sayıları, çalışma esaslarının belirlenmesi ve üyelerinin icracı üye olmamaları 
konusunda sınırlama hk.) 2012 yılına ilişkin genel kurulumuz ile yönetim kurulunun görev ve 
sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için yönetim kurulu bünyesinde 
denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi 
teşkil edilmiştir. Bu komitelerden denetim komitesi tamamıyla bağımsız üyelerden, diğer 
komitelerin ise başkanları bağımsız üyelerden teşkil edilmiştir. İcra başkanı/genel müdür 
komitelerin içinde yer almamıştır. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi 
üyelerden oluştuğu belirlenmiş ve bu bilgiler kamuya duyurulmuştur.  

 

 (II-17.1 KYT İlkeleri 4.5.9 / Denetimden sorumlu komitenin görevleri ve çalışma esasları hk.) 
Denetimden sorumlu komitemiz çalışma esasları belirlenirken tüm KYT ilkeleri göz önüne 
alınmış olup, komite yönergesi çerçevesinde yılda en az 4 kez toplanmakta, toplantılar 
tutanağa bağlanmaktadır. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara 
dönem finansal tabloların Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve 
doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız 
denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı 
olarak bildirir, bu çerçevede Şirket’in açıkladığı finansal tablolara ilişkin sorumluğunu resmi 
olarak beyan eder.  

 

 (II-17.1 KYT İlkeleri 4.5.10, 4.5.11, 4.5.13 / Kurumsal yönetim komitesi, aday gösterme 
komitesi ve ücret komitesi hk.) Şirketimizce belirlenmiş ve kamuya açıklanmış kurumsal 
yönetim komitesi çalışma esasları KYT ilkeleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır.  Komite yine 
KYT ilkelerine uygun olarak, aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin kurumsal 
görevlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim komitesi, Şirket’te 
kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu 
prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını yılda en az 4 
kez toplanarak tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici 
tavsiyelerde bulunur ve yatırımcılarla ilişkileri gözetir. Ayrıca yönetim kurulu üyesi ve üst 
düzey yönetici adaylarını liyakat, bağımsız üyeleri ve bağımsız üye adaylarını bağımsızlık 
kriterleri açısından değerlendirmek, personel ücretleri ve ücret kriterlerine ilişkin görüş ve 
önerilerini yönetim kurulu onayına sunmak gibi belirlenmiş görevler icra eder. 

 

 (II-17.1 KYT İlkeleri 4.5.12 / Riskin erken saptanması komitesi hk.) / Şirketimizce belirlenmiş 
ve kamuya açıklanmış riskin erken saptanması komitesi çalışma esasları KYT ilkeleri göz önüne 
alınarak tasarlanmıştır.  Riskin erken saptanması komitesi; Şirket’in varlığını, gelişmesini ve 
devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli 
önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup yılda altı 
kez toplanır. 

 

 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan 
Mali  Haklar 
 

 (II-17.1 KYT İlkeleri 4.6.2, 4.6.3 / Yönetim kurulu ve İdari Sorumlu ücretlerinin belirlenmesi ve 
yönetim kurulu üye ücretlerinin bağımsızlığı zedelemeyecek şekilde sınırlandırılması hk.) 
Şirket’in 2012 yılına ilişkin genel kurulunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin 
ücretlendirme esasları konusuna esas sözleşmede yer verilmiş ve söz konusu esaslar ayrı bir 
gündem maddesi olarak genel  kurul esnasında ortakların bilgisine sunulmuştur. Aynı 
çerçevede, Kurumsal Yönetim Komitemizce Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun biçimde 
hazırlanan, Şirket ücretlendirme esaslarını Şirket’in internet sitesi üzerinden kamuya 



duyurulmuştur. KYT ilkeleri çerçevesinde bu işlemler Şirket’in iç düzenlemeleri içerisine 
alınmıştır. 
 

 
2) Şirket’in Uyum Sağladığı Zorunlu Olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri 

 
Şirketimiz KYT uyarınca uygulanması zorunlu olmayan birçok kurumsal yönetim 
ilkesini bünyesinde uygulamaya koymuş iç düzenlemelerinde bu ilkelere yer 
vermiştir. 
 
 

 Genel Kurul 
 

 (II-17.1 KYT İlke 1.3.2 / Genel kurul gündemlerinin şekli hk.) Şirketimiz internet sitesi, genel 
kurul toplantı ilanı dahil olmak üzere, Şirketimizin mevzuat gereği yapması gereken bildirim 
ve açıklamaların yanı sıra, kamuya ve yatırımcılara kurumsal yönetim ilkelerinin öngördüğü 
yönde, tüm bildirimleri en açık şekilde ve ivedi olarak yapabilecek şekilde revize edilmiştir. 

 

 (II-17.1 KYT İlke 1.3.3 / Genel kurul toplantılarının katılımı artırmak amaçlı, minimum 
maliyetli, eşitsizliğe yol açmayacak biçimde yapılması hk.) Şirketimiz genel kurul toplantılarını 
pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle, tercih ettikleri takdirde internet ortamı 
üzerinden katılımlarını sağlayacak şekilde düzenler. 

 

 (II-17.1 KYT İlke 1.3.4 / Toplantı başkanının önceden bilgi edinmesi hk.) Şirketimiz genel 
kurullarını yönetecek başkanların mevzuat hakkında önceden bilgi edinerek hazırlık yapmasını 
temin eder.  

 

 (II-17.1 KYT İlke 1.3.8 / ilgili diğer kişi ve yetkililerin genel kurul toplantılarında hazır 
bulunması hk.) Şirketimiz finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer 
ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel 
kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlar. 
 

 Oy Hakkı 
 

 (II-17.1 KYT İlke 1.4.1, 1.4.2 / Oy hakkı kullanımının kolaylaştırılması ve oy hakkında 
imtiyazdan kaçınılması hk.) Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olmak üzere, 
genel kurullarında oy kullanma sırasında pay sahiplerinin tümüne oy hakkı tanınmasını esas 
sözleşmesinde de teminat altına almış, e-genel kurul toplantıları dahil olmak üzere oy 
kullanımını pay sahipleri için kolaylaştırıcı her önlemi almıştır. İmtiyazlı oy hakkı 
uygulamasından esas sözleşme teminatı altında kaçınılmış, yine esas sözleşme ile yönetim 
kurulunda aday gösterme ve kar payında imtiyaz tanıyan hisselerin dışında herhangi bir tür 
imtiyazlı hissenin çıkarılması da engellenmiştir. 

 

 Kar Payı Hakkı 
 

 (II-17.1 KYT İlke 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 / Kar dağıtım politikası ve içeriği hk.) Şirketimiz kar 
dağıtım politikasını 2013 yılına ilişkin genel kurul toplantısında onaylayarak kamuya 
açıklamıştır. Şirket kar dağıtım politikası karın dağıtım usulleri açıkça belirler. Genel kurulda 
karın dağıtılmamasının teklifi halinde bunun nedenlerine bir gündem maddesinde yer verilir. 
Kar dağıtım politikasında pay sahipleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.  

 



 Kar Payı Hakkı 
 

 (II-17.1 KYT İlke 1.7.1 / Payların devrinin zorlaştırılmaması hk.) Şirketimiz esas sözleşmesinde 
nama yazılı payların devrinin SPK iznine tabi durumlar haricinde kısıtlanamayacağı hükmü yer 
almaktadır. 

 

 Kurumsal İnternet Sitesi 
 

 (II-17.1 KYT İlke 2.1.1,2.1.2, 2.1.3, / Kurumsal internet sitesihk.) Şirketimiz internet sitesi ile 
belirlenen şekil ve usullere göre düzenlenmektedir. Sayfada daha az değişkenlik arz eden 
Şirket hakkındaki bilgiler ingilizce olarak da yer almaktadır. 

 

 Faaliyet Raporları 
 
 (II-17.1 KYT İlke 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2 / Faaliyet Raporları hk.) Şirketimizin periyodik 

olarak KAP üzerinden kamu dikkatine yayınladığı faaliyet raporları, söz konusu ilkelerde 
belirlenen şekil ve usullere göre düzenlenmektedir. KYT ile vurgulanan açıklamalar ve özel 
bilgiler özen gösterilerek söz konusu raporlarda kamuya sunulmaktadır. 

 

 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 
 (II-17.1 KYT İlke 3.5.1, 3.5.2 / Etik kurallar ve sosyal sorumluluk hk.) Şirketimizin faaliyetleri 

kurumsal İnternet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür. 
Şirketimiz sosyal sorumluluklarına karşı yüksek derecede duyarlıdır. 

 

 Yönetim Kurulunun İşlevi 
 

 (II-17.1 KYT İlke 4.1.1, 4.1.2 / Yönetim kurulu üyelerinin şirketin uzun vadeli çıkarlarını 
gözeterek, stratejik hedeflerini belirleyerek, yönetim performansını denetleyerek görev 
yapması hk.) İlkede belirtilen unsurlara ve kurul üyeliği görevine ilişkin tanımlamalara, 
Şirket’in mevcut “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme 
Politikası” belgesinde yer verilmiştir. 
 

 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
 

 (II-17.1 KYT İlke 4.2.1, 4.2.2 / Yönetim kurulu faaliyetlerinin şeffaf, hesap verilebilir, adil 
yürütülmesi ve yönetim kurulu görev ve yetkilerinin faaliyet raporlarında belirtilmesi hk.) 
Bağımsız üyelerin çoğunlukta olduğu Şirketimiz komitelerinin kuruluş amaçları, bu 
komitelerin yönergelerinde de tespit edilmiş olmak üzere, yönetim kurulu faaliyetlerinin 
şeffaf, hesap verebilir ve adil yürütülmesidir. Yönetim kurulu görev ve yetkilerine faaliyet 
raporlarımızda yer verilmektedir. 

 

 (II-17.1 KYT İlke 4.2.5 / Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanının kesin olarak ayrıştırılması 
ve temsil yetkisi hk.) Şirketimiz esas sözleşmesinde belirtildiği gibi hissedarlara yönetim 
kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında bir imtiyaz sağlanmamıştır. Esas sözleşmenin 
yönetim kuruluna ilişkin maddesi ile yönetim kurulunun yetki devri ile temsil hakkının üçüncü 
şahıslara verilmesine imkan sağlarken en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil hakkına haiz 
olması şartı konulmuştur. Temsil ilzama ilişkin esas sözleşme maddesinde  temsil ve ilzam için 
en az 2 kişinin yetkilendirilebileceği açıkça belirtilmiştir. 

 



 (II-17.1 KYT İlke 4.2.7 / Yönetim kurulunun şirketin pay sahipleriyle ilişkileri konusunda 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile işbirliği halinde olması hk.) Şirketimiz yönetim kurulu pay 
sahipleriyle ilişkiler konusunda azami hassasiyeti göstermektedir. Yatırımcı ilişkileri Bölümü 
genel müdürlüğe bağlı olarak  yönetilmektedir. 

 

 (II-17.1 KYT İlke 4.2.8 / Yönetim kusurlarından doğabilecek zararların sigortalanması hk.) 
Şirketimiz, Risk Yönetimi Politikaları kapsamında, 2014 yılı içinde yönetim kusurlarından 
doğabilecek zararlarını AIG Sigorta AŞ ile imzaladığı poliçe ile Şirket sermayesinin %25’ini aşan 
bir bedelle ( 10.000.000 Amerikan Doları teminatla ) sigortalanarak, muhtemel idari riskler 
minimize edilmiştir. 

 

 Yönetim Kurulu Yapısı Toplantılarının Şekli 
 

 (II-17.1 KYT İlke 4.3.9 / Yönetim kurulunun en az %25’inin kadın üyelerden oluşması hedefi 
hk.) Şirketimiz yönetim kurulunda 3 kadın üye yer almaktadır.   

 
 (II-17.1 KYT İlke 4.3.10 / Denetimden sorumlu komite üyelerinin deneyimi hk.) Şirketimiz 

denetimden sorumlu komite bağımsız üyelerimiz finans sektöründe 5 yıl kriterinin çok 
tecrübeye sahiptir. Üyelerin özgeçmişleri faaliyet raporlarımızda kamuya sunulmaktadır. 

 

 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 
 
• (II-17.1 KYT İlke 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 / Yönetim kurulu toplantılarının şekli hk.) 

Yönetim kurulu toplantıları esas sözleşme gereği yönetim kurulu başkanı yada yönetim kurulu 
başkan vekilinin çağrısıyla, yeterli sıklıkla düzenlenir. Yönetim kurulu toplantısı gündemleri 
yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenir ve gündem toplantı öncesine üyelere sunulur. 
Üyelerin yönetim kurulu toplantılarına katılımı telekonferans sistemi ile elektronik olarak da 
yapılabilmektedir. Toplantılarda görüşülecek konular ile ilgili belgeler toplantılardan önce 
üyelere sunulmaktadır. Toplantılara katılamayan, üyelerin toplantı için sundukları yazılı 
görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Esas sözleşme gereği her üyenin bir oy hakkı 
bulunmaktadır. Yönetim kurulu toplantılarının nasıl yapılacağına ilişkin düzenleme Şirket esas 
sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Toplantıları” maddesinde yapılmıştır. Üye red oylarının zapta 
geçirileceği de yine esas sözleşmede teminat altına alınmış bir konudur. 

 

 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan 
Mali Haklar 

 

 (II-17.1 KYT İlke 4.6.4 / Şirketin yönetim kurulu ve idari sorumlulara borç ve kefalet 
veremeyeceği hk.) Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme 
Politikası, yönetim kurulu ve idari sorumluların Şirket’ten borç alması engellenmiştir. 

 

 (II-17.1 KYT İlke 4.5.6 / Komitelerin gerekli gördüklerinde takdirde dışarıdan görüş alma 
yetkisi ve bunlarla ilgili maliyetlerinin karşılanması hk.) Şirketimiz komite çalışma 
yönergelerinde de teminat altına alınmış olmak üzere, komitelerin lüzum gördükleri takdirde 
ilgili kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Şirket bu konuda komitelere 
gerekli kaynak ve desteği sağlar.  

 

 (II-17.1 KYT İlke 4.5.7 / Komitelerin gerek gördüklerinde uzman görüşü alabilmeleri hk.) 
Şirketimiz komite çalışma yönergelerinde de teminat altına alınmış olmak üzere, komitelerin 
lüzum gördükleri takdirde uzman görüşlerine başvurması için uzmanlık hizmetlerini sağlar, bu 
hizmetlerin maliyetini karşılar.  

 



 (II-17.1 KYT İlke 4.5.8 / Komite toplantılarının tutanak altına alınması hk.) Şirketimiz yıl içinde 
gerçekleşen komite toplantılarında gündemlerini önceden belirler, toplantıları tutanak altına 
alır ve arşivler. 

 
3) Şirket’in Henüz Uyum Sağlamadığı Zorunlu Olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri 

 
Şirketimiz KYT’de tanımlanan durumlarla faaliyetleri esnasında karşılaştığı takdirde, 
KYT’de değinilen tüm zorunlu ve zorunlu olmayan tüm kurumsal yönetim ilkelerini 
uygulamak amacındadır. Ancak bazı zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerini 
bugün itibarıyla uygulayamamıştır. Bu konuda KYT madde 8 uyarınca yapılması 
gereken açıklama aşağıda sunulur; 
 

 Genel Kurul 
 
 (II-17.1 KYT ilke 1.3.10 / Bağış ve yardımlara ilişkin Şirket politikaları hk.) Şirketimiz henüz 

gerek görülmediğinden, fiilen bağış ve yardım yapmamış olduğundan, herhangi bir “Bağış ve 
Yardımlara İlişkin Politika” oluşturmamış ve genel kurul onayına sunmamıştır. Takip eden 
dönemlerde bağış ve yardımlar konusunda bir politika/yönerge oluşturulması 
planlanmaktadır.  

 
 
 

 Oy Hakkı 
 

 (II-17.1 KYT ilke 1.4.3  / Karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunan hissedarların genel 
kurullarda oy kullanmasından kaçınılması hk.) Şirketimizin karşılıklı iştirak içinde bulunduğu 
tüzel kişiler bulunmamaktadır, dolayısıyla bunların oy kullanması da öngörülmediğinden, bu 
ilke doğrultusunda esas sözleşme ya da şirket içi bir düzenleme bulunmamaktadır. Karşılıklı 
iştirak durumu söz konusu olur ise, bu ilke Şirketimiz tarafından dikkate alınarak hareket 
edilecektir. 

 

 Azlık Hakları 
 

 (II-17.1 KYT İlke 1.5.1, 1.5.2 / Azlık haklarının kullandırılması hk.) Şirketimiz Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine uygun olmak üzere, azlık haklarının kullandırılmasına azami özen 
gösterir. Esas sözleşmede özel düzenleme bulunmamakla birlikte, bağımsız yönetim kurulu 
üye yapısı ve SPK hükümleri gereğince esas sözleşmemizde oy kullanma hakkı ve e-genel 
kurul prensipleri belirlenerek, oy kullanma hakları Türk Ticaret Kanunu’na da uygun olarak 
teminat altına alınmıştır. 
 

 Kurumsal İnternet Sitesi 
 

 (II-17.1 KYT İlke 2.1.4 / Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilerin ingilizce olarak 
yayınlanması hk.) Şirketimiz internet sitesininin genelini, Şirket hakkındaki enformasyonu 
ingilizce olarak vermektedir. Bunun yanında KAP’a çıkılan bildirimler ve değişkenlik arz eden 
bilgiler ile finansal tablolar, faaliyet raporlarının sayfa üzerinden ingilizce olarak sunulması 
suretiyle en kısa süre içerisinde bu ilkeye tam uyum hedeflenmektedir. 

 
 



 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 
 

 (II-17.1 KYT İlke 3.1.1, 3.1.2 menfaat sahiplerinin haklarının korunması, tazmin imkan ve 
tazminat politikası hk) / Şirketimiz yönetim stratejilerinde başta şirket personeli olmak üzere, 
menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına ilişkin çalışmalar çalışan sayısı göz önüne 
alınarak genel müdürlük düzeyinde yürütülmektedir. Şirket’te sendikalı personel 
bulunmamakta olup ayrıca bir tazminat politikası henüz oluşturmamıştır.  

 
 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 

 
 (II-17.1 KYT İlke 3.2.1, 3.2.2 menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı hk) / Şirketimiz 

yönetim stratejilerinde başta Şirket personeli olmak üzere, menfaat sahiplerinin yönetime 
katılımları konusunda esas sözleşmesinde yer alan ya da iç prosedürlerine geçirdiği sistemli 
bir süreç uygulanmamakla beraber, yönetime katkıları desteklenmekte, görüş ve önerileri 
dikkate alınmaktadır. Bu ilkelere uyum amacıyla, önümüzdeki dönemde daha kapsamlı iç 
düzenleme yapılması öngörülmektedir. 

 

 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 
 

 (II-17.1 KYT İlke 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 / Şirketin insan 
kaynakları politikası ile çalışanlara sağlanan haklar hk.) Şirketimiz bünyesindeki çalışan 
sayısına bağlı olarak personel ilişkileri genel müdür yardımcılığı tarafından yönetilmektedir. 
Personel ilişkileri için ayrı bir birim kurulmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Aynı şekilde personel 
politikaları da ayrı bir prosedür olarak izlenmeyerek şirket politikaları çerçevesinde ele 
alınmıştır. Rapor tarihi itibarıyla çalışanlardan, çalışma şartları, genel personel politikaları 
veya ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği Kanunu hükümleri çerçevesinde işyeri güvenliğine ilişkin önlemler, personel 
sertifikaları alınmış bulunmaktadır. 

 

 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
 
 (II-17.1 KYT İlke 4.2.3 / Şirketin risk yönetim sistemini oluşturması hk.) Komitelerimiz ve iç 

denetim birimimiz faaliyet hedeflerine ilişkin risklerin etkilerini en aza indirmek amaçlı 
çalışmalarına devam etmektedir. 

 

 (II-17.1 KYT İlke 4.2.4 / Yönetim kurulunun yılda bir kez risk yönetim ve iç kontrol 
sistemlerinin etkinliğini ölçmesi hk.) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği 
konusunda çalışmalar devam etmektedir. 
 

 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 
 
 (II-17.1 KYT İlke 4.4.7 / Komite üyelerinin çıkar çatışması müessesi kapsamında yönetim 

kurulu dışında görev almasının sınırlandırılması ve genel kurul toplantısında üye adaylarının 
dışarıdaki görevlerinin ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınması hk.) Şirketimiz yönetim 
kurulu üyeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde 
Şirket’e önemli katkılar sunmakta olup, yönetim kurulu adaylarının Şirket dışındaki 
görevlerine yönelik olarak komite çalışma esasları yönergelerinde değinilmemiş ve genel 
kurulunda üye adaylarının dışarıda aldıkları görevler ayrı bir gündem maddesi olarak ele 
alınmamıştır. 

 
 



 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 
 
 (II-17.1 KYT İlke 4.5.5 / Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almaması hk.) 

Şirketimiz faaliyet hacmi, fayda/maliyet oranları ve idari ihtiyaçlar gibi bazı konuları 
değerlendirerek yönetim kurulu bağımsız üye sayısını 2 olarak belirlemiştir. 3 adet komitemiz 
bulunmakta olup, komite başkanlarının bağımsız üye olmasına ilişkin ilke açısından bağımsız 
üyelerin bu durumda birden fazla komitede görev alması zaruri olmuştur. Ayrıca bağımsız 
üyelerimizin yetkinlikleri göz önüne alınarak her 3 komitemizde de fayda sağlayacağı 
düşünülmüştür. Bu nedenle bağımsız üyelerimizin her ikisi de birden fazla komitede 
görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol 
açmamaktadır.  Şirket gelecekte bu maddede değinilen ilkeyi imkanlar dahilinde ele alarak 
uyumu hedefleyecektir. 

 

 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan 
Mali Haklar 

 
 (II-17.1 KYT İlke 4.6.1 / Yönetim kurulunun işletmenin finansal hedeflerine ulaşmada başarı 

açısından değerlendirilmesi ve belirlenmesi hk.) Şirketimiz yönetim kurulu ve üst düzey 
yöneticilerin ücretlendirme politikasını belirlemiş ve yönetim kurulu ücretlendirmesinde 
Şirket’in iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirket’in uzun vadeli gelişimi 
dikkate alınarak belirlenmesini esas almış olup, Şirketimiz kısa vadeli olarak finansal hedefleri 
tutturma ile performans değerlendirmesi yapmamaktadır.  

 
 (II-17.1 KYT İlke 4.6.5 / Yönetime sağlanan faydaların isim esas alınarak kamuya duyurulması 

hk.) Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca 
yönetime sağlanan faydalar yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarında kümülatif olarak 
sunulmaktadır.  

 


