KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ UYUM RAPORU

yenilenmesi yönünde karar almıștır. SAHA ile 19 Ağustos
2016 tarihinde imzalanan sözleșmenin süresi 2 (iki) yıl olup,
sözleșme 19 Ağustos 2018 tarihine kadar geçerlidir.

Alt Kategoriler

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı
TAV Havalimanları Holding A.Ș. (“Șirket”), Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkeleri”ne ve bütün yasal düzenlemelere uyum sağlama
yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK
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tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eșitlik,
șeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna, TAV Yatırımcı

benimsemiștir. Șirketimiz pay sahipleri, menfaat sahipleri

İlișkileri’nin internet sitesi www.tavyatirimciiliskileri.com.tr

(çalıșanlar, yolcular, tedarikçiler vb.), yönetim kurulu gibi

üzerinden ulașılabilir.

ilgili olan tüm grupların çıkarlarına en iyi hizmeti verebilmek
için Șirketimize uygun yapılar ve prensipler sürekli olarak
geliștirilmektedir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Gerekçeleri
Șirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim

SPK tarafından belirlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”, Șirket

uygulamalarını geliștirmeye yönelik çalıșmalarına devam

tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler

etmektedir. İlkelerin bir kısmında uygulamada yașanan

uygulanmaktadır.

zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde
gerekse uluslararası platformda süregelen tartıșmalar,

Türkiye’de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak

bazı ilkelerin ise Șirket’in mevcut yapısı ile tam olarak

derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan,

örtüșmemesi gibi nedenlerden dolayı ilkelere tam uyum

uluslararası derecelendirme kurulușu SAHA Kurumsal

henüz sağlanamamıștır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği

Yönetim ve Kredi Derecelendirme tarafından “Kurumsal

uyarınca uygulanması zorunlu tüm ilkelere uyum sağlanmıș

Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu”

olup, uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden henüz tam

tamamlanmıștır.

olarak uygulanmayan ilkeler așağıda sıralanmıștır. Söz
konusu zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması

21 Ağustos 2015 tarihinde açıklamıș olduğumuz 95,19 (10

nedeniyle Șirketimizin maruz kaldığı herhangi bir çıkar

üzerinden 9,52) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme

çatıșması bulunmamaktadır.

notu, șirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama
alanında yaptığı sürekli iyileștirme çabaları sonrasında, 19

• Esas Sözleșme’de bir hüküm bulunmamasına karșın,

Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 95,38 (10 üzerinden 9,54)

Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul İç Yönergesinde

olarak yukarı yönlü revize edilmiștir. Kurumsal yönetim

belirtildiği șekilde, menfaat sahipleri ve medya dâhil

derecelendirme notunun alt bașlıklar itibarıyla dağılımı

kamuya açık olarak Șirket merkezinin bulunduğu

așağıda verilmektedir. TAV Havalimanları Holding Kurumsal

İstanbul’da yapılmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal

çerçevesince, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılında

Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak

gerçekleștirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik

üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve

oy kullanımına açık bir șekilde gerçekleștirilmiștir.

Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ș. ("SAHA") ile kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleșmesinin
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• Esas Sözleșme’de ifade edilmemesine karșın, Șirket’in
kurulușundan bu yana Yönetim Kurulu Bașkanı ile İcra
Kurulu Bașkanı aynı kiși değildir. Șirket’te hiç kimse
sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.
• Șirketimizin ortaklık yapısı, SPK Kurumsal Yönetim
tebliği gereği komite bașkanlarının bağımsız üyelerden
olușmasının gerekliliği gibi mevzuattan kaynaklanan
zorunluluklara uyum nedeniyle ve ayrıca dört farklı
komitenin olușturulması gerektiğinden, Yönetim Kurulu
Üyelerinin bazıları birkaç komitede birden görev almıștır.
• “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.6.5 no.lu maddesi
uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey
yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm
menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya
açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kiși bazında
değil yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına
yer verilecek șekildedir. Șirketimiz bağımsız üyeler
dıșındaki Yönetim Kurulu üyelerine Olağan Genel Kurul
toplantısında alınan karar uyarınca herhangi bir ücret
ödememektedir. Ücretlendirme politikası yazılı hale
getirilmiș ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde
olarak ortakların bilgisine sunulmuș ve pay sahiplerinin bu
konuda görüș bildirmesi sağlanmıștır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Bașkanı
Tayfun Bayazıt

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
Augustin de Romanet
Didar Sevdil Yıldırım
Ali Haydar Kurtdarcan
Pelin Akın Özalp
Nursel İlgen
Julien Pierre Coffinier

PAY SAHİPLERİ
1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının
Kolaylaștırılması

Ad Soyad

Unvan

Telefon

potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma
ve inceleme hakkının kullanımında eșit davranılarak

Lisans Belgesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal

Nursel İlgen, CFA Direktör

212 463 3000 / 2122

Ali Özgü Caneri

212 463 3000 / 2124 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Șirket’in Bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri,

Besim Meriç

Koordinatör
Koordinatör

212 463 3000 / 2123

açıklamaların aynı içerikle herkese aynı zamanda

Yönetim Derecelendirme Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Lisans Belge No

E-Mail

200275/ 700367

nursel.ilgen@tav.aero

206272

ali.caneri@tav.aero

203748/ 301161/
700341

besim.meric@tav.aero

ulaștırılması esastır. Tüm bilgi paylașımı daha önce kamuya
açıklanmıș olan içerik kapsamında gerçekleșmektedir. Bilgi
paylașımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını
ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla
Türkçe ve İngilizce olarak eș zamanlı duyurulmakta, söz
konusu duyuruların İngilizcesi e-posta adresini ileten kiși/
kurumlara elektronik ortamda dağıtılmakta, sosyal medyada
paylașılmakta, yatırımcı ilișkileri uygulamasında (TAV IR App)
yayınlanmakta ve geçmișe dönük özel durum açıklamaları
Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yer almaktadır.
1.1.1. Yatırımcı İlișkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel
yatırımcılara Șirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı
bilgi sunmak, Șirket’in bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak,
dünyadaki halka açık havalimanı șirketleri arasında
konumlanmasını sağlamak, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
uygulanmasıyla Șirket’in sermaye maliyetini düșürmek
ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları
arasındaki çift yönlü iletișimi sağlamak amacıyla faaliyet
göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Șirket, pay
sahipleri ve yatırımcılarla iletișime büyük önem vermekte
ve aktif bir yatırımcı ilișkileri programı sürdürmektedir.
Yatırımcı İlișkileri Bölümü, yürüttüğü çalıșmalar hakkında
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne, Yönetim Kurulu’na ve İcra
Kurulu Bașkanı’na iletilmek üzere 2016 yılında 6 defa rapor
sunmuștur. Ayrıca, Yatırımcı İlișkileri Bölümü sektör ve
șirketle ilgili gelișmelerle ilgili aylık bazda rapor hazırlamıștır.
2016 yılı içinde yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel
yatırımcılar, pay sahipleri ve analistler ile Șirket faaliyet
sonuçları, performansı ve dönem içindeki diğer gelișmeler
konusunda 400’e yakın yüz yüze görüșme yapılmıștır. TAV
Havalimanları pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye
yönelik olarak yapılan yurt içi ve yurt dıșı konferanslara ve
diğer toplantılara katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda, 2016
yılında yurt dıșında ve yurt içinde toplam 10 konferansa
iștirak edilmiștir.
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TAV Yatırımcı İlișkileri Bölümü
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1.1.2. Pay sahipliği haklarının kullanılmasını etkileyebilecek

Ticaret Kanunu’nun 437’nci maddesi çerçevesinde pay

nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığımızın

sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile

internet sitesi olan www.tavyatirimciiliskileri.com adresinde

șirketimizin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve

güncel olarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

açıklamaların yanı sıra, 1.3.1 maddesinde belirtilen hususlara
dikkati çekecek șekilde yatırımcılara ayrıca duyurulmaktadır.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Yatırımcı İlișkileri Bölümüne yöneltilen sorular, gizli ve

İnternet sitesinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme

ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu

Dokümanı ile beraber Genel Kurul toplantı duyurularında;

konunun en yetkili kișisi ile görüșülerek gerek telefon

toplantı gün ve saati, toplantı yeri, gündem, davetin Yönetim

gerekse yazılı olarak ivedilikle cevaplandırılmaktadır.

Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin Genel Kurul’a
katılım prosedürü açıklanmıștır. Șirket’te nama yazılı pay

1.2.1. Șirketimiz özel denetim yapılmasını zorlaștırıcı

bulunmadığından, bu tür pay sahiplerinin yapılan Genel

ișlem yapmaktan kaçınmaktadır. Özel Denetçi atanması

Kurul toplantılarına katılabilmesi adına herhangi bir ișlem

talebi hakkı esas sözleșmede ayrıca düzenlenmemiș

yapılmamıștır.

olmasına karșın, Esas Sözleșme’nin 20.1. maddesinde pay
sahiplerinin, șüpheli gördükleri hususlarda denetçilerin

Bunun yanı sıra Șirket’in ortaklık yapısını yansıtan toplam

dikkatini çekmeye ve gerekli açıklamayı istemeye

pay sayısı ve oy hakkı, Șirket sermayesinde imtiyazlı pay

yetkili oldukları hükmü bulunmaktadır. Șirket yönetimi,

bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay

özel denetim yapılmasını zorlaștırıcı ișlem yapmaktan

sayısı ve oy hakkı, Șirket’in ve Șirket’in önemli iștirak ve bağlı

kaçınmaktadır. Dönem içerisinde Özel Denetçi atanmasına

ortaklıklarının geçmiș hesap döneminde gerçekleșen veya

ilișkin bir talep olmamıștır. Bunun yanı sıra Șirket faaliyetleri,

gelecek hesap döneminde planladığı Șirket faaliyetlerini

Genel Kurul’da tespit edilen Bağımsız Denetim Kurulușu

önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki

tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

değișiklikler ve bu değișikliklerin gerekçeleri ile değișikliğe
taraf olan tüm kurulușların son iki hesap dönemine

1.3. Genel Kurul

ilișkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, Genel

1.3.1. Șirketimiz Genel Kurul toplantılarını, mevzuat gereği

Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin

yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra,

azli, değiștirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiștirme

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin “Genel Kurul” bașlığı altında

gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne aday gösterilecek

bulunan tüm ilkelerine uygun șekilde düzenlemektedir.

kișiler hakkında bilgi; gündemde yer alan Esas Sözleșme

Șirketimizin kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta, genel

değișikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas

kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri

Sözleșme değișikliklerinin eski ve yeni șekilleri, Yönetim

hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az

Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kișilerin; özgeçmișleri,

üç hafta önce 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk

son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri,
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Șirket ve Șirket’in ilișkili tarafları ile ilișkisinin niteliği ve

1.3.3. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını

1.3.7. (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dıșında imtiyazlı

itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek biçimde

önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı

artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eșitsizliğe yol

bir șekilde ortaklık bilgilerine ulașma imkânı olan kimseler,

bir düzenleme bulunmamaktadır. Șirket Esas Sözleșmesi’nde

ve bu kișilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda,

açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle

kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında

pay sahibi olmayan kișinin temsilci olarak vekâleten oy

Șirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında

katılımını sağlayacak șekilde gerçekleștirilmekte olup ve bu

yaptıkları ișlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini

kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

bilgi, Genel Kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki

amaçla esas sözleșmede yer almak kaydıyla, toplantı pay

teminen gündeme eklenmek üzere Yönetim Kurulu

1 hafta içerisinde kamuya açıklanmıștır. Pay sahiplerinin,

sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde,

bilgilendirilmektedir.

1.4.3. Șirket sermayesinde karșılıklı iștirak ilișkisi yoktur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ve/veya Șirket’in ilgili

Șirket merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılmaktadır.
1.3.8. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim

1.5. Azınlık Hakları

konulmasına ilișkin talepleri bulunmadığından Genel Kurul

1.3.4. Toplantı bașkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili

kurulu üyeleri, ilgili diğer kișiler, finansal tabloların

1.5.1. Șirket’te azınlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret

gündemine dâhil edilmemiștir.

mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında

hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve

Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, ilgili mevzuata ve

önceden hazırlıklar yaparak ve gerekli bilgiyi edinmektedir.

denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve kararlarına tabi olup,

cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır

bu konuda azami özen gösterilmektedir.

olduğu diğer kamu kurum ve kurulușlarının gündeme madde

Mali tablo ve raporlar, Genel Kurul gündem maddeleri; Genel
Kurul Toplantısı’na yapılan davetin ilan tarihinden itibaren

1.3.5 Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular

pay sahiplerinin en rahat biçimde ulașabilecekleri yerlerde ve

tarafsız ve ayrıntılı bir șekilde, açık ve anlașılabilir bir

internet sitesinde incelemeye açık tutulmuștur.

yöntemle aktarılarak pay sahiplerine eșit șartlar altında

1.3.9. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.9 maddesi kapsamında

sermayenin en az %5’ini temsil eden pay sahipleri tarafından

Șirket’in 2015 yılı faaliyetlerine ilișkin Olağan Genel Kurul

düșüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir.

sıralanan hususlara ilișkin esaslara uyulmaktadır.

kullanılacağına dair hüküm bulunmaktadır.

Toplantısı, 21 Mart 2016 Pazartesi günü saat 14.00’de,

Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen

Atatürk Havalimanı Dıș Hatlar Terminali, A Kapısı - VIP

cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan

1.3.10. Șirketimizin bağıș ve yardımlara ilișkin politikası

1.6. Kâr Payı Hakkı

yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeșilköy, İstanbul, adresinde

soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlișkileri Bölümü

Genel Kurul tarafından onaylanmıștır. Genel Kurul tarafından

1.6.1. Șirket Genel Kurulu tarafından kabul edilen kâr dağıtım

bulunan TAV Akademi (A) Salonu’nda gerçekleșmiștir. Olağan

tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır. Genel Kurul

onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan

politikası, faaliyet raporunda ve yatırımcı ilișkileri sitesinde

Genel Kurula ilișkin toplantı gün ve saatini, toplantı yerini,

toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara

tüm bağıș ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika

yer almaktadır. Șirket’in kârına katılım hususunda herhangi

gündem maddelerini, pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul’a

verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30

değișiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir

bir imtiyaz bulunmamaktadır. Șirket, Türk Ticaret Kanunu,

katılım prosedürü, vekâletname örneği ve düzenleme usulü

gün içerisinde internet sitemizde kamuya duyurulur. 2016

gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir. 2015

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu

hakkında gerekli bilgiyi içeren ilan 23 Șubat 2016 tarihli ve

yılında 2015 yılına ilișkin yapılan Genel Kurul Toplantısında

yılında șirketimiz 239 bin TL bağıșta bulunmuș olup, 2016

Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal

9017 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 293 sayfasında

gündemle ilgili olmayan ve cevaplanamayan soru

yılına ilișkin yapılacak bağıșlar için üst limit 300 bin TL olarak

mevzuat hükümleri ile Șirket’in Esas Sözleșmesi’ni dikkate

ve 22 Șubat 2016 tarihli Dünya ve Star gazetelerinde

bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısı esnasında

belirlenmiștir.

alarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir.

yayımlanmıștır. Toplantı tarihi itibarıyla Șirket sermayesini

ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılanlar tarafından

temsil eden 363.281.250 adet hissenin yaklașık %77’sine

sorulan sorulara İcra Kurulu Bașkanı, Yönetim Kurulu üyeleri

1.3.11. Esas Sözleșme’de bir hüküm bulunmamasına

1.6.2. Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın

karșılık gelen 280.993.988,5 adet hisse Olağan Genel

ve üst kademe yöneticileri tarafından gerekli açıklamalarda

karșın, Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul İç Yönergesinde

gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve

Kurul’da temsil edilmiștir. Genel Kurul toplantısına ilișkin

bulunulmaktadır.

belirtildiği șekilde kamuya açık olarak yapılmaktadır. Yeni

esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari

Türk Ticaret Kanunu çerçevesince, 2013, 2014, 2015 ve

bilgileri içermektedir.

ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün
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bulunmaları sağlanmaktadır.
1.5.2. Șirket Esas Sözleșmesi’nde azınlık haklarının, ödenmiș

olan en fazla sayıda pay sahibine ulașmayı sağlayacak

1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay

2016 yılında gerçekleștirilen Olağan Genel Kurul elektronik

biçimde Șirket merkezinde ve internet sitesinde

sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu

oy kullanımına açık bir șekilde gerçekleștirilmiștir.

(www.tavyatirimciiliskileri.com) 21 gün önceden

bulunan yöneticilerin ve bunların eș ve ikinci dereceye kadar

yayımlanmıștır.

kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları

1.4. Oy Hakkı

kullanım șekline ilișkin bilgiye kâr dağıtımına ilișkin gündem

ile çıkar çatıșmasına neden olabilecek önemli bir ișlem

1.4.1. Șirket’te oy hakkının kullanılmasını zorlaștırıcı

maddesinde yer verilmektedir.

1.3.2. Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı

yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının ișletme

uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine, oy

bir bașlık altında verilmiș olmasına dikkat edilmekte ve

konusuna giren ticari iș türünden bir ișlemi kendi veya

hakkının en kolay ve uygun biçimde kullanma fırsatı

1.6.4. Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri

gündem bașlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak

bașkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari ișlerle uğrașan

sağlanmaktadır.

ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika

șekilde ifade edilmektedir. Gündemde “diğer”, “çeșitli” gibi

bir bașka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla

ibarelerin yer almamasına özen gösterilmekte ve Genel kurul

girmesi durumunda; söz konusu ișlemler, genel kurulda

1.4.2. Șirket’te her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Șirket

Toplantısı Gündemi’nin altıncı maddesi uyarınca, Șirket’in

toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem

konuya ilișkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem

Esas Sözleșmesi’ne göre oy hakkında imtiyaz mevcut

2015 hesap yılı sonu itibarıyla yasal kayıtlarında olușan

maddelerine atıf yapılarak verilmektedir.

maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul

değildir. Dolayısıyla, Șirket’te imtiyazlı pay ve grup ayrımı

Șirket’in 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında icra

tutanağına ișlenmektedir.

bulunmamaktadır. Șirket’te oy hakkının iktisap tarihinden

ettiği faaliyetleri neticesinde;
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1.6.3. Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını
teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın

izlenmektedir. 21 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2016 FAALİYET RAPORU

47

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:14.1 sayılı
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlișkin Esaslar
Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmıș olan bağımsız
denetimden geçmiș konsolide mali tablolara göre olușan
kâr 632.912.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul
Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kâr ise
656.977.182 TL’dir.
1. Șirketimizin 01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri
arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlișkin Esaslar Tebliği" hükümleri
uyarınca hazırlanmıș olan bağımsız denetimden geçmiș
konsolide mali tablolara göre olușan kârının 632.912.000
TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri
çerçevesinde hesaplanan ticari kârının ise 656.977.182 TL
olduğuna,
2. Konsolide mali tablolara göre olușan vergi sonrası kârdan
632.912.000 TL'lik kârın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr
Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kâr dağıtımına esas olduğuna,
3. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’ıncı maddesi çerçevesinde,
ödenmiș sermayenin %20’sini buluncaya kadar birinci
tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre;
13.169.415 TL’nin 2015 yılı için birinci tertip yasal yedek
akçe olarak ayrılmasına,
4. Konsolide mali tablolara göre 619.981.962 TL’nin birinci
temettü matrahı olarak belirlenmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)’ne
uygun olarak 347.560.013’inin nakit birinci temettü olarak
dağıtılmasına
a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 347.560.013 TL’nin
tamamının dönem net kârından dağıtılmasına,
b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher
hisse için brüt 0,9567243 TL (%95,67243) olmak üzere
toplam brüt 347.560.013 TL nakit temettü ödenmesi,
6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu
uyarınca, dağıtılacak olan kârın düșülmesinden sonra
kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ilișkin
karar Genel Kurul’un onayına sunularak onaylanmıș,
faaliyet raporunda yer almıș ve Șirket’in internet sitesinde
yayımlanmıștır.

1.7. Payların Devri
Șirket Esas Sözleșmesi’nde pay sahiplerinin paylarını
serbestçe devretmesini zorlaștırıcı herhangi bir hüküm
mevcut değildir. Șirketimiz Genel Kurul’unca onaylanmıș olan
Hisse Geri Alım Programı bulunmasına karșın, 2016 yılında
program dâhilinde herhangi bir ișlem yapılmamıștır. Hisse geri
alım programına Șirket’in internet sitesinden ulașılabilir.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ȘEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Șirket tarafından kamuya açıklanmıș olan bilgilere internet
üzerinden erișim imkânı bulunmaktadır. Șirket’in antetli
kâğıdında internet sitesinin adresi açık bir biçimde yer almakta
olup, bu bilgilere www.tavyatirimciiliskileri.com adresli
internet sitesinden ulașılabilmektedir. Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sayılan bilgilerden Șirket
hakkında uygulanabilir nitelikte olanların tamamı Șirket’in
internet sitesinde yayınlanmakta ve güncellenmektedir.
İnternet sitesinde uygulanan yeni özellikler ile birlikte
yatırımcılar, TAV Yatırımcı İlișkileri Bölümü’ne istediği her
konuda sorularını iletebildiği gibi, Șirket’in Yönetim Kuruluna
da mesaj göndererek, Șirket yönetimi ile aktif bir iletișim
bağı kurabilmektedir. Kullanıcılar, mail dağıtım listemize
dâhil olarak, Șirket’le ilgili rapor ve bilgilere düzenli olarak
sahip olabildiği gibi, kurumsal yatırımcılar toplantı taleplerini
site içerisinde ilgili bölüm üzerinden iletebilmektedir.
Bunun yanı sıra Șirket’le ilgili rapor çıkaran analistler,
internet sitesi üzerinden, raporlarını ve Șirket’le ilgili önemli
finansal ve operasyonel tahminler ile gelecek yıllara ilișkin
makroekonomik beklentilerini kendilerine özel olarak
verilen șifre ve kullanıcı kodu ile girmek suretiyle siteye
ekleyebilmektedir.
2.1.1. İnternet sitemizde, Kurumsal Yönetim İlkeleri madde
2.1.1.’de yer alan tüm bilgilere yer verilmektedir.
2.1.2. TAV Havalimanları Holding ortaklık yapısı; dolaylı ve
karșılıklı iștirak ilișkilerinden arındırılmak sureti ile %5’ten
yüksek paya sahip olan gerçek kiși pay sahiplerinin isimleri,
pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları
gösterilecek șekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek șekilde
açıklanmaktadır.
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2.1.3. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması
gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo
bildirimleri Türkçe ve İngilizce eș anlı olarak de KAP’ta açıklanır.
İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kișilerin karar
vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız,
anlașılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak
șekilde özet olarak hazırlanmaktadır.
2.1.4. İnternet sitemizde yer alan bilgiler, uluslararası
yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen
aynı içerikte olacak șekilde ayrıca İngilizce olarak da
hazırlanmaktadır.

2.2. Faaliyet Raporu
2.2.1 Șirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu, kamuoyunun
Șirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulașmasını
sağlayacak șekilde hazırlamaktadır.
2.2.2. Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer
bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet
raporlarında;
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin șirket dıșında
yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu
üyelerinin bağımsızlığına ilișkin beyanlarına,
b) Yönetim Kurulu bünyesinde olușturulan komitelerin üyeleri,
toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek șekilde
çalıșma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilișkin yönetim
kurulunun değerlendirmesine,
c) Yönetim Kurulu’nun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve
Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım
durumuna,
ç) Șirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat
değișiklikleri hakkında bilgiye,
d) Șirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları
hakkında bilgiye,
e) Șirket’in yatırım danıșmanlığı ve derecelendirme gibi
konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatıșmaları
ve bu çıkar çatıșmalarını önlemek için șirketçe alınan tedbirler
hakkında bilgiye,
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aștığı karșılıklı
iștiraklere ilișkin bilgiye,
g) Çalıșanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal
ve çevresel sonuç doğuran șirket faaliyetlerine ilișkin kurumsal
sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye yer verilmektedir.

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2016 FAALİYET RAPORU

3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine ilișkin Șirket Politikası
3.1.1. Șirket’in Kurumsal Yönetim uygulamaları ve etik
kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karșılıklı
sözleșmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır.
Menfaat sahipleri Șirket’in mevcut mevzuat ve etik
kurallar gereğince olușturduğu Bilgilendirme Politikası
çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca, basın
bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi ve șeffaflığa dayalı
bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaları ile tüm
menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
Șirket çalıșanları için kurum içi bilgi paylașım alanı olan
intranet aktif bir biçimde kullanılmakta ve 2016 yılında
TAV Bilișim tarafından tasarlanıp geliștirilerek yayına
alınan sosyal intranet portalı "TAV FACE" sayesinde kurum
içi iletișim ve bilgi paylașımı en üst seviyeye çıkarılmıștır.
Șirket çalıșanlarının ișlerini yaparken, Șirket’in çıkarlarını
kendileri, aileleri ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak
yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalıșanlar
kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek
her türlü girișimden kaçınırlar. Öngörülebilen olası çıkar
çatıșması durumları ve Șirket yönetimi tarafından tanımlanan
durumlar çalıșanlarla paylașmakta ve Șirket yönetimi gerekli
önlemleri almaktadır.
3.1.2. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleșmelerle
korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin
imkânı sağlanmaktadır. Șirket, yaptığı tüm sözleșmelerde
tazminata ilișkin olarak gerekli açıklamaların açıkça yer
almasına özen göstermekte ve menfaat sahipleri tarafından
iletilen her türlü talep ve geri bildirimi dikkate almaktadır.
Șirket bünyesinde yayınlanmıș “tazminat politikası” internet
sitemizde yer almaktadır. İșin kapsamına ya da özelliğine
istinaden gerekli istisna durumlar çalıșanlarla yapılmıș olan iș
sözleșmesinde çalıșanlarla paylașılmaktadır.
3.1.3. Șirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye
Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve Kararları
doğrultusunda ve belirlenen yöntemler vasıtasıyla
bilgilendirme yapılmaktadır. Șirketimiz yönetimi paydașlarımız
tarafından olușturulan çeșitli sivil toplum kurulușlarına
katılma konusunda desteklenmekte ve menfaat sahipleri
haklarının korunmasına gerekli özen gösterilmektedir.
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3.1.4. Menfaat sahipleri Șirket’in mevzuata aykırı ve etik
açıdan uygun olmayan ișlemleri hakkında Kurumsal Yönetim
Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ya da
Șirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye
yetkili kișiler ile e-posta yoluyla iletișime geçebilmektedirler.
3.1.5. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatıșmaları ortaya
çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna
dâhil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması
açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmekte
ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması
hedeflenmektedir.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Șirket Yönetimine
Katılımın Desteklenmesi:
3.2.1. Șirketimiz Menfaat sahiplerinin yönetime katılımını
teșvik etmek ve desteklemek amacıyla bir yönerge
çıkarmıștır. Bu yönerge, TAV Havalimanları Holding A.Ș. ve
bağlı șirketlerinde Șirket hedef ve stratejileri doğrultusunda
menfaat sahiplerinin Șirket yönetimine katılımını, girișimciliği
ve yaratıcılığı teșvik edici uygulamaların Șirket tarafından
desteklenmesi ve bu konuda yapılan çalıșmaların dayandığı
kuralların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıștır.
Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler Șirket’in ve
pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de
yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Bunun
yanı sıra Türk Hava Yolları ve Devlet Hava Meydanları
İșletmesi ile birlikte olușturduğumuz Ortak Karar Alma
mekanizması, faaliyetlerimizde etkinliğin arttırılmasına
yönelik çalıșmalardır.
3.2.2. Șirket, çalıșanlar, tedarikçiler, çeșitli sivil toplum
kurulușları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüș,
önerilerini ve müșteri memnuniyeti anketlerini dikkate
almaktadır. İșletmekte olduğumuz tüm terminal ve

3.3. İnsan Kaynakları Politikası
3.3.1. İșe alım politikaları olușturulurken ve kariyer
planlamaları yapılırken, eșit koșullardaki kișilere eșit fırsat
sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değișikliklerinin
Șirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen
durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi
hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.
• Personel alımına ilișkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve
bu ölçütlere uyulur.
• Çalıșanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır,
çalıșanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına
yönelik eğitim programları gerçekleștirilir ve eğitim
politikaları olușturulur.
• Çalıșanlara yönelik Șirket’in finansal durumu, ücret,
kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme
toplantıları yapılarak görüș alıșverișinde bulunulur.
• İnsan kaynakları politikasında belirtilmiș olan çalıșanlarla
ilgili kararlarda sendikalardan görüș alınması ve toplu
iș sözleșmesi konuları TAV Grubu șirketleri genelinde
sendikal yapılanma söz konusu olmadığından
uygulanabilir değildir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nda belirtilen örgütlenme özgürlüğü ile ilgili
anayasa hükümleri sabit olup; ayrıca Uluslararası Çalıșma
Örgütü (ILO) üyesi olarak Örgütlenme Özgürlüğü ve
Kongre Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleșmesi
(sözleșme 87) ve Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı
Sözleșmesi (sözleșme 98) uyarınca ileride söz konusu
olabilecek örgütlenmeler ilgili hükümler ve ilgili taahhütler
uyarınca yürütülecek olup çalıșanlarımızın özgür iradesine
her platformda saygı duyulmaktadır.
• Șirket çalıșanlarının görev tanımları ve dağılımı ile
performans ve ödüllendirme kriterleri çalıșanlara
duyurulur. Çalıșanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin
belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Șirket,
çalıșanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme

planları olușturabilir.
• Çalıșanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

yapılmaması ve çalıșanların șirket içi fiziksel, ruhsal

3.5.1 Șirket’in sosyal sorumluluk faaliyetleri internet

ve duygusal kötü muamelelere karșı korunması için

sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları

önlemler alınır. Șirket bünyesinde tüm iștirakler dâhil

çerçevesinde yürütülmektedir. Șirket, faaliyetlerinde sosyal

olarak, 31.12.2016 itibarıyla toplam çalıșan sayısı 15.624

sorumluluklarına karșı duyarlı davranmaya azami derecede

kișidir. Çalıșanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir

riayet etmekte ve çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına

șikâyet gelmemiștir. 3.3.2. Personel alımına ilișkin ölçütler

ilișkin düzenlemeler ile etik kurallara uymakta ve iștiraklerini

yazılı olarak belirlenmekte ve Sermaye Piyasası Kurulu

bu doğrultuda yönlendirmekte ve destek olmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nin 3.3.3., 3.3.4, 3.3.5.,

Terminal ișleticisi iștirakler, yürürlükteki çevre mevzuatının

3.3.6, 3.3.7., 3.3.8., 3.3.9. maddelerinde sayılan ölçütlere

yanı sıra ICAO, ECAC, Eurocontrol, IATA gibi uluslararası

uyulmaktadır.

havacılık organizasyonlarının direktif ve yönergelerine,
Dünya Bankası’nın Equator İlkeleri’ne uygun olarak faaliyet

TAV Akademi:

göstermektedir.

TAV Grubu’nda kurumsal öğrenme ortamı yaratma ve
gelișimin sürekliliğini sağlama ilkesiyle yola çıkan TAV Akademi

3.5.2. Șirket ve iștiraklerinin faaliyetleri gereği yasal olarak

2006 yılında faaliyetlerine bașladı. Türkiye’de ve bulunduğu

Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında çevresel etki

coğrafyada havalimanı ișletmeciliğinde lider kuruluș olan

değerlendirme raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.

TAV Grubu, edinmiș olduğu deneyimi ve bilgi sermayesini

Buna rağmen, Șirket’in ilgili iștirakleri tarafından gerek

kurumsallaștırmayı ve yaygınlaștırmayı temel stratejileri

terminallerin yapım așamasında gerekse, ișletme

arasında konumlandırmıștır. TAV Grubu’nun kurumsal gelișim

așamasında çevre raporları ve çevresel yönetim planları

merkezi olan TAV Akademi kurumsal öğrenmenin yönetildiği

hazırlanmıștır. Çevresel yönetim planlarına güncellenmek

ve kurumun iș odakları doğrultusunda gelișim stratejilerinin

suretiyle uyulmaktadır. TAV Havalimanları, sürdürülebilirlik

belirlendiği bir organizasyonel gelișim platformudur.

ilkelerine bağlılığının ve bu çerçevede olușturduğu iș

• TAV Akademi’nin bir yılda verdiği eğitim sayısı, 2015’te

modelinin bir göstergesi olarak Mart 2015 tarihinde

9325 adam/gün iken 2016’da 8.456 adam/güne yükseldi.
• TAV E-Academy gelișim platformu ile 2016 yılında 8.428

Birleșmiș Milletler Küresel İlkeler Sözleșmesi’ne (UN Global
Compact) imza atmıștır.

katılımcıya, toplam 22.688 saat uzaktan eğitim sağlandı.
Șirket iștiraklerinin ayrıca iștigal konuları ile ilgili uluslararası

3.4. Müșteriler ve Tedarikçilerle İlișkiler

kalite kontrol planları mevcut olup kalite kontrol denetimleri

3.4.1. Șirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satıșında

uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleștirilmektedir.

müșteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaktadır.

Șirket “Sürdürülebilirlik Raporu”na tavyatirimciiliskileri.com

3.4.2. Müșterinin satın aldığı mal ve hizmete ilișkin talepleri

adresinden ulașılabilmektedir.

süratle karșılanmakta ve gecikmeler hakkında süre bitimi
beklenmeksizin müșteriler bilgilendirilmektedir.
3.4.3. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve
standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye

șirket merkezlerimizde tüm çalıșanlarımızın ve menfaat
sahiplerinin görüș ve önerilerini almak üzere dilek/öneri/

ilișkin belirli bir garanti sağlanır.

șikâyet bölümleri ve yolcuların șikâyet ve taleplerini

3.4.4. Ticari sır kapsamında, müșteri ve tedarikçiler ile ilgili

etkin șekilde karșılayabilmek amacıyla Türkiye’de ișlettiği

bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.

havalimanlarının çağrı merkezleri için ortak bir telefon
numarasını devreye sokmuștur. 444 9 TAV (828) numaralı
telefondan hizmet vermeye bașlayan TAV Çağrı Merkezi 7
gün 24 saat aralıksız hizmet vermektedir.
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4.2.6. Esas Sözleșme’de ifade edilmemesine karșın, Șirket’in

Yönetim Kurulu Üyeleri

Görevi

Akfen Holding A.Ș.(Temsilci: Hamdi Akın)

Yönetim Kurulu Bașkanı

2015-2017 yılları arasında

yetkisine sahip değildir.

Augustin de Romanet

Yönetim Kurulu Bașkan Vekili

2015-2017 yılları arasında

Șirket’in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde

4.2.7. Yönetim Kurulu, Șirket ile pay sahipleri arasında etkin

Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ș.
(Temsilcisi: Mustafa Sani Șener)

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-2017 yılları arasında

tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayıșıyla Șirket’in

iletișimin sağlanmasında, yașanabilecek anlașmazlıkların

Edward Arkwright

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-2017 yılları arasında

öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Șirket’i idare ve

giderilmesinde ve çözüme ulaștırılmasında öncü rol oynamakta

Antonin Beurrier*

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-2017 yılları arasında

temsil etmektedir.

olup, bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve

Tepe İnșaat Sanayi A.Ș.
(Temsilci: Ali Haydar Kurtdarcan)

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-2017 yılları arasında

Bilkent Holding A.Ș.(Temsilci: Abdullah Atalar)

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-2017 yılları arasında

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2015-2017 yılları arasında

4. YÖNETİM KURULU

kurulușundan bu yana Yönetim Kurulu Bașkanı ile İcra Kurulu
Bașkanı aynı kiși değildir. Șirket’te hiç kimse sınırsız karar verme

4.1. Yönetim Kurulu’nun İșlevi
4.1.1. Șirket Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla,

Yatırımcı İlișkileri Bölümü ile yakın iș birliği içerisinde hareket
4.1.2. Yönetim kurulumuz; șirketin stratejik hedeflerini

Görev Süresi

etmektedir.

tanımlamakta, șirketin ihtiyaç duyacağı ișgücü ile finansal
kaynaklarını belirlemekte ve yönetimin performansını

4.2.8. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları

Tayfun Bayazıt

denetlemektedir.

ile Șirket’te sebep olacakları zarara karșılık olarak 35 milyon

Necmi Bozantı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2015-2017 yılları arasında

ABD doları teminatlı sorumluluk sigortası yapılmıș olup, teminat

Jerome Calvet

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2015-2017 yılları arasında

Sevdil Yıldırım

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2015-2017 yılları arasında

4.1.3. Yönetim Kurulu, Șirket’in stratejik hedeflerini tanımlar,

miktarı sermayemizin %25’ini așan bir bedel seviyesindedir.

șirketin ihtiyaç duyacağı ișgücü ile finansal kaynaklarını
belirler, yönetimin performansını denetlemektedir.

4.3. Yönetim Kurulu’nun Yapısı
4.3.1. Yönetim Kurulu üyelerimizin sayısı, her durumda beș

4.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

üyeden az olmamak koșulu ile Yönetim Kurulu üyelerinin

4.2.1. Yönetim Kurulumuz, faaliyetlerini șeffaf, hesap

verimli ve yapıcı çalıșmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel

verebilir, adil ve sorumlu bir șekilde yürütmektedir.

kararlar almalarına ve komitelerin olușumuna ve çalıșmalarını

* Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Patrick Raymond Marie Jeantet'in görevinden ayrılması sebebiyle, Yönetim Kurulu üyeliğinden, Aday Gösterme
Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden istifa etmiștir. İstifa nedeniyle boșalan yeni Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Sayın Antonin Beurrier 'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul
edilmiștir. Yönetim Kurulu Bașkanı ve üyeleri Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri ve Șirket Esas Sözleșmemizin 17. ve 18. maddelerinde belirtilen yetki ve
görevlere haizdir.

etkin bir șekilde organize etmelerine imkân sağlayacak șekilde
4.2.2. Yönetim Kurulumuzun üyeleri arasında görev dağılımı

Ana Sözleșmemizin 22. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu

Aday Gösterme Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dâhil

üyeleri önceden Genel Kurul’un onayı alınmadan Türk Ticaret

olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın

4.3.2. Yönetim Kurulu üyelerimizin çoğunluğu icrada görevli

Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen ișlemleri

bağımsızlık ölçütlerini tașıyıp tașımaması hususunu dikkate

olmayan üyelerden olușmaktadır.

yapamazlar. SPK’nın 1.3.7. No’lu zorunlu Kurumsal Yönetim

alarak değerlendirir ve buna ilișkin değerlendirmesini bir

İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran

rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

belirlenmektedir.

ve yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet
raporunda açıklanmaktadır.
4.2.3. Yönetim Kurulumuz; ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin
görüșünü de dikkate alarak, bașta pay sahipleri olmak üzere

4.3.3. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde,

pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey

șirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin

görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine

yöneticilerin ve bunların eș ve ikinci dereceye kadar kan

4.3.5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi

etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri

sahip bağımsız üyeler bulunmaktadır.

ve sıhrî yakınlarının, șirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak üç yıl olarak

çatıșmasına neden olabilecek nitelikte ișlem yapabilmesi ve

belirlenmiștir.

ve süreçlerini de içerecek șekilde iç kontrol sistemlerini
olușturmaktadır.

4.3.4. Yönetim Kurulu’nun olușumu ve seçimi Kurumsal Yönetim

rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay

İlkeleri’ne uygun olarak gerçekleștirilmekte olup buna ilișkin

verilmeli ve söz konusu ișlemler hakkında Genel Kurul’da

4.3.6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz 4.3.6.

4.2.4. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve

esaslar Șirket’in Esas Sözleșmesi’nde yer almaktadır. Șirket

bilgi verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden Tayfun

maddesinde belirtilen Bağımsızlık kriterlerine sahiptir.

iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmekte ve

Esas Sözleșmesi ile tespit edildiği șekilde söz konusu üyelerin

Bayazıt, Necmi Rıza Bozantı, Jérôme Paul Jacques Marie

İç denetim sisteminin ișleyiși ve etkinliği hakkında faaliyet

üçte biri SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan

Calvet ve Didar Sevdil Yıldırım, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

4.3.7. Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi’nin raporu

raporunda bilgi vermektedir.

anlamda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden olușur.

Bağımsızlık Kriterleri’ne uygun olarak bağımsızlık niteliğine

çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak Genel

sahiptir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet

Kurul toplantısından önce SPK’nın belirlemiș olduğu süre

döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum

içerisinde göndermekle yükümlüdür.

4.2.5. Yönetim Kurulu Bașkanı ile İcra Bașkanı/Genel
Müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıștırılması ve bu
ayrımın yazılı olarak Esas Sözleșme’de ifade edilmesi esastır.
Șirket’te hiç kimse tek bașına sınırsız karar verme yetkisi ile

Șirket Esas Sözleșmesi’ne uygun olarak belirlenen Yönetim
Kurulu üyelerinin adları ve soyadları așağıda yer almakta
olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Yönetim
Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden
olușmaktadır.

olmamıștır.

donatılmamıștır.
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4.3.8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Aday

Așağıda Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılında

ilișkin makul ve ayrıntılı karșı oy gerekçesini karar zaptına

Gösterme Komitesi’ne bağımsızlık beyanı vermeleri ve

yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına katılım durumları

geçirir.

bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim

gösterilmektedir.

Augustin de Romanet

Kurulu’nu durumdan derhal haberdar etmeleri șarttır.
Katılım Oranı
2016 yılı Faaliyet Raporumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları yer almaktadır.

Hamdi Akın

%83

Augustin de Romanet

%67

Edward Rodolphe Paul Arkwright

%83

Bașkan

Antonin Beurrier

%67

Didar Sevdil Yıldırım

%100

%83
%100

Tayfun Bayazıt

Politikası” olușturulmuștur. Söz konusu politika ıșığında;
bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından aynı özelliklere sahip
adaylar içerisinden Yönetim Kurulu Üyesi seçimi yapılırken,
kadın üye seçimi gözetilecektir. 2017 yılı itibariyle 1 olan
kadın üye sayısının gelecek 5 yıl içerisinde kademeli olarak
3’e çıkarılması hedeflenmiștir.
4.3.10. Denetimden sorumlu komite üyelerimizi denetim/
muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahiptir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmișleri hem 2016 yılı
faaliyet raporunda hem de Șirketimizin internet sitesinde yer
almaktadır.

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Șekli
4.4.1. Yönetim kurulu, en az 2 ayda bir toplanmaktadır.
2016 yılında toplam 6 (altı) Yönetim Kurulu Toplantısı
gerçekleșmiștir. Yönetim kurulu bașkanı, diğer yönetim
kurulu üyeleri ve icra bașkanı/genel müdür ile görüșerek
yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler
her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüș bildirmeye
özen gösterir. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı
yapılmasına imkân sağlanmaktadır.

Pelin Akın Özalp

Aday Gösterme Komitesi

Abdullah Atalar

olușmasını sağlamak üzere “Kadın Yönetim Kurulu Üyesi

çıkar çatıșmasına yol açmamakta ve üyenin șirketteki

belli kurallara bağlanmamıș veya sınırlandırılmamıștır.

olarak Yönetim Kurulu’na bildirir.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin %25’inin kadın üyelerden

Sevdil Yıldırım

danıșmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun

Nursel İlgen

değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı

4.3.9. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yaptığı öneri üzerine,

Julien Coffinier

ya da Yönetim Kurulu üyesi olması veya bașka bir șirkete

üyelerinin Șirket dıșında bașka görev veya görevler alması

Ali Haydar Kurtdarcan

yapmak üzere boșalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için

Ali Haydar Kurtdarcan

ayırır. Yönetim Kurulu üyesinin bașka bir șirkette yönetici

görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu

Mustafa Sani Șener

ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye
Komitesi yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev

4.4.7. Yönetim Kurulu üyesi șirket ișleri için yeterli zaman

%67

Bu durumda bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi
sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme

Üyeler

Jerome Paul Jacques Marie Calvet

%83

Yönetim kurulu üyesinin șirket dıșında aldığı görevler ve
gerekçesi, grup içi ve grup dıșı ayrımı yapılmak suretiyle
seçiminin görüșüldüğü genel kurul toplantısında seçime

Üyeler

ilișkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine

Hamdi Akın

sunulmaktadır.

Augustin de Romanet

%100

Necmi Rıza Bozantı

%83

4.4.2. Yönetim Kurulu Bașkanı, Yönetim Kurulu toplantısı
gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin, eșit
bilgi akıșı sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman
önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmasından
sorumludur.

Didar Sevdil Yıldırım

Ali Haydar Kurtdarcan
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Olușturulan Komiteler
Șirket’in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun

Antonin Beurrier (*)

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine ve

Tayfun Bayazıt

Uygulanmasına İlișkin Tebliği’nde yer alan hükümler

Risk Komitesi

çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini
gözden geçirerek; așağıdaki șekilde olușturulmasına karar
vermiștir.

Bașkan
Jerome Paul Jacques Marie Calvet

Üyeler

4.4.3. Toplantıya katılamayan ancak görüșlerini yazılı olarak

Denetimden Sorumlu Komite

Ali Haydar Kurtdarcan

yönetim kuruluna bildiren üyenin görüșleri diğer üyelerin

Bașkan

Antonin Beurrier (*)

bilgisine sunulmaktadır.

Necmi Rıza Bozantı

Jullien Coffinier

Üye

Necmi Bozantı

4.4.4. Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı
bulunmaktadır.

Tayfun Bayazıt

Kurumsal Yönetim Komitesi
4.4.5. Yönetim Kurulu toplantılarının ne șekilde yapılacağı
șirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiștir.

Bașkan
Tayfun Bayazıt

4.4.6. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan
konular açıkça ve her yönü ile tartıșılmaktadır. Yönetim

Selim Akın
(*)
Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Patrick Raymond Marie
Jeantet'in görevinden ayrılması sebebiyle, Yönetim Kurulu üyeliğinden,
Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
üyeliğinden istifa etmiștir. İstifa nedeniyle boșalan yeni Yönetim
Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
üyeliğine Sayın Antonin Beurrier 'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un
onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiștir.

4.5.2. Komitelerin görev alanları, çalıșma esasları Yönetim

Kurulu Bașkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan

Kurulu tarafından belirlenmiș ve kamuya açıklanmıștır.

üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti
gösterir. Yönetim Kurulu kararlarına ilișkin karar yeter

4.5.3. Komitelerin bașkanları bağımsız Yönetim Kurulu

sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğudur.
Esas Sözleșmemizin 17.3. ve 19. madde hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara
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üyelerinden seçilmiș olup Denetim Kurulu Üyelerinin tamamı

bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilmektedir.

a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan

detaylı bilgilendirme, Yönetim Kurulu Üyeleri ile yılın son

yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve

Yönetim Kurulu toplantısında paylașılarak, Aday Gösterme

4.5.10. Kurumsal Yönetim Komitesi

uygulamaları Șirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak

Komitesi’nin 2016 yılına ilișkin getirdiği iyileștirme önerileri

Kurumsal Yönetim Komitesi, Șirket’te Kurumsal Yönetim

belirler ve bunların gözetimini yapar,

değerlendirilerek tartıșmaya açılmıștır.

İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulașma derecesi

4.5.5. Șirket’in ortaklık yapısı ve dört farklı komitenin

bu durumun gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak

dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari

4.6.2. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu

olușturulması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları

uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatıșmalarını

sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilișkin

bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esasları yazılı hale

birkaç komitede birden görev almıștır.

tespit ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim

önerilerini yönetim kuruluna sunar.

getirilmiș olup, Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir

bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden olușmaktadır.
4.5.4. İcra Kurulu Bașkanı komitelerde yer almamaktadır.

uygulamalarını iyileștirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı

madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara

4.5.6. Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken

ilișkileri bölümünün çalıșmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim

Șirket’in Stratejik Hedefleri

bu konuda görüș bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla

her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından

Komitesi, 2016 yılı içerisinde 6 kez toplanmıștır.

Șirket’in vizyonu ve stratejik hedefleri; asgari 2 (iki) ayda bir

hazırlanan ücret politikası Șirket’in kurumsal internet

yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından

sitesinde yer almaktadır.

sağlanmakta ve Komiteler, gerekli gördükleri kișiyi
toplantılarına davet edebilmekte ve görüșlerini almaktadır.

4.5.11. Aday Gösterme Komitesi

düzenli olarak gözetilir değerlendirilir ve gerektiğinde revize

Aday Gösterme Komitesi;

edilerek yeniden belirlenir. Yönetim Kurulu gerektiğinde

4.6.3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin

4.5.7. Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri

a) Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan

stratejik hedeflerin olușturulması ve izlenmesi görevinin üst

ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya șirketin

konularda bağımsız uzman görüșlerinden yararlanmaktadır.

yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması,

düzey bir yönetici ve/veya bir departman tarafından takip

performansına dayalı ödeme planları kullanılmamakta olup,

Șu ana kadar Șirketimiz nezdinde herhangi bir hizmet

değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında șeffaf bir

edilmesine karar verebilir.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız

alınmamıș olmakla birlikte; komitelerin ihtiyaç duydukları

sistemin olușturulması ve bu hususta politika ve stratejiler

danıșmanlık hizmetlerinin bedeli șirket tarafından

belirlenmesi konularında çalıșmalar yapmak,

karșılanacaktır. Hizmet alınan kiși/kuruluș hakkında bilgi

b) Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

ile bu kiși/kurulușun Șirket ile herhangi bir ilișkisinin olup

değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek

4.6.1. Yönetim Kurulu, Șirket’in belirlenen ve kamuya

olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer

değișikliklere ilișkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak

açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine

4.6.4. Șirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari

verilecektir.

ile sorumludur. Aday Gösterme Komitesi 2016 yılında 2 kez

ulașmasından sorumludur. Șirket’in kamuya açıklanan

sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiș ve kredi

toplanmıștır.

operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulașıp

kullandırmamıștır.

üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine,
üyelik zaman yatırımı ve gereklerini yerine getirebilmeleri
için, yıllık 65.000 ABD doları ücret ödenmektedir.

ulașamadığına ilișkin değerlendirme ve ulașılamaması

4.5.8. Komiteler yaptıkları tüm çalıșmaları yazılı hale getirir
ve kaydını tutar. Komiteler, çalıșmaların etkinliği için gerekli

4.5.12. Riskin Erken Saptanması Komitesi

halinde bu durumun gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda

4.6.5. Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu

görülen ve çalıșma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır ve

Șirketimiz tarafından kurulan Riskin Erken Saptanması

açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu, hem kurul hem üye hem de

bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer

çalıșmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren

Komitesi; Șirket’in varlığını, gelișmesini ve devamını tehlikeye

idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleștirisini

tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya

raporları yönetim kuruluna sunar.

düșürebilecek risklerin erken teșhisi, tespit edilen risklerle

ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim Kurulu

açıklanmaktadır. Açıklamamız kiși bazında olmayıp, Yönetim

ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi

üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu

Kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır.

4.5.9. Șirketimiz nezdinde olușturulan Denetim Komitesi

amacıyla çalıșmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim

değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirmekte veya

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. Riskin

azletmektedir.

Tebliği’nin 4.5.9 maddesinde bahsedilen sorumlukları

Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’na her iki ayda

yerine getirmekte olup, en az üç ayda bir olmak üzere yılda

bir raporlama yapacak șekilde toplanmıștır.

2015

2016

48.568

55.887

Yönetim Kurulu ve komitelerin Performans değerlendirmesi,
șirketimizde öz değerlendirme metoduyla 2014 yılından

en az dört kere toplanmıș ve toplantı sonuçları tutanağa

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey
yöneticilere sağlanan mali haklar (bin TL)

bağlanarak alınan kararları Yönetim Kurulu’na sunmuștur.

4.5.13. Ücret Komitesi

bu yana Aday Gösterme Komitesi tarafından yapılmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite’nin faaliyetleri ve toplantı

Șirketimiz tarafından ayrı bir Ücret Komitesi kurulmamıș

Performans değerlendirmesi Strateji, Șirket’in Ticari

sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama

olup, așağıda sıralanan görevler Kurumsal Yönetim Komitesi

Faaliyetleri, Üst Yönetimle olan İlișkiler, Risk Yönetimi ve

yapılmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite’nin hesap

tarafından yürütülmektedir.

Kontrolü ve Yönetim Kurulu Performansı bașlıklarından

Kısa vadeli faydalar (ücret ve primler)

olușmaktadır.

dönemi içinde Yönetim Kurulu’na kaç kez yazılı bildirimde

2016 yılı itibarıyla yapılan değerlendirme sonucu, 2015
yılına göre daha yüksek gerçekleșmiș olup, yukarıda
ifade edilen her bir kategoride performans artıșı olduğu
tespit edilmiștir. Performans değerlendirmesi ile ilgili
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