3.1.13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(Seri: IV, No: 56)
(30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:
1- (11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 57) ‘de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.)
2- (29/6/2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de Seri: IV, No: 60 sayılı Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayımlanmıştır.)
3- (13/9/2012 tarihli ve 28410 sayılı Resmi Gazete’de Seri: IV, No: 61 sayılı Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayımlanmıştır.)
Yürürlükten kaldırılan Tebliğler:
(11/10/2011 tarihli ve 28081 sayılı 2.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 54
sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Borsa Şirketlerinin esas alacakları Kurumsal
Yönetim İlkelerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 50 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde atıfta bulunulan ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu hükümleri doğrultusunda faaliyet gösteren bankaları,
b) Borsa Şirketleri: Payları İMKB’de işlem gören halka açık anonim ortaklıkları,
c) İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,
ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Kurumsal yönetim ilkeleri
MADDE 4 – (1) Borsa Şirketlerinin, kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçlerini
belirlerken esas alacakları Kurumsal Yönetim İlkeleri, bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması
MADDE 5 – (1) 11/8/1989 tarihli 20249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan dışarıda yerleşik
ortaklıklar hariç olmak üzere, Borsa Şirketleri bu Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal
Yönetim İlkelerinden 1.3.1, 1.3.2, 1.3.7, 1.3.10, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6.2, 4.6.4 numaralı maddeleri
uygulamakla yükümlüdürler. Diğer ilkelere uyulmaması halinde, bu durum gerekçesiyle
birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklanır.
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(2) Bu Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden zorunlu olarak
uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, Borsa Şirketleri, sistemik önemlerine
göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak üç
gruba ayrılır. Piyasa değeri ile fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin
hesaplanmasında, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları itibarıyla son işlem günlerinde
oluşan ikinci seans kapanış fiyatlarının ve fiili dolaşımdaki pay oranlarının ortalaması
esas alınır. Söz konusu hesaplama her yıl Ocak ayında Kurul tarafından yapılarak,
ortaklıkların dahil oldukları gruplar yeniden belirlenir ve liste Kurul tarafından Haftalık
Bülten aracılığıyla ilan edilir. Buna göre gruplandırmada kullanılacak rakamsal eşikler
aşağıda belirtilmektedir.
a) Birinci Grup: Piyasa değerinin ortalaması 3 milyar TL’nin ve fiili dolaşımdaki
payların piyasa değerinin ortalaması 750 milyon TL’nin üzerinde olan ortaklıklar,
b) İkinci Grup: Birinci Grup dışında kalan şirketlerden, piyasa değerinin ortalaması
1 milyar TL’nin ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin ortalaması 250 milyon TL’nin
üzerinde olan ortaklıklar,
c) Üçüncü Grup: Gelişen İşletmeler Piyasasında ve Gözaltı Pazarında işlem
gören ortaklıklar ile birinci ve ikinci gruba dahil olan ortaklıklar hariç olmak üzere, Borsa
Şirketlerinin tamamı.
(3) Fiyat ya da fiili dolaşımdaki pay oranının değişmesi sonucu üst gruplara
yükselen şirket, hesaplamanın ait olduğu yılı takip eden yıldan itibaren yeni gruba ilişkin
Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi olacaktır. Aksi durum, tabi olunan Kurumsal Yönetim
İlkelerinde değişiklik gerektirmez. Yeni gruba ilişkin İlkelere, yeni gruba dahil edilme
kararını izleyen ilk olağan genel kurul toplantısına kadar, hesap döneminin sonunu takip
eden 6 ncı ayın sonunu geçmemek üzere, gerekli uyumun sağlanması zorunludur.
(4) 4.3.8 numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile 4.3.9 numaralı ilkenin ikinci fıkrası
İkinci ve Üçüncü Grupta yer alacak Borsa Şirketleri için uygulanmaz. Bu ilkenin
uygulamasında Kurul’un bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında olumsuz görüş
vermemesi, adayın bağımsızlığının Kurulca veya kamu tarafından tekeffülü anlamına
gelmez.
(5) Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında 4.3.4 numaralı ilkede belirtilen
kriterler, Üçüncü Gruptaki şirketler ile yapılacak başvurunun Kurul’ca uygun görülmesi
koşuluyla, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51’inin doğrudan veya dolaylı
olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve
ortaklık ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın
yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki gerçek veya tüzel kişiden oluşan
iş ortaklıkları için uygulanmaz. Bu şirketlerde bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.
(6) Yatırım ortaklıklarının varlıklarının tümünün veya önemli bir bölümünün
devredilmesi veya üzerinde ayni hak tesis edilmesi veya kiraya verilmesi, önemli bir
varlığın devralınması veya kiralanması ile ilgili uygulamalarında 1.3.10 numaralı ilkede
belirtilen genel kurul onayı alınması zorunluluğu aranmaz.
(7) Haklı gerekçelerin varlığı halinde, yatırımcı haklarının korumasını teminen,
Kurul’un uygun görüşü ile azami bir yıla kadar geçici bir süreyle sınırlı olmak üzere,
bağımsızlık kriterlerinden bir veya birkaçını sağlamayanlar bağımsız yönetim kurulu
üyesi olarak genel kurul tarafından seçilebilir.
(8) (Ek fıkra: Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile) 4.3.7 numaralı ilkenin (g)
bendinde belirtilen bağımsızlık kriterini bağımsız üyelerden en az yarısının sağlaması
yeterlidir
(9) (Ek fıkra: Seri: IV, No: 60 sayılı Tebliğ ile)Ana faaliyet konusu, kamu hizmeti
vermek üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından süreli veya süresiz olarak verilmiş bir
lisansın veya bir imtiyazın kullanılması olan veya kamu kurum ve kuruluşlarının imtiyazlı
pay sahibi olduğu Borsa şirketlerinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Kurul’un uygun
görüşünün alınması koşuluyla, 4.3.6 numaralı ilke ile 4.3.7 numaralı ilkenin (d) ve (f)
bentlerinde belirtilen kriterler uygulanmaz.
(10) (Ek fıkra: Seri: IV, No:61 sayılı Tebliğ ile) Kurul, zorunlu Kurumsal Yönetim
İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata
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aykırılığının tespiti ve işlemlerin iptalini asliye ticaret mahkemesinden talep eder. Talebe,
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere Kurulca yapılması gerektiği sonucuna
varılan işlemleri içeren bir uyum önerisi eklenir. Uyum önerisi, Borsa şirketlerinin
faaliyetlerine ve esas sözleşmesi ile belirlenen yönetim yapısına asgari müdahalede
bulunulması esası çerçevesinde hazırlanır.
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları
MADDE 6 – (1) Borsa Şirketlerinin yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer
alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına;
uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama
dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim
uygulamalarında İlkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma
planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Faaliyet raporunda yapılacak
açıklamanın şekli ve asgari unsurları Kurul tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 11/10/2011 tarihli ve 28081 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de
yayımlanan Seri: IV, No: 54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğe uyum amacıyla gerçekleştirilmesi gereken
esas sözleşme değişikliklerinin ve yönetim kurulu yapılanmalarının, 30/6/2012 tarihinden
geç olmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar tamamlanması
zorunludur. Ancak bu Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10
numaralı ilkesine ilişkin olarak; esas sözleşmelere ilgili hüküm konulana kadar, söz
konusu hususlara ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı
olmaksızın uygulanamaz.
Mahkeme süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: Seri: IV, No: 61 sayılı Tebliğ ile) (1) Borsa şirketlerinin
30/6/2012 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi seçmemesi veya ilgili
düzenlemelere aykırı olarak seçmesi veya kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uyum
amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmaması halinde Kurulca, somut olayın özellikleri
ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması ilkesi çerçevesinde, uyum
zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak içerikte karar verilmesi talebiyle,
31/12/2012 tarihine kadar asliye ticaret mahkemesine başvurulur. Başvuruya, Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere Kurulca yapılması gerektiği sonucuna varılan
işlemleri içeren bir uyum önerisi eklenir. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin ilkelere uyum
sağlanması gereken hallerde, şirketlerin esas sözleşme yapısına asgari müdahalede
bulunulması esası çerçevesinde hazırlanan tadil tasarılarına uyum önerisinde yer verilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin ilkelere uyum sağlanması gereken
hallerde, bulunması gereken asgari bağımsız üye sayısının en az iki katı kadar adayı
içeren, kriterlere uygun bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesi uyum önerisine
eklenir. Mahkemece atanan ve tesciline karar verilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri,
şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye kadar veya Kurulun
başvurusu üzerine haklarında mahkemece yeni bir karar alınıncaya kadar görev
yaparlar.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, payları İMKB’de işlem gören bankalar için yayımı
tarihinden 1 yıl sonra, diğer Borsa şirketleri için yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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EK: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri
1 PAY SAHİPLERİ
1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.1.1 Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir.
1.1.2 Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Pay
Sahipleri ile İlişkiler Birimi”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği
haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.
1.1.3 Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve
açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.2.1 Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bilgi alma ve
inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz
veya sınırlandırılamaz.
1.2.2 Özel denetim isteme hakkı bilgi alma hakkının bir parçasıdır. Bu çerçevede,
pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve
inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi
için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel olarak
genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm esas sözleşmeye konulabilir.
1.2.3 Özel denetim şirket işlemlerindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması için
etkin bir yöntem olduğundan, şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem
yapmaktan kaçınır.
1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı
1.3.1 Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün
olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her
türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
1.3.2 Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin
mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar
dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam
pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı
pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap
döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini
önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin
gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin
faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi
veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday
gösterilecek kişiler hakkında bilgi;
d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili
olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin
talepleri,
e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu
kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, yönetim
kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde
yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin
niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin
yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri
hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta
içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır. (c) bendi kapsamındaki yönetim kurulu
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üyesinin bağımsız üye olması durumunda, kurumsal yönetim ilkelerinin 4.3.8 numaralı
bölümünde belirtilen esaslar uygulanır.
1.3.3 Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş
olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak
şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer“, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen
gösterilir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem
maddelerine atıf yapılarak verilir.
1.3.4 Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler
Birimi’ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular,
yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. Yönetim kurulunun pay sahiplerinin gündem
önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul
toplantısında açıklanır.
1.3.5 Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az
maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer
almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde
yapılır.
1.3.6 Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı
bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen
gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı
verilir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır
kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış
olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap
verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır.
1.3.7 Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu
üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte
işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay
verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.
1.3.8 1.3.7 numaralı bölümde belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde şirket
bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu
kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere yönetim
kurulunu bilgilendirir.
1.3.9 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 bulunurlar.
1.3.10 (Değişik: Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Şirketlerin; varlıklarının tümünü
veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya
vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut
imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal
Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat
uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu
işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin
çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız
üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun
muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul
onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi
derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.
Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul
toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine
getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy
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hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Bu hususa ilişkin hükümlere esas
sözleşmede yer verilir.
1.3.11 Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun
onayına sunar. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde
yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında
genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.
1.3.12 Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya
dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.
1.4 Oy Hakkı
1.4.1 Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi
de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma
fırsatı sağlanır.
1.4.2 Oy hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde
halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikteki imtiyazların
kaldırılması esastır.
1.4.3 Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa,
karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar
ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları şirketin genel
kurullarında oy haklarını kullanamazlar ve bu durumu ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak kamuya açıklarlar.
1.5 Azlık Hakları
1.5.1 Azlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilir.
1.5.2 Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir
miktara sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede
düzenlenerek genişletilebilir.
1.6 Kar Payı Hakkı
1.6.1 Şirketin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel
kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve
şirketin internet sitesinde kamuya açıklanır.
1.6.2 Kar dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde
edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari
bilgileri içerir.
1.6.3 Yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde,
bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kurul
toplantısında pay sahiplerine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve şirketin internet
sitesinde açıklanır.
1.6.4 Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati
arasında dengeli bir politika izlenir.
1.7 Payların Devri
1.7.1 Özellikle borsalarda işlem gören payların serbestçe devredilebilmesini
zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır.
2 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları
2.1.1 Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi
bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya
duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla
görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini,
şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri
hususları içerir.
2.1.2 Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların
karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir,
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yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma
Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur.
Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri
Portalı” da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılır.
2.1.3 Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve
varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı
öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve
faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.
2.1.4 Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve
dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde,
güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.
2.1.5 Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar
bilgilendirme politikasında yer alır.
2.2 İnternet Sitesi
2.2.1 Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır
ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili
mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur;
çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.
2.2.2 Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin
yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı
paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve
sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal
raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul
toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy
kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan
zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin
politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin
bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında
şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu
kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilir.
2.2.3 Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak
sureti ile sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi
imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde açıklanmalıdır.
2.2.4 İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da
yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanır.
2.3 Faaliyet Raporu
2.3.1 Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında
tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.
2.3.2 Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 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 komitelerinin komite 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,
d) Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim
kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin
açıklamaya,
e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri
hakkında bilgiye,
f) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
2011/6

3. Bölüm

58/7

g) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı
kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için
şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
h) %5’i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
i) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel
sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri
hakkında bilgiye,
j) Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere
yer verilir.
3 MENFAAT SAHİPLERİ
3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
3.1.1 Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi
olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum
kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat
sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır.
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı
durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket
imkânları ölçüsünde korunur.
3.1.2 Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali
halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine
sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı
gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu internet
sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.
3.1.3 Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve
prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.
3.1.4 Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun
olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye
iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.
3.1.5 Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir
menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan
hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir
hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.
3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
3.2.1 Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine
katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket
tarafından benimsenen söz konusu modeller şirketin iç düzenlemelerinde veya esas
sözleşmesinde yer alır.
3.2.2 Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat
sahiplerinin görüşleri alınır.
3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
3.3.1 İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit
koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev
değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda
yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması
hazırlanır.
3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
3.3.3 Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri
ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim
politikaları oluşturulur.
3.3.4 Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık
gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.
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3.3.5 Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren
gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili
sendikalardan görüş alınır.
3.3.6 Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve
ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer
menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak
hisse senedi edindirme planları oluşturabilir.
3.3.7 Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve
çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için
önlemler alınır.
3.3.8 Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir
biçimde tanınmasını destekler.
3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler
3.4.1 Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri
memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır.
3.4.2 Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve
gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.
3.4.3 Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına
özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.
3.4.4 Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine
özen gösterilir.
3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
3.5.1 Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları
çerçevesinde yürütülür.
3.5.2 Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu
sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip
insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere
yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.
4 YÖNETİM KURULU
4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi
4.1.1 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 eder.
4.1.2 Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç
duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.
4.1.3 Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç
düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.
4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
4.2.1 Yönetim kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir
şekilde yürütür.
4.2.2 Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa yönetim kurulu
üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır.
4.2.3 Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin 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 oluşturur.
4.2.4 Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin
etkinliğini gözden geçirir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında
faaliyet raporunda bilgi verilir.
4.2.5 Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir
biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır.
Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.
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4.2.6 Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına
karar verilmesi durumunda, söz konusu husus, gerekçesiyle birlikte genel kurulda
ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli açıklamaya yer verilir.
4.2.7 Yönetim kurulu şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin
korunmasında,
yaşanabilecek
anlaşmazlıkların
giderilmesinde
ve
çözüme
ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi
ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olur.
4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı
4.3.1 Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile,
yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel
kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize
etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.
4.3.2 Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada
görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca
herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine
müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan
üyelerden oluşur.
4.3.3 İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir
etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.
4.3.4 (Değişik. Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Yönetim kurulu içerisindeki
bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye
sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her
durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.
4.3.5 (Değişik. Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri
mümkündür.
4.3.6 Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim
kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.
4.3.7 Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye”
olarak nitelendirilir.
a) (Değişik. Seri: IV, No: 60 sayılı Tebliğ ile) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından
biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya
sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile
kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde,
doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda
istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve
danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin
faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde
çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların
herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın
oranının %1’den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği
gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
f) (Değişik. Seri: IV, No: 60 sayılı Tebliğ ile) Bağlı oldukları mevzuata uygun
olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak
seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması,
h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki
çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate
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alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye
sahip olması.
i) (Ek: Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip
edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde
şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
4.3.8 Aday Gösterme Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere
bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması
hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora
bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.
Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan
kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada
Aday Gösterme Komitesine verir.
(Değişik: Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Yönetim kurulu, Aday Gösterme
Komitesi’nin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul
toplantısından en az 60 gün önce SPK’ya gönderir. SPK, 4.3.7’de belirtilen bağımsızlık
kriterleri çerçevesinde yaptığı inceleme sonucunda varsa liste hakkında olumsuz
görüşünü 30 gün içerisinde şirkete bildirir. SPK’nın olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi
genel kurula bağımsız üye adayı olarak sunulamaz.
Şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini genel kurul toplantı ilanı ile birlikte
kamuya açıklar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul kararı, karşı
oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin internet sitesinde açıklanır. Sermayenin yüzde
birini temsil eden pay sahiplerinin, seçilmesi konusunda olumsuz oy kullandıkları
bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsız üye olarak seçilmeleri durumunda,
genel kurul toplantı tarihinden itibaren 30 gün içinde yapacakları başvuru üzerine,
bağımsız üyelerin bağımsızlık kriterlerini sağlayıp sağlamadığı SPK tarafından
değerlendirilir ve karara bağlanır.
4.3.9 Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik
bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu
durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari
bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme
Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan
üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu
yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.
Yönetim kurulu Aday Gösterme Komitesi’nin raporu çerçevesinde aday listesini
SPK’ya gönderir. SPK liste hakkında varsa olumsuz görüşünü 30 gün içerisinde şirkete
bildirir. SPK’nın olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi bağımsız üye olarak belirlenemez.
Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar
görev yapar.
Bu maddede yer alan hükümler, bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi
veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde de geçerlidir.
4.3.10. (Ek: Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Yönetim kurulunda en az bir kadın
üye bulunur.
4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.4.1 Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile
görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya
katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim
sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.
4.4.2 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 sunulur.
4.4.3 Yönetim kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına
gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini
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yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine
sunulur.
4.4.4 Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.
4.4.5 Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler
ile yazılı hale getirilir.
4.4.6 Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her
yönü ile tartışılır. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan
üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim kurulu üyesi,
toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar
zaptına geçirtir.
4.4.7 Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat,
rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin
çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi
onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu
aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına
sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili
kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel
kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için
yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi
çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim
kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Bu hususlara ilişkin hükümlere esas
sözleşmede yer verilir.
4.4.8 İlişkili taraf işlemlerine ilişkili yönetim kurulu toplantılarında ilişkili yönetim
kurulu üyesi oy kullanmaz.
4.4.9 Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına esas sözleşmede yer verilir.
4.4.10 Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu
üyesinin 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 şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin
şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya
sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi
ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında
pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
4.5.1 Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine
getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday
Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.
Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken
Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal
Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. 4.5.2 Komitelerin görev
alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından
belirlenir ve kamuya açıklanır.
4.5.3 Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise
başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
4.5.4 İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.
4.5.5 Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen
gösterilir.
4.5.6 Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve
destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi
toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
4.5.7 Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız
uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin
bedeli şirket tarafından karşılanır.
58/14

3. Bölüm

4.5.8 Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan
sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları
yönetim kuruluna sunarlar.
4.5.9 Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme
çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal
Yönetim Komitesi’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin
bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu
üyelerinden oluşur.
4.5.10 Kurumsal Yönetim Komitesi;
a) 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
tavsiyelerde bulunur,
b) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.
4.5.11 Aday Gösterme Komitesi;
a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi
konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler
belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler
yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna
sunar,
c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans
değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları
belirler ve bunların gözetimini yapar.
4.5.12 Riskin Erken Saptanması Komitesi;
a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin
erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin
yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali
Haklar
4.6.1 Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve
finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı
durumlarda söz konusu husus gerekçeleri ile birlikte faaliyet raporunda açıklanır. Bu
şekilde yönetim kurulu, hem kurul hem de üye bazında, özeleştirisini ve performans
değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak
ödüllendirilir veya azledilir.
4.6.2 Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları
yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların
bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu
amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.
4.6.3 Ücret Komitesi;
a) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına
ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede
kullanılabilecek ölçütleri belirler,
c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst
düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
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4.6.4 Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi
opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki,
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde
olması gerekmektedir.
4.6.5 Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine
borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini
uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi
kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren
kuruluşlar herkes için uyguladığı şartlarda, söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu
kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.
4.6.6 Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile
sağlanan diğer tüm menfaatler(*), yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi
bazında açıklama yapılması esastır. Kişi bazında açıklamanın yapılamadığı durumlarda
açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilmelidir.

(*)Yapılan ödemeler, maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, hisse senetleri,
hisse senetlerine dayalı türev ürünler, çalışanları hisse senedi edindirme planları kapsamında verilen
hisse alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi. gayri
nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatleri kapsar.
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