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SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ POLİTİKASI 
 

1. Şirket, Denetim Komitesi'nin onayı olmaksızın İlişkili Taraflarla herhangi bir sözleşmeye 

veya anlaşmaya girmez. Şirketin %100 iştirak ettiği muaf tutulan bağlı ortaklıklar (hesapları 

Şirket ile konsolide edilen ve genel kurulda ortakların onaya sunulan) dışındaki tüm İlişkili 

Taraf İşlemleri için Denetim Komitesi'nin önceden onayını alınır. 

 

2. Denetim Komitesi, Şirket’in işlerinin yürütülmesi yararına, doğası gereği tekrarlayan 

İlişkili Taraf İşlemleri için aşağıda yer alan koşulların belirtilmesi şartıyla toplu onay verebilir: 
 

i. İlişkili tarafın adı, işlemin niteliği, işlem süresi ile maksimum işlem tutarı. 
 

ii. Gösterge niteliğindeki taban fiyat / sözleşme ile belirlenmiş mevcut fiyat ve varsa fiyat 

değişikliğinin nasıl hesaplanacağı. 
 

iii. Denetim Komitesinin uygun göreceği sair koşullar. 

 

3. Denetim Komitesi, Şirket'in işlerinin yürütülmesi yararına, öngörülemeyen ve yukarıda 

belirtilen detayların mevcut bulunmadığı İlişkili Taraf İşlemleri için komite tarafından işlem 

başına belirlenecek tutar için ayrıca toplu onay verebilir. 

 

4. Denetim Komitesi, verilen toplu onaylar kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen 

ilişkili taraf işlemlerinin ayrıntılarını yılda en az dört defa gözden geçirir. Toplu onaylar, bir 

yılı geçmeyecek süreler için geçerli olabilir ve bir yıllık sürenin bitimini takiben yenilenir. 

 

5. İlişkili Taraflarla yapılan herhangi bir sözleşme ya da anlaşmanın olağan iş akışına ya da 

veya emsallerine uygun olmaması durumunda, Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili 

diğer yasal düzenlemlere uyum sağlamak zorundadır. Bu kapsamdaki sözleşme ve anlaşmalar 

için mümkün olduğu ölçüde Yönetim Kurulunun ya da ortakların onayı alınır. 

 

6. Şirketin %100 iştirak ettiği muaf tutulan bağlı ortaklıkları dışında kalan tüm ilişkili taraf 

işlemlerinden önemli olanlar Şirket ortaklarının onayına sunulur. İlişkili taraflarla yapılan bir 

işlem/işlemler, söz konusu ilgili tarafla bir hesap dönemi içinde münferiden yapılan veya daha 

önce yapılan diğer işlemlerle birlikte, Şirketin bağımsız denetimden geçmiş son mali 

tablolarında yer alan yıllık konsolide cirosunun yüzde onunu aşması durumunda önemli kabul 

edilir. 

 

Bu politika, gerektiği zaman Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir / tadil edilebilir. 

 

 Bu politika, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 


