
 

   KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM YÖNERGESİ 

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Yönergesi  
 

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) SPK’nın 3 Ocak 2014 
tarihinde 28871sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim 
Tebliği” kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.  
 
Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu  www.sasa.com.tr web sitesi içerisinde, 
“Yatırımcı İlişkileri” Bölümünün “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” başlığında ve yine bu 
yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. 
 
Sasa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile 
Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört 
prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler 
yapmayı kendisine ilke edinmiştir. 
 

Sasa, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar 
gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusundaki 
kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun 
bilincinde olduğunu göstermiştir. 
 
Sasa, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak zorunlu olmayan 
ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek 
ülkemizde, gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın 
ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz 
sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız 
devam etmektedir. 
 
Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) yer alan, uygulanması zorunlu 
tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır. 
 
Tebliğ’in 4.3.9 nolu maddesinde yer alan “yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25’ten az 
olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika 
oluşturur” tavsiyesine ilişkin bir şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda özen 
gösterilmektedir.  
 
Bunun yanısıra, Tebliğ’in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret 
Komitesi” yükümlülükleri, “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiş olup, yine 
Tebliğ’in 4.5.5 nolu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer 
almaması tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş 
uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz birden fazla komitede üye olabilmektedir.” 
 
Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından  
3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK II-17.1 sayılı Kurumsal 
Yönetim Tebliğindeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar 
sürdürülecektir. 



 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ  
 

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi  
 

Şirketimiz Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürlüğü bünyesinde, pay sahipleri ile ilişkiler 
birimi oluşturulmuştur. Bu birim Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Ali Bülent 
Yılmazel’e (bulent.yilmazel@sasa.com.tr) bağlı olarak faaliyet göstermektedir. İlgililere (322) 
441 19 17 numaralı telefon ve (322) 441 01 14 numaralı fakstan ulaşılabilir.  
Birimin başlıca görevleri arasında:  
 

 Pay sahiplerinin bilgi taleplerini yanıtlamak,  

 Genel kurul toplantısının doğru yapılmasını sağlamak,  

 Genel kurul toplantısı için, ortaklara yönelik doküman hazırlamak,  

 Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine 
iletilmesini sağlamak,  

 Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek bulunmaktadır.  
 
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile 
ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur.  
 
SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP’ta özel durum açıklamaları zamanında 
yapılmakta olup SPK veya Borsa İstanbul tarafından yaptırım uygulanmamıştır. 
  
 
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

 
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen telefon, e-mail ve bizzat yüz 
yüze yapılan görüşmelerde gelen talepler cevaplandırılmakta, bu amaçla pay sahiplerini 
ilgilendirecek bilgiler web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmaktadır.  
 
Şirket Esas Sözleşmesi’nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir.  
 
3. Genel Kurul Toplantıları 
 
Olağan Genel Kurul Toplantısı önceden belirlenen yer ve saatte yapılmaktadır. Ayrıca genel 
kuruldahisseyi temsil eden pay sahiplerinin oranı faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Genel 
Kurul’a aynı zamanda elektronik ortamda ( E- Genel Kurul) katılım da sağlanabilmektedir.   
  

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 yapılmaktadır. Şirket’in imtiyazlı payı 
bulunmamaktadır. Her bir pay için tek oy hakkı bulunmakta olup, herhangi bir oyda imtiyaz 
bulunmamaktadır. 
 
Denetlenmiş mali yılı Finansal Tablolarını da içeren Faaliyet Raporu, Şirket Genel Merkezi’nde 
Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. Genel 
Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanabilir ve gündem maddeleri haricinde bir 
öneri verebilirler.  



 

 
Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul’da pay sahiplerinin 
onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri‟nin yasal uyumu sağlandığında değişen 
kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul’da pay sahiplerinin 
onayına sunulacaktır. 
 
4. Oy Hakları ve Azlık Hakları  
 
Esas Sözleşme’de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi’nde, mevcut 
ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket’in ahenkli 
yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.  
 
5. Kar Payı Hakkı  
 
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi 
çerçevesinde; Sasa’nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları 
doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay 
sahiplerinin beklentileri ve Sasa’nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle 
belirlenmiştir.  
 
Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası 
benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın %50’si oranında 
nakit kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.  
 
Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit 
olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde 
Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılmaktadır.  
 
Esas Sözleşmemizin ilgili 31. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde 
Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkan dahilindedir. Genel 
Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Sasa Yönetim 
Kurulu’nun, Genel Kurul’a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile 
dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine 
bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek 
kamuoyu ile paylaşılır.  
 
Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, 
ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve 
fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada 
yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin 
onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır. 
 
 
6. Payların Devri  
 
Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.  
 
 



 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  
 
7. Bilgilendirme Politikası  
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25 Aralık 2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 
Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde revize edilen Bilgilendirme 
Politikası'nı onaylamıştır. Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda aynı 
gün yayınlanmıştır. 
 
Mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler, özel durum açıklamaları ve Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan dış denetimden geçmiş 6. ve 12. ay mali 
tabloları, dış denetimden geçmemiş 3. ve 9. ay mali tabloları SPK tarafından belirtilen süreler 
içinde kamuoyuna duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilmektedir. 
Bu işlemler Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. İçeriden bilgi 
öğrenebilecek kişiler listesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Grup 
Başkanları, Müdürler, Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve diğer tüm departman yöneticilerinden 
ibarettir. 
 
8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği  
 
Şirketin kurumsal web sitesi mevcuttur. Adresi www.sasa.com.tr ’dir. İnternet sitesinde yer alan 
bilgiler İngilizce olarak da hazırlanmakta ve şirketin web sitesinde SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri 2.1.1’de sayılan bilgilere yer verilmektedir. 
 
Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.  

 Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler  

 Vizyon ve ana stratejiler  

 Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi  

 Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı  

 Şirket ana sözleşmesi  

 Ticaret sicil bilgileri  

 Finansal bilgiler  

 Özel Durum Açıklamaları  

 Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar  

 Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli  

 Vekâletname örneği  

 Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu  

 Bilgilendirme politikası  

 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası  

 Şirket Hakkında Basında Çıkan Haberler  
 Yatırımlar Hakkında Bilgiler 

 
 
 



 

9. Faaliyet Raporu  
 
Faaliyet raporu SPK’nın 13 Haziran 2013 tarihinde 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren  ‟Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”  
kapsamındaki ilkeler ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Yönetim 
Kurulu’nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. İnternet sitemiz 
www.sasa.com.tr adresinde yayımlanır.  
 
 
 
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ  
 
 
10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
  
Bilgilendirme politikası çerçevesinde ticari sır niteliği taşımayan bilgiler şeffaf olarak kamuya 
yapılan açıklamalar aracılığı menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır. 
  
Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan 
toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla 
bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü 
bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır. 
Şirket menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeler benimsemiş ve etik komitesini 
kurmuştur. Menfaat sahipleri etik komitesine, etik@sasa.com.tr e-posta adresinden 
ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetimden Sorumlu Komite ve/veya Kurumsal 
Yönetim İlkeleri Komitesi bilgilendirilir.  
 
11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
  
Çalışanların yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık 
hedef belirleme ve performans değerlendirmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, 
yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte; sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında 
ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile 
çalışanların Şirket’in etkin yönetimini temini için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.  
 
12. İnsan Kaynakları Politikası 
  
Değişen ve gelişen Şirketimizin vizyonu ve stratejileri doğrultusunda Sasa olarak temel hedefimiz 
Sasa’nın; sürdürülebilir rekabetçi avantaj kazanmada ihtiyaç duyduğu kalibresi yüksek, örgüte 
bağlı ve Şirket amaçlarına yönelmiş, Sasa’da çalışmaktan gurur duyan çalışanlardan oluşan, 
sürekli çalışma barışının sağlandığı etkin bir organizasyon yapısına kavuşturulmasıdır.  
 
Sasa, strateji ve hedeflerinin gerçekleşmesinde; değişime açık, sürekli gelişim içerisinde olan 
çalışanları ile uzun dönemli birlikteliğin, Şirket kültürünün, bilgi birikiminin ve Şirket’in ana 
değerlerinin korunmasının, başarıya ulaşmanın temel unsuru olduğuna inanır ve bu doğrultuda 
insana yatırım yapar.  
 
Strateji ve hedeflerinde sürdürülebilir bir başarının sağlanması doğrultusunda, rekabet avantajı 
yaratacak bir organizasyona sahip olmasını sağlamak üzere;  



 

 Organizasyon, insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ile 
ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır,  
 

 Şirketi geleceğe taşıyacak, nitelikli iş gücü organizasyona kazandırılır ve bu doğrultuda 
kültürel çeşitlilik de desteklenir,  

 Çalışanların pozisyonlarıyla ilgili yetkinlik, bilgi ve becerilerinin sürekli gelişimini ve 
potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak üzere kişisel ve mesleki gelişim 
faaliyetleri organize edilir,  

 Kurumsal ve bireysel gelişim hedeflerini destekleyecek şekilde; yöneticilerin, 
çalışanların performansını, açık bir iletişim ortamında, düzenli olarak izledikleri ve 
gelişim sorumluluklarını üstlendikleri etkin bir performans yönetimi yürütülür,  

 Kritik pozisyonların organizasyonel başarı planı kapsamında yüksek potansiyelli ve 
nitelikli personel tarafından yedeklenmesi sağlanır,  

 Çalışanlar için; Şirket ve kendileri ile ilgili konularda düzenli bilgi paylaşımının 
yapıldığı, katılımcı bir yönetim yaklaşımıyla kendilerinin ve temsilcilerinin görüşlerini 
açıklıkla ifade edebildikleri platformlar oluşturulur,  

 Eşit (cinsiyet, din, dil vb. ayrımların yapılmadığı) ve adil çalışma ortamının sağlanmasına 
ilişkin kuralları da içeren İş Etiği Değerleri tüm çalışanlara uygulanır,  

 Çalışanların, güvenli, sağlıklı ve potansiyellerini sergileyebilecekleri, değişime açık bir 
çalışma ortamında, kurumsal bağlılıklarını artıracak uygulamaların ve yaklaşımların 
geliştirilmesi suretiyle, ortak bir Şirket kültürü oluşturulur.  

 
Şirket bünyesinde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır  
 
13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  
 
Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Çalışanların kurallar hakkında 
bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm 
çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır.  
 
Şirketimiz Faaliyet Raporunda yer aldığı üzere, kamuya açıklanmamış olmakla birlikte; 
Şirketimiz çevreye, insan sağlığına duyarlı İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Politikaları 
sürdürmekte ve Şirket etik kurallarını belirgin olarak uygulamaktadır.  
 
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU  
 
14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu  
 
Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde seçilen en az 5 en fazla 8 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve 
temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan 
icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri’nden üçü bağımsız üye olup, 
Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. 
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir 
üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye 
seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.  
 



 

Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:  
 
İbrahim Erdemoğlu 
Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)  
 
Ali Erdemoğlu 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan) 
  
Mehmet Şeker 
Yönetim Kurulu Üyesi – (İcracı) 
  
Mehmet Erdemoğlu 
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) 
 
Kadir Bal 
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)  
 
Haci Ahmet Kulak 
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)  
 
Mahmut Bilen 
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)  
 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. 
maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır. 
  

15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  
 

Şirket Esas Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup 
bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili 
tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen 
gündem ve gündemde yer alan konular, gerekli çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Yönetim 
Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.  
 
2020 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde 
farklı görüş açıklanmamıştır.  
Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda 
Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu 
Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. 
   
Şirket Yönetim Kurulu’nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede tanımlanmıştır.  
 
1. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı  

 
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve 
Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.  
 
 
 



 

Kurumsal Yönetim Komitesi  
 
Başkan: Mahmut Bilen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Üye : Haci Ahmet Kulak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
Üye : Ali Bülent Yılmazel  ( Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü) 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler 
arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan’ın uygun göreceği yerde yılda 
en az dört defa yapılır. Komite yılda en az bir kez Risk Yönetim Sistemlerini gözden geçirmek 
üzere toplanır. Her yıl başında Kurumsal Yönetim Komitesi’ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite 
Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Başkan‟ın uygun göreceği diğer kimseler de, 
toplantılara katılabilirler.  
 
Yönetim Kurulu‟nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 
oluşturulmadığından söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi 
yerine getirmektedir.  
 
Denetimden Sorumlu Komite  
 
Başkan: Mahmut Bilen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Üye : Haci Ahmet Kulak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
 
Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler 
arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanmaktadır. 
Toplantılarında genel olarak İç Denetim tarafından yapılan çalışmaların ve Yönetim Kurulu 
sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, 
Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını 
gündem maddesi yapılmaktadır. 
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi  
 
Başkan: Mahmut Bilen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Üye : Haci Ahmet Kulak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15 Ağustos 2013 tarihli kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu‟nun 378’nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim 
İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması 
Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim 
ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 
altı kez toplanmaktadır. 
  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin 
oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve 
riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden 
geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları’na uygun gerçekleştirilmesinin 
gözetimini yapar.  
 
 



 

Şirketimizin 3 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Mahmut Bilen ve Haci Ahmet Kulak Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan her 
üç komitede de yer almaktadır.  
 
17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması  
 
Şirket Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol sağlanması maksadıyla çeşitli mekanizmalar 
oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak Risk Komitesi oluşturulmuş olup bu 
komite düzenli olarak toplanmaktadır. Bu toplantıda Şirketin içinde olduğu kritik riskler, bu 
risklerin yönetimi, alınacak aksiyonlar periyodik olarak takip edilmektedir.  
 
Ayrıca İç Denetim Birimi, Şirket içi kontrollerin yapılmasında yetkili ve sorumludur.  
 
18. Şirketin Stratejik Hedefleri  
 
Birinci önceliğimiz, personelimizin emniyeti ve sağlığı, çevre (işletmemizin bulunduğu bölge ve 
tüm çevresi), müşteri ve komşularımızdır. En önemli hedeflerimizden biri, saygı gören kurumsal 
vatandaş olabilmektir.  
 
Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu; hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve 
geçmiş performansını her ay düzenli olarak hazırlanan aylık raporlar vasıtasıyla gözden 
geçirmektedir. Bunun yanında Şirket yetkilileri tarafından hazırlanan cari yılın bütçe ve fiili olarak 
karşılaştırılması sonuçları da Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.  
 
 
19. Mali Haklar  
 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel 
Kurul ile belirlenir. Hak, menfaat ve ücretler toplam olarak da bilanço dipnotlarında yer 
almaktadır.  

 


