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BÖLÜM I-  KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 

 

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Akiş” veya “Şirket”), hızlı rekabetin ve 
değişimin yaşandığı bir dönemde finansal performansın yanı sıra kurumsal yönetim uygulamalarının 

kalitesinin de önem kazandığının bilincindedir. Bu bağlamda, Şirket, paydaşları için sürdürülebilir 

değer yaratmayı öncelikli amaçları arasına almıştır. Akiş’in saygıdeğer, yenilikçi, çalışkan, yaratıcı ve 

paylaşımcı bir kuruluş olma özelliği, başta pay sahipleri ve yatırımcıları olmak üzere, müşterileri, 
çalışanları ve toplum karşısındaki kurumsal ve güvenilir duruşu Kurumsal Yönetim İlkeleriyle 

sürdürülmektedir.  

 
Bu ilkelerin belirlenmesindeki ve uygulanmasındaki amaç, Şirket’in tüm menfaat sahiplerinin 

güvenini güçlendirmektir. Bu hedef çerçevesinde Akiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayacağını 

ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçireceğini beyan 
etmektedir. 

 

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde 

öngörülen uygulanması zorunlu tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaktadır. 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesi uyarınca 

Akiş’in istisna tutulduğu ilkeler aşağıda belirtilmiştir:  
 

Anılan maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenen ‘Yatırım ortaklıkları tarafından (1.3.9.) numaralı 

ilkede belirtilen işlemlerin icrası, yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun 

onayının bulunmamasına rağmen genel kurul onayı alınması zorunluluğu aranmaksızın mümkündür. 
Ancak bu durumda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun muhalefet gerekçesinin KAP’ta 

açıklanması ve yapılacak ilk genel kurulda gündeme madde eklenmesi suretiyle ortaklara konu 

hakkında bilgi verilmesi zorunludur.’ yönündeki hüküm çerçevesinde, gayrimenkul yatırım ortaklığı 
statüsündeki Şirketimizce 1.3.9 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen işlemlerin icrası, söz 

konusu hükümde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydı ile, yönetim kurulu kararlarında bağımsız 

üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmamasına rağmen genel kurul onayı alınması zorunluluğu 
aranmaksızın mümkündür. 2017 yılında bu kapsamda bir işlem söz konusu olmamıştır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen ve 

uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelerden uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi ise 
aşağıda arz edilmiştir:  

 

 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.11 Numaralı İlkesi Hk.: Şirket Esas Sözleşmesi’nde bir 

hüküm  bulunmamasına karşın, Genel Kurul Toplantıları, Genel Kurul İç Yönergesinde belirtildiği 
şekilde kamuya açık olarak yapılmaktadır.  

 

 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.5.2 Numaralı İlkesi Hk.: Azlık haklarının kullandırılmasına 

azami özen gösterilmektedir. Esas Sözleşme ile azlık hakları sermayenin yirmide birinden düşük bir 
orana sahip olanlara tanınmamıştır. 

 

 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 3.2.1 Numaralı İlkesi Hk.: Menfaat sahiplerinin yönetime 

katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak, Yönetim Kurulu’nda yer 

alan bağımsız üyeler Şirket’in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde 
temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket; çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları 

ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüşlerini, önerilerini ve müşteri memnuniyeti anketlerini dikkate 

almaktadır. 
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 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.5 Numaralı İlkesi Hk.: Esas Sözleşme’de ifade 

edilmemesine karşın Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir ve 

görevleri ayrıştırılmıştır. Şirket’te hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. 

 

 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.8 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim kurulu üyelerinin görevleri 

esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları olası zararlar Şirketimiz tarafından sigorta 

ettirilmemiştir. Bununla birlikte, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette 

sebep olacakları olası zararlara ilişkin sorumluluk sigortası ana ortağımız olan Akkök Holding A.Ş. 

tarafından Şirketimiz yöneticilerini de kapsayacak şekilde toplam otuz (30) milyon ABD Doları 
bedelle yaptırılmıştır. 

 

 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.6.5 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve üst 

düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplu olarak, yıllık faaliyet raporu 
ve finansal tablo dipnotları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Bu husus ilerleyen dönemlerde tekrar 

gözden geçirilecektir. 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan yukarıda yazılı 

uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. 

Önümüzdeki dönemlerde de Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve 

uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. 
 

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ 

 

2.1-  Yatırımcı İlişkileri Bölümü 

 

“Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak görev 
yapmakta olup, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunmasında 

ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. 

 

Bu kapsamda, birime intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, 
ilgili olduğu konunun en yetkilisi ile görüşülerek gerek telefon ve gerekse yazılı olarak 

cevaplandırılmaktadır. 

 
Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Mustafa Ozan Hançer, Mali İşlerden 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı ve tam zamanlı yönetici olarak çalışmakta olup, ‘Sermaye 

Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’ (Lisans No: 204279, ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme 

Lisansı’ (Lisans No: 701748) ve ‘Gayrimenkul Değerleme Lisansı’na (Lisans No: 404455) sahiptir. 
 

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Bağlı Olduğu Genel Müdür Yardımcısı: 

Naile Banuhan Yürükoğlu 
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

0 212 393 01 00/53506 

banuhan@akisgyo.com  
 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde Görev Alanlar: 

Mustafa Ozan Hançer 

Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 
Tel  : 0 (212) 393 01 00/53519 

E-posta :              ozan@akisgyo.com 

Faks  : 0 (212) 393 01 02 
 

 

mailto:banuhan@akisgyo.com
mailto:ozan@akisgyo.com
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Sercan Uzun :           Yatırımcı İlişkileri, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı 

Tel  : 0 (212) 393 01 00 

E-posta :             sercan.uzun@akisgyo.com  
Faks  :  0 (212) 393 01 02 

 

*Bengü Tutak :           Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 

Tel  : 0 (212) 393 01 00/53544 
E-posta :             bengu.tutak@akisgyo.com  

Faks  :  0 (212) 393 01 02 

*Şirketimizde daha önce Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak çalışan Sayın Bengü Tutak, 28 Şubat 
2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır 

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, analistlere ve talep doğrultusunda 3. 
kişilere Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirket’in bilinirliğini ve 

kredibilitesini artırmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanmasıyla Şirket’in sermaye maliyetini 

düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla 

faaliyet göstermektedir.  
 

Şirket, tüm paydaşları ile erişilebilir ve şeffaf bir iletişim platformu oluşturmuştur. Kamuya 

açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin, potansiyel 
pay sahiplerinin, Şirket hakkında değerlendirme yapan analistlerin ve Şirket/sektör hakkında araştırma 

yapan akademisyen ve öğrencilerin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi talepleri e-posta, telefon ya da 

toplantı yoluyla en kısa sürede karşılanmaktadır.  

 
2017 yılında bölüme yapılan başvuru sayısı 6 olup, toplam 6 yatırımcı sorusu cevaplandırılmıştır.  

  

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklar olmak üzere menfaat sahipleriyle 
diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla 2017 yılında şirketimizle ilgili 

121 adet “Özel Durum Açıklaması” yapılmıştır. Şirket’in yurt dışı borsalarda kote sermaye piyasası 

aracı olmamasından dolayı Borsa İstanbul dışında ilave Özel Durum Açıklaması yapma yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. Tüm Özel Durum Açıklamaları, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK 

tarafından 2017 yılı içinde herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.  

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 2017 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan 
rapor 29.01.2018 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. 

 

2.2.  Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
 

Her pay sahibinin yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde ve ticari sır kapsamında olmayan her türlü 

bilgiyi alma ve inceleme hakkı vardır. Bilgi alma ve inceleme hakkı, Esas Sözleşme’yle veya Şirket 
organlarından birinin kararıyla kaldırılmamış veya sınırlandırılmamıştır. 

 

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklamalar güncel 

olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.akisgyo.com.tr) pay sahiplerinin kullanımına 
sunulmaktadır. 

 

Şirket’in kurumsal internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri/Politikalarımız” başlığı altında yer alan 
Bilgilendirme Politikası, Akiş’in kamuyu aydınlatma yöntem ve araçlarını, Akiş’in sermaye piyasası 

katılımcıları ile iletişimine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.  

 

Şirket’in kamuya açıklanacak bilgileri, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar 
vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve 

düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve 

mailto:sercan.uzun@akisgyo.com
mailto:bengu.tutak@akisgyo.com
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Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’nun “e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” da Şirket ortaklarının 

doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır. 
Şirket özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Özel Denetçi atanması 

talebi hakkı Şirket Esas Sözleşmesi’nde ayrıca düzenlenmemiştir. 

 

2017 yılı içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. 
 

2.3.  Genel Kurul Toplantıları 

 
Şirket’in 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır. Toplantı 

daveti, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.akisgyo.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

(KAP), elektronik genel kurul sisteminde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, ilan ve toplantı 
günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmiş olup, Türk 

Ticaret Kanunu’nun 437. maddesinde belirtilen belgeler pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş ve 

ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen hususlar 

pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 
 

Şirket’in kurumsal internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanları ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği 

yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.1 no.lu 
kurumsal yönetim ilkesinde yer alan hususları içerecek şekilde hazırlanan “Genel Kurul Bilgilendirme 

Dökümanı” internet sitesinde yayınlanmıştır.  

 

Genel Kurul gündeminde her teklif ayrı bir başlık altında ve açık olarak verilmiştir. 
 

Şirket’in; 2016 yılına ait 14 Nisan 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına  pay sahipleri 

tarafından Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilen ve gündemde yer alması talep 
edilen herhangi bir konu olmamıştır. 

 

Şirket, 14 Nisan 2017  tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket sermayesini 
temsil eden 430.091.850 adet hisseden, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin tüm aktif ve pasif 

malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşilmesi neticesinde ayrılma hakkı kullanımları sebebiyle Şirketin sahip 

olduğu 74.800.803,65-TL toplam itibari değerli payların genel kurul toplantı nisabının 
hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 355.291.046,35-TL 

(üçyüzellibeşmilyon ikiyüzdoksanbirbin kırkaltı Türk Lirası otuzbeş Kuruş) toplam itibari değerinden; 

toplam itibari değeri 325.634.935,51-TL olan 325.634.935,51-adet pay (% 75,71) toplantıda temsil 
edilmiştir. Pay sahiplerinin Genel Kurullara katılımını arttırmak ve kolaylaştırmak amacıyla, pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle 

katılımını sağlayacak şekilde, toplantının İstanbul’da merkezi bir lokasyonda yapılmasına özen 
gösterilmiş ve toplantı yeri tahmini katılımcı sayısına göre seçilmiştir. Medyadan herhangi bir mensup 

toplantıya katılmamıştır. 

 

Genel kurul toplantılarında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve 
anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusunda toplantı başkanı tarafından azami özen gösterilmiş ve 

Genel Kurul toplantıları esnasında Genel Kurul katılımcılarından gelen ve ticari sır kapsamına 

girmeyen sorular cevaplandırılmıştır. 
 

Şirket bilgilerine ulaşılabilmesi için herhangi bir kişi veya kuruluşa imtiyaz tanınmamıştır. 

 

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal 
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri 

yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır. 

http://www.akisgyo.com/
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Yönetim Kurulu’nda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu 

oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul’a bırakıldığı bir işlem söz 
konusu olmamıştır. 

 

2017 yılında yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket tarafından dönem içinde 

yapılan bağışlar ve yararlanıcıları ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulmuş olup, 
ayrıca faaliyet raporunda da yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Genel kurul toplantısına ait tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi, Şirket’in kurumsal internet sitesi 
www.akisgyo.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda “KAP” yayınlanmıştır. 

 

2017 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari 
sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları 

tarafından Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem 

yapılmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin 

kendileri veya başkası hesabına yapılması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa 
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmesi de söz konusu değildir. Keza, bu kişiler dışında Şirket 

bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına Şirketin faaliyet konusu kapsamında 

yaptıkları işlem bulunmamaktadır.  
 

Genel kurul toplantıları Esas Sözleşme’de herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte Şirket genel 

kurul iç yönergesinde yer aldığı şekilde kamuya açık olarak yapılmaktadır. 

 

2.4.  Oy Hakları ve Azlık Hakları 

 

Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmaktadır. Yurt dışı da dâhil olmak 
üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlamaktadır. 

  

Şirket’te her payın bir oy hakkı bulunmakta olup, Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre oy haklarında 
herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.  

 

Şirket’in karşılıklı iştirak ilişkisinde bulunduğu bir şirket bulunmamaktadır. 

 
Azlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilmektedir. Azlık Şirket yönetiminde temsil 

edilmemektedir. Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana 

sahip olanlara tanınmamıştır. 
 

Şirket’te azlık haklarının kullanımı, Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve ilgili 

mevzuat uygulamalarına tabidir. 
 

2.5.  Kâr Payı Hakkı 

 

Şirket’in Genel Kurul tarafından kabul edilen kâr dağıtım politikası, Şirket’in kurumsal internet 
sitesinde kamuya duyurulmuş ve faaliyet raporunda yer almıştır. 

 

Şirket’in kâr dağıtım politikası, yatırımcıların Şirket’in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım 
usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Kâr dağıtım 

politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika 

izlenmektedir. 

 

http://www.akisgyo.com/
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2017 yılında yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında kârın dağıtılması yönünde karar 

alınmış olup, toplam 180.000.000,00-TL tutarında temettü Nisan ve Haziran ayında iki eşit taksitle 

nakit dağıtılmıştır. 
 

Şirket’in kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.  

 

2.6.  Payların Devri 
 

Şirket’in (A) grubu payları nama, (B) grubu payları hamiline yazılıdır. (A) grubu payların yönetim 

kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (A) Grubu nama yazılı imtiyazlı payların 
devri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. 

 

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  

 

3.1.  Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 

 

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket’e ait www.akisgyo.com internet sitesi aktif olarak 
kullanılmaktadır.  

 

Şirket’in kurumsal internet sitesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 2.1 
no.’lu ilkesine ve Türk Ticaret Kanunu’nun düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmakta ve 

güncellenmektedir. Ayrıca, Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen menfaat sahipleri 

info@akisgyo.com elektronik posta adresi aracılığıyla yetkililere ulaşabilmektedirler. 

 
Şirket’in ortaklık yapısı; pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile gösterilecek şekilde 

Şirket’in kurumsal internet sitesinde açıklanmakta ve güncellenmektedir. 

 
İnternet sitesinde yer alan bazı temel bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından 

ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen 

uluslararası yatırımcılar info@akisgyo.com  elektronik posta adresi aracılığıyla yetkililere 
ulaşabilmektedirler. 

 

3.2.  Faaliyet Raporu 

 
Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru 

bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ilgili düzenlemeler esas alınarak hazırlamıştır.  

 
Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık 

faaliyet raporlarında; 

 
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve 

yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına, 

b) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri 

de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun 
değerlendirmesine, 

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu 

toplantılara katılım durumuna, 
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,  

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye, 

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki 

çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,  
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye, 

http://www.akisgyo.com/
mailto:info@akisgyo.com
mailto:info@akisgyo.com
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g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket 

faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye yer verilmiştir. 

    

BÖLÜM IV-  MENFAAT SAHİPLERİ 

  

4.1.  Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 
Menfaat sahipleri, Şirket’in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, 

alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar 

gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı 
sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve 

karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyiniyet kuralları 

çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmaktadır.  
 

Şirket Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası’nı oluşturmuş olup, Şirket’in kurumsal internet 

sitesinde kamuya açıklanmıştır. Bunun yanı sıra, Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini 

ilgilendiren konularla ilgili olarak, gerek düzenlenen toplantılar ile gerekse e-posta ve telefon yoluyla 
bilgilendirilmektedir.  

 

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde, Şirket tarafından 
tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat veya sözleşmeler ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan 

tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Şirket’in çalışanlarına 

yönelik özel bir tazminat politikası bulunmakta olup, Şirket’in kurumsal internet sitesinde yer 

almaktadır. 
 

Menfaat sahipleri, mevcut olması halinde, Şirket’in ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun 

olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne, Denetimden Sorumlu Komite’ye ve etik hat 
veya e-posta aracılığıyla Etik komitesine iletebilmektedir. 2017 yılı içerisinde menfaat sahipleri 

tarafından bu yönde bir bildirim yapılmamıştır. 

 
Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla 

çıkar grubuna dâhil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün 

olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması 

hedeflenir. 
 

Şirket, mal ve hizmet satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, bunun için gerekli 

tedbirleri alır.  
 

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında  müşteri ve tedarikçileriyle ilgili yasal 

mevzuat hükümlerine ve taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerine uygun ilişkiler kurmak ve 
sürdürmek, mal ve hizmetlerin sağlanmasında uluslararası ve sektörel standartları gözetmek üzere 

gerekli tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeniler.  

 

Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin ilgili sözleşme veya mevzuat hükümlerine 
uygun olarak süratle karşılanması ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşterilere 

bilgilendirme yapılması esastır. 

 
Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. 

 

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla 

kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. 
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4.2.  Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici 
modeller, Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer almamakla birlikte, Şirket faaliyetlerini aksatmayacak 

şekilde geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

 

Çalışanların yönetime katılımı, yıllık performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve Şirket 
bünyesinde yapılan yıllık toplantılar vasıtasıyla sağlanmaktadır. 

 

Şirket, gerektiği durumlarda, diğer menfaat sahiplerinin iletmiş olduğu görüş ve önerileri de dikkate 
almaktadır. 

 

4.3.  İnsan Kaynakları Politikası 

 

Şirket Yönetimi, uluslararası alanlarda kabul görmüş modellerin ve birbirine entegre sistemlerin 

kullanıldığı İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçirmeye çalışır. Şirket, işe alımdan performans 

yönetim sistemine, gelişimden, ücretlendirme ve işten ayrılma sürecine kadar tüm insan kaynakları 
süreçlerinde çağdaş, birbiri ile bütünleşik, iş sonuçlarının üretilmesini sağlayan sistemlerin 

kullanılmasını hedefler. 

 
İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit 

fırsat sağlanması ilkesi benimsenir.  

 

Şirket İnsan Kaynakları Politikası; işe alım ve yerleştirme sırasında Şirket kültür ve değerlerine uygun, 
işin/pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, Şirketi ileriye taşıyacak 

adayların Şirkete kazandırılmasını ve böylece Şirket strateji ve hedeflerine hizmet edilmesini amaçlar. 

İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde en objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş 
değerlendirme sistemleri kullanılarak doğru işe doğru çalışan seçilmesi prensibi ile hareket edilir. 

Personel alımına ilişkin ölçütler belirlenmiştir. 

 
Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen 

durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesine yönelik olarak 5 yıllık stratejik öngörü 

ile Şirket Üst Yönetim Yedekleme Planı hazırlanır. İşe Alım Sürecinde öncelikle Grup İçine ve/veya 

Dışına ihtiyaç duyulan pozisyona yönelik iş ilanı verilir. Başvuranlar arasında pozisyona uygun 
adaylar özgeçmişleri üzerinden taranır. Her pozisyon için aday havuzu oluşturulur. İşe alımlarda her 

pozisyon için Yetkinlik Bazlı Mülakat yapılır ve Kişilik Envanteri uygulanır. Yönetici rollerindeki işe 

alımlarda ise yukarıdaki uygulamalara ilaveten uzman bir kurum tarafından Değerlendirme ve Gelişim 
Merkezi Uygulaması ile kişinin yönetsel yetkinlikleri ölçülür ve farklı envanterler uygulanır.  

 

Şirket dünya çapında geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış İş Değerlendirme ve Ücretlendirme 
modeli kullanmaktadır. Bu model, nesnel, şeffaf, ulusal ve uluslararası iş dünyasının gerçeklerini 

yansıtan, eşitlik ve hakkaniyet ilkesine dayalı, yapılan işe göre ücretlendirmeyi esas alan bir ücret ve 

yan haklar modelidir.  

 
Performans Yönetim Sistemi, kurumsal hedeflerin bireyler tarafından sahiplenilmesini amaçlayan ve 

ortak kurum kültürünü güçlendiren bir yapıdır. Sistem içinde çalışanlar, bireysel katkılarını ve katkının 

kurumsal boyuttaki etkisini şeffaf bir biçimde görebilmektedirler. Performans Yönetim Sisteminin 
çıktıları İnsan Kaynaklarının gelişim planlama, yetenek yönetimi, kariyer ve yedek planlama, 

ücretlendirme ve ödüllendirme süreçlerinde kullanılmakta, böylece tüm bu süreçlerin birbiriyle entegre 

bir sistem altında toplandığı bir yapı oluşmaktadır. Şirketin yüksek performans kültürünü 

güçlendirecek teşvikler uygulanarak çalışanların aynı amaca yönelmeleri desteklenir. Şirketin liderlik 
ve fonksiyonel yetkinlikleri 360 derece yetkinlik değerlendirme ile ölçülerek çalışanın iş sonuçlarına 

nasıl ulaştığı değerlendirilir. Bu sayede Şirketi ileriye taşıyacak, kurumsal itibarına ve 
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sürdürülebilirliğine hizmet edecek yetkinliklerin pekiştirilmesi ve uygulanması da aynı sistem ile 

sağlanmış olur. 

 
Şirket çalışanlarının görev tanımları kendileri tarafından hazırlanır, yönetici onayı ve İnsan Kaynakları 

ile nihai hale getirilir. Görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. 

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. 

 
Şirket Eğitim ve Gelişim Politikası çerçevesinde çalışanların bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyimlerini 

arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir. Şirket’in sürekli öğrenme, 

gelişme ve iş sonuçları üretme yaklaşımından yola çıkılarak, çalışanlar için Şirketin hedefleri, bilgi, 
beceri, deneyim alanları ve yetkinlikleri ile ilgili gelişim programları düzenlenmesi hedeflenirken aynı 

zamanda sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi destekleyici programlara da kaynak ayrılmaya 

çalışılır. Gelişim planlamada Şirketin ve çalışanlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mevcut 
duruma uygun eğitim ve gelişim çözümleri sunulur. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda olduğu gibi 

gelişimde de adil davranılır ve eşit fırsatlar sunulur. 

 

Şirket’in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık uygulamaları gibi konularda çalışanlara 
yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. Şirkette insana değer veren, 

yaratıcılığın, iletişimin ve çalışanların katılımının özendirildiği bir yönetim sistemi uygulanmaktadır. 

Şirket, yönetim ve çalışanlar arasında açık, yakın ve kesintisiz bir iletişim ortamı yaratmanın 
çalışanların motivasyonu ve verimi açısından son derece önemli olduğunun bilincindedir.  

 

Çalışanların güvenle bağlandıkları, yaptıkları işten, işyerinden gurur duydukları, çalışma arkadaşları 

ile tam bir uyum ve işbirliği içinde çalıştıkları, yönetimin desteğini hissettikleri ortamın daha iyiye 
taşınması için çalışanlarla ihtiyaca yönelik bire bir ve toplu görüşmeler yapılması sağlanmaktadır. 

Yapılan görüşmelerde ortaya çıkan talep ve istekler aksiyon planlarına dönüştürülerek uygulamaya 

alınmaktadır. 
 

Çalışanlarımızın mutlu ve huzurlu bir ortamda çalışabilmeleri, sağlıkla evlerine gidip gelebilmeleri 

için ülkemiz mevzuatlarının gerektirdiği tüm uygulamaları işletme modelimize entegre etmek 
önceliğimizdir. Faaliyetlerimizi insana değer vererek, dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

performansımızı sürekli artırma hedefiyle yürütürüz. Şirket, çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve 

koşulları sağlanmak için sürekli iyileştirme ve geliştirme yapmaktadır.  

 
Çalışanlarımızı etkileyecek önemli operasyonel değişiklikler, yasalarca belirlenen ihbar ve bildirim 

süreleri gözetilerek çalışanlarımıza önceden bildirilir. Belirlenen ihbar ve bildirim süreleri çalışanlara 

personel yönetmeliğinde yer alan bildirim şekli ve süresi ile yapılır. 
 

Şirketimizde çalışanların yönetime katılımı, yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme 

toplantıları ve Şirket bünyesinde yapılan toplantılar vasıtasıyla sağlanır. Çalışan sayısının 30’dan fazla 
olmamasından dolayı çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere herhangi bir temsilci atanmamıştır. 

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek İnsan Kaynakları sorumluluğunda ele alınır. İnsan Kaynakları, çalışan 

ile yönetim arasında köprü görevi görerek çalışanın talep ve isteklerini yönetime iletmekte ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretilmesi konusunda Şirket yönetimi ile birlikte çalışmaktadır. 
İnsan Kaynakları, personel yönetmeliği kapsamında İş Kanunu’nun ve İnsan Kaynakları süreçlerinin 

sağlıklı yürütülmesinden yönetim ekibi ile birlikte sorumludur. 

 
Akiş GYO, çalışanlarına açık kapı politikası olanağı sunar. Politikaya göre her çalışanın işiyle ve 

Şirket ile ilgili her türlü konuda Genel Müdür’e ve departman üst yöneticilerine rahatlıkla 

ulaşabilmesine olanak sağlanır. Şirket çalışanlarımız tarafından 2017 yılında ayrımcılık başta olmak 

üzere etik konularda bağımsız bir şirket tarafından yönetilen Etik Hattına ve Etik Temsilcisine 
yapılmış herhangi bir şikayet bulunmamaktadır. Etik Hattı, isimsiz şikayetlerin ve politika ihlallerinin 

Şirkete iletilmesi için kurulmuştur.  
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Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal 

ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Etik sürecimizde çalışanı bu 

yönde koruyacak uygulamaları bünyesinde barındırır (Etik Hat, Etik Temsilcisi, Etik Komitesi vb.) 
 

Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasına 

herhangi bir engel oluşturmamaktadır. 

 

4.4.  Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 

Şirketin faaliyetleri, kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

 

Şirket’in çevre politikası ve kalite politikası kapsamında, yenilikçi ve çevreye uyumlu teknolojilerin 
bulunması, geliştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasına azami özen gösterilmektedir. Akiş GYO, 

sektöründe önde gelen firmalardan biri olmasının getirdiği sorumluluktan hareketle, faaliyetlerinden 

doğan çevresel etkisini en aza indirgemeyi, çalışanların, müşterilerin ve çevre halkının sağlığını ve 

güvenliğini gözetmeyi, faaliyetine ilişkin iş süreçlerinde ve geliştirdiği projelerde doğal kaynak ve 
enerji kullanımında maksimum tasarruf sağlamayı, gelecek nesiller adına çevreyi ve ekolojik dengeyi 

korumayı kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımının ve sürdürülebilirliğin odağı olarak kabul eder.  

 
Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin 

düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve 

saygı gösterir.  

 
Akiş GYO, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 

yaptığı bağış ve sosyal yardımlarla toplumsal gelişime katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Sosyal 

sorumluluk hedefleri içerisinde sektörel derneklerle ortaklaşa olarak, çeşitli kurum ve kuruluşlara Akiş 
GYO olarak bağışlar yapılmıştır.   

 

Şirket irtikap ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı önlem almaktadır, gerekli 
bilinçlendirme ve kontrol aktiviteleri Akkök Şirketler Grubu İş Etiği İlkeleri çerçevesinde 

yönetilmektedir.  Akiş GYO tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde İş Etiği İlkelerine bağlılığı ön koşul 

sayar ve kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görür. 

 
Akiş GYO kurulduğu günden bu yana, tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde sorumluluk bilinciyle 

hareket eden ve dürüstlüğü ilke edinmiş, topluma örnek bir kurum olmuştur. Bu kültürün oluşmasında 

çalışanlar, ortaklar, tedarikçiler, müşteriler, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerimizde 
benimsediğimiz sorumluluk, dürüstlük, güven ve eşitlik, gizlilik ve yasalara uyum ilkeleri esas 

olmuştur. Akiş GYO kültürünün gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olduğu 

inancıyla, İş Etiği İlkelerimizin, işimizin her alanında bizlere yol göstereceğine inanıyoruz. 

 

Etik İlkelerimiz 

 Sorumluluk 

Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 

 Dürüstlük 

Açık ve dürüst iletişim kurarız. 

 Güven ve Eşitlik 

Birbirimize eşit ve adil davranırız. 

 Gizlilik 

Grubumuza, birbirimize ve diğer paydaşlarımıza ait özel bilgileri koruruz. 

 Yasalara Uyum 

Güvenilir kayıtlar ve raporlar tutarız. Yasalara uyarız. 
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 Müşterilerimiz 

Müşterilerimizle tutarlı, adil ve özenli iletişim kurarız, aynı ticari temelde yaklaşırız. 

 İş Arkadaşlarımız 

Birbirimize her zaman adil ve saygılı davranırız. Güvene dayalı, istikrarlı, dürüst ilişkiler 

geliştiririz. 

 Ürünlerimiz 

Hizmet ve ürünlerimizin güvenliği ve kalitesini her zaman en üst değerde tutarız. 

 Tedarikçilerimiz 

Tedarikçilerimizi adil ve benzer şekilde değerlendiririz. Tedarikçilerimizle ilişkilerde 

özenli davranırız. 

 Rakiplerimiz 

Yasaya uygun ve adil rekabet ederiz. 

 Çevremiz 

Çevreyi koruruz ve sürdürülebilirlik prensibiyle hareket ederiz. 

 

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU 

 

5.1.  Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu 

 
Şirketimizin 28 Aralık 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında üç yıl süre ile 

görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerimiz; Ahmet Cemal Dördüncü, Raif Ali Dinçkök, 

Mehmet Emin Çiftçi, İhsan Gökşin Durusoy, Alize Dinçkök Eyüboğlu, Doğu-Batı Sanayi Ürünleri 

İhracat ve İthalat A.Ş., Recep Yılmaz Argüden, Ayşe Selen Kocabaş ve Fatma Füsun Akkal 
Bozok’tur.  

 

Yönetim Kurulu,  biri icracı üye ve (üçü bağımsız üye olmak üzere) sekizi icracı olmayan üye olmak 
üzere toplam 9 üyeden oluşmakta olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri Faaliyet 

Raporu’nun ‘Kurumsal Yönetim’ başlığı altında yer almaktadır.  

 

Yönetim Kurulu 

Adı Soyadı Unvanı 
İcracı/İcracı 

Olmayan 

Seçim 

Tarihi 
Süre 

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Yönetim Kurulu Başkanı 

İcracı 

Olmayan 28.12.2016 3 Yıl 

Raif Ali DİNÇKÖK 

Yönetim Kurulu Üyesi Başkan 

Vekili 

İcracı 

Olmayan 28.12.2016 3 Yıl 

Mehmet Emin ÇİFTÇİ Yönetim Kurulu Üyesi 
İcracı 
Olmayan 28.12.2016 3 Yıl 

İhsan Gökşin DURUSOY 

Yönetim Kurulu Üyesi- Genel 

Müdür İcracı 28.12.2016 3 Yıl 

Alize Dinçkök EYÜBOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 
İcracı 
Olmayan 28.12.2016 3 Yıl 

 

Doğu - Batı Sanayi Ürünleri 
İhracat ve  İthalat A.Ş.  Yönetim Kurulu Üyesi  

İcracı 
Olmayan 28.12.2016 3 Yıl 

Recep Yılmaz ARGÜDEN 

Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi 

İcracı 

Olmayan 28.12.2016 3 Yıl 

Ayşe Selen KOCABAŞ 

Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi 

İcracı 

Olmayan 28.12.2016 3 Yıl 

 

Fatma Füsun AKKAL 
BOZOK 

Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi 

İcracı 
Olmayan 28.12.2016 3 Yıl 
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Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği 

uyarınca icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliği haricinde Şirket’te 
başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim 

bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim 

Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı 

yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişiler olmakla birlikte, Genel Müdür 

aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 
  

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür’ün görev ve yetkileri tanımlanarak ayrıştırılmıştır. 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine 

sahip bağımsız üyeler bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi üç yıla 

kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.  

 
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne üç bağımsız üye aday olarak gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık 

kriterlerini taşıdıklarına ilişkin 01.12.2016 tarihli rapor, 01.12.2016 tarihinde yönetim kuruluna 

sunulmuştur. 
  

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldıkları görevler (Grup içi-grup dışı ayrımı verilmek 

suretiyle) aşağıdaki tabloda yer almaktadır:  

Adı Soyadı Görevi 

Son 5 Yılda 

Ortaklıkta 

Üstlendiği 

Görevler 

Son Durum İtibariyle Ortaklık 

Dışında Aldığı Görevler 

Ahmet Cemal 

Dördüncü 

Yönetim Kurulu 

Başkanı  

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Akkök Holding A.Ş. Yönetim 

Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu 

Başkanı /  Akmerkez GYO, Aksa 

Akrilik, Akenerji, Ak-kim, Gizem 

Seramik Frit, Akcez, Akasya Çocuk 

Dünyası ve çeşitli Akkök Grup 

şirketlerinde Yönetim Kurulu 

Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi. / 

Ayrıca Anadolu Isuzu Sanayi ve 

Ticaret A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş., 

Anadolu Efes Biracılık ve Malt 

Sanayii A.Ş. ve International Paper 

Co. şirketlerinde Yönetim Kurulu 

Üyesi 

 

 

Raif Ali Dinçkök 
Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 

Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 

Akkök Holding A.Ş.  Yönetim 

Kurulu Üyesi  ve  İcra Kurulu 
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Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları Faaliyet Raporu’nda yer almaktadır. 
2017 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. 

 

Başkan Yardımcısı /  Aksa Akrilik, 

Akmerkez GYO, Ak-kim, Gizem 

Seramik Frit, Aktek, Dinkal, Akasya 

Çocuk Dünyası, Ak Havacılık, 

Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve 

çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde 

Yönetim Kurulu  Başkanı/Başkan 

Vekili/ Üyesi 

 

Mehmet Emin  

Çiftçi 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

 

Akkök Holding A.Ş. Yönetim 

Kurulu Üyesi / Ak-kim, Aktek, ve 

çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Alize Dinçkök 

Eyüboğlu 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Satış 

ve Pazarlamadan 

Sorumlu Genel 

Müdür 

Yardımcısı 

Akkök Holding A.Ş. Yönetim 

Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi / 

Akmerkez GYO , Akmerkez 

Lokantacılık, Ak-Pa, Üçgen, 

Akyaşam, Akhan, Akasya Çocuk 

Dünyası, Ak Havacılık, Dinkal, 

Aktek ve çeşitli Akkök Grup 

Şirketlerinde Yönetim Kurulu  

Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi 

İhsan Gökşin 

Durusoy 

Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Genel 

Müdür 

Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Genel 

Müdür 

 

Akasya Çocuk Dünyası, Akyaşam, 

Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve 

Aksu Real Estate EAD’de Yönetim 

Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/ 

Üyesi 

  

Recep Yılmaz 

Argüden 

Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Yönetim Kurulu 

Bağımsız Üyesi 

ARGE Danışmanlık A.Ş.’de   

Yönetim Kurulu Başkanlığı  

Ayşe Selen 

Kocabaş  

Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Yönetim Kurulu 

Bağımsız Üyesi 

MultinetUP Grubu Yönetim Kurulu 

Üyesi,  Simit Sarayı Yönetim Kurulu 

Danışmanı  

Fatma Füsun 

Akkal Bozok   

Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Yönetim Kurulu 

Bağımsız Üyesi 

Yapı Kredi ve Koç Finansal 

Hizmetler Yönetim Kurulu Üyesi    
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Yönetim Kurulunun oluşumu, Yönetim Kurulu Toplantıları ve Yönetim Kurulu Komiteleri’nin 

çalışma, usul ve esasları, ‘Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Usul ve Esaslar / Yönetim Kurulu 

Üyelerinin Çalışma Prosedürü’ ile düzenlenmiştir.  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket işleri için yeterli zaman ayırmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 

başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu Üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık 

hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin Şirket’teki 
görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin Şirket dışında başka görev veya görevler alması 

belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır.  

 
Şirket yönetim kurulunda iki adet kadın üye bulunmakta olup, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3.9 

no.’lu ilkesi uyarınca yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25 oran sağlanmaktadır. 

 

5.2.  Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları 

 

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. 

 
Yönetim Kurulu, Şirket’in belirlenen operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından 

sorumludur.  

 
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı 

yapılmıştır. 

 

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket’in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan 
risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek 

şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak 

oluşturmaktadır. 
 

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden 

geçirir. 
 

Esas Sözleşme’de yer almamakla birlikte, Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün yetkileri 

ayrıştırılmıştır. Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı farklı kişiler olup, Yönetim Kurulu 

Başkanı ile Genel Müdür’ün görev ve yetkileri net olarak tanımlanarak ayrıştırılmıştır. 
 

Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek 

anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında rol oynamakta ve bu amaca yönelik olarak 
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı  İlişkileri Bölümü ile birlikte çalışmaktadır. 

 

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları olası zararlar 
Şirketimiz tarafından sigorta ettirilmemiştir. Bununla birlikte, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri 

esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları olası zararlara ilişkin sorumluluk sigortası ana 

ortağımız olan Akkök Holding A.Ş. tarafından Şirketimiz yöneticilerini de kapsayacak şekilde toplam 

otuz (30) milyon ABD Doları bedelle yaptırılmıştır. 
 

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. 

 
Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim 

Kurulu toplantılarının gündemini belirlemekte, diğer üyeler ise toplantı gündeminde değişiklik 

önerisinde bulunabilmektedir. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve 

belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin 
incelemesine sunulmaktadır. Üyeler, her toplantıya gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve 

belgeleri inceleyip hazırlıklarını yaparak katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedir.  
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Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildiren üyenin görüşleri 

diğer üyelerin bilgisine sunulur. 

 
Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır, toplantı ve karar nisaplarında Esas 

Sözleşme’de yer aldığı üzere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 

 

Yönetim Kurulu toplantılarının ve çağrıların ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak Şirket Esas 
Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesine göre, Yönetim 

Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile 

alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır.  
 

Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. 

Yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin olarak katılımı sağlanmaktadır.  
 

2017 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu 6 defa toplanmış ve ortalama % 96 katılım sağlanmıştır. 

2017 yılı içerisinde toplam 64 adet yönetim kurulu kararı alınmıştır.  

 
Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılarda muhalif kaldıkları konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy 

gerekçelerini karar zaptına geçirtirler. Hiçbir yönetim kurulu üyesi, 2017 yılı toplantılarında herhangi 

bir karara karşı muhalif oy kullanmamıştır. 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. 

 

5.3.  Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 

Şirket’in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 

hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısını ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Denetimden 
Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturmuştur. 

Aday Gösterme Komitesi’nin ve Ücret Komitesi’nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim 

Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. 
 

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin kurumsal internet sitesi aracılığıyla 

kamuoyuna duyurulmuştur. 
 

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin ve Riskin Erken 

Saptanması Komitesinin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. 
 

Genel müdür herhangi bir komitede görev almamaktadır. 

 
Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir, ancak 

ilgili üyelerin bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak komiteler içinde görev yapan bazı üyeler diğer 

komitelerde de görev almaktadır. 

 
Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu 

tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilmekte ve 

görüşlerini alabilmektedir. 
 

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden 

yararlanmaktadır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından 

karşılanmaktadır. 2017 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır. 
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Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutmaktadır. Komiteler, çalışmaların 

etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmaktadır. Komiteler, 

çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmaktadır. 

 

Denetimden Sorumlu Komite 

Adı Soyadı Unvanı 

 Denetim Komitesi Başkanı 

(Bağımsız Üye) 

Fatma Füsün Akkal 

BOZOK  
Ayşe Selen 

KOCABAŞ 

Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız 

Üye) 

 

 
Denetimden sorumlu komite, Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, 

bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 

yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak 
bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları 

denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. 

 
Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden 

sorumlu komite tarafından belirlenir ve genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kuruluna 

bildirilir.  

 
Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan 

şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız 

denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında 
uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. 

 

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket’in 

izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, 
Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle 

birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmektedir. 

 
Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin 

değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. 

 
Denetimden sorumlu komite; 2017 yılında 6 (altı) kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa 

bağlanarak alınan kararlar ve ilgili raporlar Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 

 

Kurumsal Yönetişim Komitesi 

 

Ad Soyad Unvan 

Recep Yılmaz ARGÜDEN Komite Başkanı (Bağımsız Üye) 

Mehmet Emin ÇİFTÇİ  

Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi-

İcracı Olmayan) 

Mustafa Ozan HANÇER Komite Üyesi (Lisanslı personel) 

 
 

Kurumsal Yönetişim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, 

uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 
çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici 
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tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetişim 

Komitesi’nin üyelerinden Mustafa Ozan Hançer mevzuat gereği lisans sahibi olan Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü yöneticisidir. 

 

Kurumsal Yönetişim Komitesi, mevzuatta belirtilen görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme 

Komitesinin ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir. 

 
Kurumsal Yönetişim Komitesi 2017 yılında 3 kez toplanmış ve çalışmalarının etkinliği için gerekli 

görülen, kendi Yönetmeliğinde belirtilen ve oluşturulan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını 

Yönetim Kurulu’na sunmuştur.  
 

Şirketimiz Kurumsal Yönetişim Komitesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün Kurumsal Yönetim 

İlkelerine Uyum Derecelendirmesine ait çalışmaları Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme 
Hizmetleri A.Ş. tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

Derecelendirme notumuz 2014 yılında (9,16), 2015 yılında (9,28), 2016 yılında (9,44) ve 2017 yılında 

ise (9,49) olarak revize edilmiş ve revize raporumuz 21 Kasım 2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 

yatırımcılarımıza duyurulmuştur. 
 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 

 

Adı Soyadı Unvanı 

 

Ayşe Selen KOCABAŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi 

Başkanı (Bağımsız Üye) 
 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 

Üyesi (Bağımsız Üye) 
 

 
Fatma Füsün Akkal 

BOZOK  

 
 

Alize Dinçkök 
EYÜBOĞLU  

Riskin Erken Saptanması Komitesi 

Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi-
İcracı Olmayan) 

 

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen 

risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere 
Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği 

raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Yönetim Kurulu görev 

dağılımı sonrası 2013 yılının Mayıs ayında Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Riskin Erken 

Saptanması Komitesi üyeleri belirlenmiştir.  
 

Komite iki (2) ayda bir görüşmelerde bulunur, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel 

vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin 
Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle 

ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin 

iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu’na tavsiye ve 

önerilerde bulunmaktadır. 
 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 yılında altı kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile 

yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu’na sunmuştur.  
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5.4.  Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

 

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket’in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan 
risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek 

şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak 

oluşturmaktadır.  

 
Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden 

geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.  

 
Şirket risk envanteri, Akiş’in risk yönetimi çalışmalarında kullandığı en önemli takip araçlarından 

biridir. Risk envanteri Şirket’in operasyonel, finansal, itibar ve stratejik risklerini içermektedir. Risk 

skoru yüksek ve çok yüksek düzeyde olan riskler, Yönetim Kurulu seviyesinde izlenmekte olup, 
detaylı aksiyon planları oluşturulur ve her bir risk için bir risk sahibi atanır. Risk sahibi, ilgili riskin 

kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur. Böylece, risk yönetimi 

felsefesi, Akiş yöneticilerinin rutin iş ajandalarında sürekli bir madde haline gelmiştir. Sektörel ve 

kurumsal gelişmeler doğrultusunda güncellenen bu felsefe, Şirket uygulamalarının ayrılmaz bir 
parçası olmuştur. 

 

Şirketin faaliyetlerindeki etkinliğin ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda 
güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç 

kontrol sistemi, ana ortaklık olan Akkök Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Grubu 

tarafından, yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetimden 

Sorumlu Komiteye raporlanmaktadır.  
 

İç Denetim ekibi, denetim faaliyetleri kapsamında gerekli durumlarda bağımsız denetçiler ile temasa 

geçmekte ve zaman zaman bağımsız denetim ile ortak süreç denetimleri gerçekleştirmektedir. 

 

5.5.  Şirket’in Stratejik Hedefleri  

 
Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun 

düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını 

gözeterek, Şirketi idare ve temsil etmektedir. 

 
Yönetim kurulu, Şirketin stratejik hedeflerini tanımlamakta, Şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile 

finansal kaynaklarını belirlemekte, yönetimin performansını denetlemektedir. 

 
Yönetim kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşme’ye, iç düzenlemelere ve oluşturulan 

politikalara uygunluğunu gözetmektedir. 

 
İcracı yönetim kurulu üyesi/genel müdür başkanlığında düzenli olarak yapılan toplantılarla Şirketin 

kısa ve uzun dönem performansı ile stratejik hedeflerinin değerlendirilmesi yapılmakta ve çıkan 

sonuca göre gerekli aksiyon planları yürütülmektedir. 

 
Yönetim kurulu, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden 

geçirmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Şirketin 2017 yılındaki operasyonel ve finansal 

performans hedeflerine ulaştığı değerlendirmesinde bulunmuştur. 

 

5.6.  Mali Haklar 

 

Yönetim kurulu, Şirketin belirlenen hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin operasyonel ve 
finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması 

durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu, hem kurul hem üye 
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hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini 

yaparak, Yönetim Kurulu üyelerini ve idari sorumluluğu bulunan yöneticileri, bu değerlendirmeler 

dikkate alınarak ödüllendirmekte veya azletmektedir.  
 

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 

2017 yılında yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların 

bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmış olup, Ücret Politikası, 
Şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.  

Ücret komitesinin mevzuatta belirtilen görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine 

getirilmektedir. 
 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirketin 

performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 
ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde tespit edilmesine çalışılmakta ve ücretleri genel 

kurul toplantısında belirlenmektedir. 

 

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç vermemekte, kredi 
kullandırmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.  

 

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler  
toplu olarak, yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. 

Açıklamalarımız kişi bazında olmayıp, Yönetim Kurulu Üyelerini ve Üst düzey yöneticileri 

kapsamaktadır. 

 
 

 

 


