
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 

 

 

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ 
 

ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU 

 

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla 

Kütahya’da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlıdır ve 

hisselerinin %26,32’si İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. Şirket üretim faaliyetini 

Kütahya’da  kurulu tesislerinde sürdürmektedir. 

 

Genel Bilgi 

 

Hesap Dönemi                        :  01.01.2018 – 31.12.2018 

Ticaret Unvanı    :  Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. 

 

Ticaret Sicil Numarası           : 1073 

 

Kayıtlı Sermaye   : 40.000.000.-TL 

Ödenmiş sermaye   : 39.916.800.-TL 

 

Merkez Adres: 

 

Porselen Fabrikası  : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA 

Telefon    : 0 274 225 01 50   

Faks    : 0 274 225 01 56   

Web sitesi   : www.kutahyaporselen.com.tr 

 

Ambalaj Fabrikası  : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA 

Telefon    : 0 274 225 08 08   

Faks    : 0 274 225 08 00   

Web sitesi   : www.kutahyaambalaj.com.tr 

 

Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler 

 

Şirketin sermayesi 39.916.800.-TL olup, 31.12.2018 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdadır:  

 

                                                31 Aralık  2018 

Hissedar                 Pay Oranı %                                 Pay Tutarı 

Kütahya Güral Seramik Sanayi A.Ş. 26,53 10.589.312,41 

Nafi GÜRAL 47,57 18.987.986,55 

Diğer Ortaklar 25,90 10.339.501,04 

Toplam 100,00 39.916.800,00 

 

Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar 

 

İmtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. 
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Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı 

 

YÖNETİM KURULU 

 

Unvanı   Adı Soyadı         Görev Süresi 

Başkan   Sema GÜRAL SÜRMELİ  30.03.2017 -  NİSAN 2020 

Üye   Nafi GÜRAL   30.03.2017 -  NİSAN 2020 

Üye   Gülsüm GÜRAL   30.03.2017 -  NİSAN 2020 

Bağımsız Üye  Bülent GEDİKLİ   30.03.2017 -  NİSAN 2020 

Bağımsız Üye  Sait AÇBA   30.03.2017 -  NİSAN 2020 

 

Yönetim Kurulu üyeleri 30.03.2017 tarihinde 3 yıl için seçilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu’nun görev yetki sınırları; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim 

Kurulunun 30.03.2017 gün ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirküleri 06/04/2017 tarih ve 9300 sayılı 

Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilerek belirlenmiştir. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi Görevi Grup Dışı 

Şirketler 

Grup İçi Şirketler Aldığı Görev 

Sema GÜRAL 

SÜRMELİ 

 

Yönetim 

Kurulu 

Başkanı  

 Porselen Sepeti A.Ş.-  

NG Loj.Paz.Yat.Gay.A.Ş.  

NG Tüketim Maddeleri A.Ş. 

NG Tasarım ve Otelcilik A.Ş.       

Porselen Mitterteich A.Ş. 

Yönetim Kurulu 

Üyesi                                      

                                  

Yön. Krl. Başkanı 

Nafi GÜRAL 
Yönetim 

Kurulu Üyesi 

 Kütahya Güral Seramik San. A.Ş.-NG 

Kütahya Porselen Tur. Gayr.ve  Paz.A.Ş.                   

Yönetim Kurulu 

Başkanı    

Gülsüm GÜRAL 
Yönetim 

Kurulu Üyesi 

 -NG Yat.Mağ. A.Ş.-Porselen Mıtterteich 

A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Bülent GEDİKLİ 

Bağımsız 

Yönetim 

Kurulu Üyesi 

   

Sait AÇBA 

Bağımsız 

Yönetim 

Kurulu Üyesi 

   

 

Şirket’in; 31 Aralık 2018 tarihinde çalışan toplam personel sayısı 1.790 kişidir. 101 kişi idari personel olup 1.013 

kişi sendikalı, 777  kişi sendikasızdır.   

 

31.12.2018 tarihi itibari ile şirketimizin üst düzey yöneticileri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Celal Kaya KINALI  Ticari İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 

Gültekin SAĞLAM  Üretim Teknik Genel Müdür Yardımcısı  

Müzeyyen ŞİRİN   Arge-Ürge Teknik Genel Müdür Yardımcısı 

Elif AKOVA   Mali İşler Grup Lideri 

 

31.12.2018 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülüğümüz 

9.225.261.-TL olup bu tutar bilançomuzun uzun vadeli borçlar kaleminde gösterilmiştir. 

 

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.02.2017 – 31.01.2019 tarihlerini kapsayan Toplu İş 

Sözleşmesi 18.01.2017 imzalanmış olup, çalışanlara evlenme, doğum, ölüm vb. sosyal haklar sözleşme 

kapsamında verilmiştir. 
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Bir önceki GK da 395 – 396 (eski TTK md. 334-335) uyarınca, YK üyelerine şirketle kendisi veya başkası 

adına işlem yapma ve rekabette bulunmayla ilgili yetki verilmişse ve bu yetkinin kullanılıp kullanılmadığı, 

kullanıldıysa faaliyetler hakkında bilgi  

 

Genel Kurul kararı ile T.T.K’nun 395.maddesine göre ticari faaliyette bulunulmuş ve işlem yapılmıştır.  

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

 

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile 1.082.120-TL’dir. 

 

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ  

 

Şirketimiz Porselen ve Ambalaj sektörü olmak üzere iki sektörde faaliyet göstermektedir.  

Faaliyet alanlarımız göre Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri aşağıda sunulmuştur.  

 

Şirketin Yatırım ve AR-GE politikası 

 

Ambalaj Fabrikası : Ambalaj fabrikalarında ağırlıklı olarak 1996 yılında faaliyete geçen oluklu mukavva 

üretim tesisleri makine ve teçhizatının modernizasyonu yönünde, fireleri azaltıcı, hızı ve verimliliği artırıcı 

özelliklere sahip yatırımlara ağırlık verilmiştir. 

Porselen Fabrikası : Tecrübeli ve özverili çalışanlarıyla müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini 

karşılayan tasarımları zamanında ve doğru yaparak müşteri memnuniyetini sağlamak, Rekabette başarı şansını 

arttırmak amacıyla yeni teknolojileri ve ürünleri takip ederek inovatif ürünler geliştirmek. 

 

Dönem içinde tamamlanan AR-GE ve yatırım çalışmaları ve bu çalışmaların firma kapasite , maliyet ve 

hasılat döngülerine olan parasal etkileri, 

 

Porselen Fabrikası : ARGE ve Tasarım Merkezi kapsamında çalışmalarına devam ederek 14 adet proje 

üretmiştir. 

 

Sürdürülmekte olan AR-GE ve yatırım faaliyetlerinin niteliği ve tamamlanma aşamaları, planlanan 

tamamlanma tarihleri 

 

Bone Porselen Fabrikası : 06.01.2016 tarih ve 122028 nolu YTB’sine istinaden tevsi yatırımlar devam 

etmektedir. 

Porselen Fabrikası  : Şirketimiz ayrıca komple yeni yatırım için 26.06.2018 tarih ve 138065  nolu YTB’si 

almıştır. 

 

Dönem içinde yapılan AR-GE ve yatırım harcamalarının tutarı, finansman kaynakları 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibari ile fabrikalarımızın AR-GE gideri toplamı 5.597.029- TL’dir. 

 

Bu çalışmalarının firmanın faaliyetlerine, hasılat, maliyet ve kapasite kullanım oranlarına etkileri 

konusunda yönetimin beklentisi 

 

Bulunmamaktadır. 
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ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ 

GELİŞMELER 
 

 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ; 

  

Şirketimizin iç kontrol sistemi Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan denetimden sorumlu bir komite tarafından 

yürütülmektedir. Bahsi geçen komite iç kontrol sisteminin kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin 

denetlenmesi konusunda denetim grubunu görevlendirmiştir. Denetim grubu onayını aldığı yıllık denetim planları 

gereğince belirli periyotlarda iç kontrol sistemini denetlemekte ve tespit ettiği konular ile ilgili görüşlerini üst 

yönetime bildirmektedir. Denetimden sorumlu komite de söz konusu hususları inceleyerek yönetim kuruluna 

önerilerde bulunmaktadır. Gelen öneriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek alınması gereken önlemler 

Genel müdür aracılığı ile şirket yöneticilerine bildirilmektedir. Şirketimizin veri kaybına uğramaması, kişisel 

hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğin artırılması için, Finans, Muhasebe, Satın alma, 

Pazarlama ile ilgili SAP bilgi işlem sistemi kullanılmaktadır. 

 

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler 

 

Mali tabloların düzenlenme tarihi itibariyle Şirket’in mevcut iştiraki ve iştirak oranı aşağıdaki gibidir; 

 İştirak   Oranları 

İştirakin Ünvanı 31 Aralık 2018 

Ankara Porselen A.Ş. 28,9 

 

 Ortaklık Oranları 

Bağlı Ortaklık Ünvanı 31 Aralık 2018 

NG Kütahya Porselen Tur. Gayr. ve Paz. A.Ş. 100,0 

 

 

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler, 

 

Bulunmamaktadır. 

 

 Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar, 

 

Bulunmamaktadır. 

 

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve 

olası sonuçları hakkında bilgiler,  

 

Şirketimizin bağımsız denetim raporunun 22 ve 41 no’lu dipnotlarında belirtilmiştir. 

 

 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan 

idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar, 

     

Şirketimiz bünyesinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar söz konusu değildir. Yönetim organı ve üyeleri 

olarak mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi noktasında titiz davranılmakta olup yönetim organları ve 

üyeleri hakkında idari ve adli yaptırımlar söz konusu olmamıştır. 
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Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip 

getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve 

değerlendirmeler, 

 

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler gerçekleştirilmiş olup, genel kurul kararları belirlenen süreler içinde 

yerine getirilmiştir. 

 

 Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar 

ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler, 

 

Bulunmamaktadır. 

 

 Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan 

harcamalara ilişkin bilgiler, 

 

31 Aralık 2018 itibariyle 187.544,56 TL bağış yapılmıştır. (Nafi Güral Eğitim Vakfı’na 125.400,00 TL, Avrasya 

Aşçılar Derneği’ne 16.000,00 TL, Lösemili Çocuklar Vakfi’na 37.594,56 TL, Evsid’e 1000 TL, Türk Eğitim 

Vakfı’na 600 TL, Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne 5.000,00 TL, Türk Seramik Derneği’ne 1.950,00 TL, ) 

 

FİNANSAL DURUM  

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 

 

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin tam denetimi hususunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız 

Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi ile anlaşma yapılmıştır. 

 

Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Bilgileri aşağıda sunulmuştur. 

 

VARLIKLAR                 2018                 2017 

Dönen Varlıklar 247.380.606 239.869.452 

Duran Varlıklar 166.523.043 158.774.859 

Toplam Varlıklar 413.903.649 398.644.311 

KAYNAKLAR   

Kısa Vadeli Yükümlülükler 90.101.297 99.376.660 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 15.598.564 18.003.856 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 308.203.788 281.263.795 

Toplam Kaynaklar 413.903.649 398.644.311 

   

Özet Gelir Tablosu              2018              2017 

Satış Gelirleri 383.759.740 352.841.243 

Satışların Maliyeti (-) (243.606.236) (225.018.401) 

BRÜT KAR / (ZARAR) 140.153.504 127.822.842 

Faaliyet ve Finansman Giderleri/Gelirleri (94.613.228) (87.688.924) 

VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR) 45.540.276 40.133.918 

Vergi (10.398.304) (7.918.598) 

NET KAR 35.141.972 32.215.320 
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FİNANSAL DEĞERLENDİRME 

 
Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, 

kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara 

ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,  

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve  

yönetim organı değerlendirmeleri, (böyle bir durum varsa ayrıca YK kararı gerekli) 

 

Bugün itibariye şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamış olup öz kaynaklarımız 308.203.788-TL’dir.  

 

 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler, 

 

Şirketin finansal yapısı güçlü olması nedeni ile iyileştirme söz konusu değildir. Likidite oranı 1,10‘dir. 

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 39.916.800 TL’dir. 

 

LİKİDİTE ORANLARI   

Cari Oran= 
Dönen Varlıklar 

2,75 
Kısa Vadeli Borçlar 

Likidite Oranı(Asit Test)= 
Dön.Var.-Stoklar 

1,10 Kısa Vadeli Borçlar 

Nakit  Oranı/ Disponibilite Oranı = 
Hazır Değerler 

0,07 Kısa Vadeli Borçlar 

Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar 

Oranı= 

Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar 

0,38 Aktif 

 

 

MALİ YAPI ORANLARI   

Kaldıraç Oranı= 
Borçlar Toplamı 

0,26 Aktif Toplamı 

Öz Sermayenin Aktif toplamına Oranı= 
Özsermaye 

0,74 Aktif Toplamı 

Finansman Oranı= 
Özsermaye 

2,92 Yabancı Kaynaklar 

2018 Üretim - Satış Rakamları         

Fabrika Adı D.Başı Stok Üretim Satış Kullanım 
D. Sonu 

Stok 

Porselen& Naturaceram 

Fabrikaları (Adet) 
10.530.207 84.260.229 76.446.622 0 18.343.814 

Oluklu Mukavva ve 

Karton Kutu (KG) 
1.002.260 19.868.468 17.854.774 3.015.954 0 

2017 Üretim - Satış Rakamları 
    

Fabrika Adı D.Başı Stok Üretim Satış Kullanım 
D. Sonu 

Stok 

Porselen& Naturaceram 

Fabrikaları (Adet) 
7.790.384 88.959.169 86.219.346 0 10.530.207 

Oluklu Mukavva ve 

Karton Kutu (KG) 
1.001.369 29.509.002 25.646.194 3.861.917 1.002.260 
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Borçlanma Oranı= 
Borçlar Toplamı 

0,34 Öz Sermaye 

Kısa Vadeli Yab. Kaynakların Toplam 

Kaynaklara Oranı= 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

0,22 Pasif Toplamı 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam 

Kaynaklara Oranı= 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

0,04 Pasif Toplamı 

Toplam Yabancı Kaynakların Toplam 

Varlıklara Oranı= 

Toplam Yabancı Kaynaklar 

0,26 Aktif toplamı 

Maddi Duran Varlıkların Toplam Varlıklara= 
MDV (net) 

0,35 Toplam Varlıklar 

FAALİYET ORANLARI   

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi= 
İlgili dönem gün sayısı 

90 Alacak Devir Hızı 

Ticari Borçları Ödeme Süresi= 
İlgili dönem gün sayısı 

68 Ticari Borç Devir Hızı 

KARLILIK ORANLARI 

 

 

  

Brüt Kar Marjı= 
Brüt Satış Karı 

0,37 Net Satışlar 

Faaliyet Karı Oranı= 
Faaliyet Karı 

0,10 Net Satışlar 

Vergi Öncesi Kar Oranı= 
Vergi Öncesi Kar 

0,12 Net Satışlar 

Vergi Sonrası Kar Oranı= 
Vergi Sonrası Kar 

0,09 Net Satışlar 

Satışların Maliyeti Oranı= 
Satışların Maliyeti 

0,63 Net Satışlar 

 

VII. Devlet Teşvik ve Yardımlarına ilişkin bilgiler: 

 

Şirket, 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu teşviki olarak 8.386.128,16 TL,  Ar-Ge ve 

Tasarım Merkezi Gelir Vergisi Teşviki olarak 233.087,76 TL, Turquality kapsamında 719.402 TL Devlet 

Teşviki almıştır. Söz konusu teşvik gelirleri döneme ait gelir tablosu hesaplarında muhasebeleştirilmiştir. 

 

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ 
 

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,  

 

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin 

temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan yangın, 

deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz 

sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması 

kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğin artırılması için, Finans, Muhasebe, Satın 

alma, Pazarlama ile ilgili SAP bilgi işlem sistemi kullanılmaktadır. Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, şirketimiz 

organizasyon yapısında denetim komitesine doğrudan raporlama yapmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde görev 

yapan; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen 

risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken 

Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Söz konusu komite 2018 yılı içerisinde 1 (bir) toplantı gerçekleştirmiştir. 
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Belirlenen çalışma usul ve esaslarına uygun olarak raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri periyodik 

olarak Yönetim Kurulu bilgisine sunulmaktadır.  

 

Şirket faaliyetleri şirket yönetimince, risklerin risk kaynaklı finansal, ticari ve operasyonel sonuçların şirketi ne 

derecede etkileyeceği hassas bir şekilde dikkate alınarak yönetilmektedir. Şirket yönetimi risklerin sistematik 

şekilde idare edilmesi için risklerin tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde azaltılması-

devredilmesi ve nihai olarak da izlenmesi-raporlanması için gerekli önlemleri almaktadır. 

 
 

 
 

 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 

 

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş., paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, 

faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap 

verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu 

(“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına 

uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.   

Kütahya Porselen A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır.  

 

Şirketimizce 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim 

Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim 

ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.  

 

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan ilkelere uyuma da azami özen gösterilmekte olup, gönüllü 

ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket’in mevcut 

yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile 

ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir 

çıkar çatışmasına yol açmamıştır.  

 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer 

alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara 

faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi 

Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir  

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde 

mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü 

ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam 

edilecektir.  

 

URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum 

açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir. 
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SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN  

II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN 

ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK 

BEYANI 

     

FİNANSAL TABLOLAR ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN 

YÖNETİM KURULU'NUN        

KARAR TARİHİ  : 11/03/2019                                                                         

KARAR SAYISI  : 2 

                         

Şirketimizce hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri 

A. Ş.  tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca Kamu Gözetim, Türkiye Muhasebe 

Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından 

belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret 

Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, Kurumsal Yönetim 

Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), SPK düzenlemeleri 

doğrultusunda; 

-          Tarafımızca incelendiğini, 

   

-          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 

önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle 

yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

   

-          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 

Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, 

işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir 

biçimde yansıttığını, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan, 

faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte 

işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, 

dürüstçe yansıttığını,  

  

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

   

Saygılarımızla, 
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 BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 

sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ” in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de 

yer alan 4.3.6 no’lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin 

tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 27/02/2017  

Sait AÇBA  

 

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu  

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ” ve ekinde yer 

alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri  

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi “4.3.6- Aşağıdaki 

kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” olarak nitelendirilir.  

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup 

bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının 

tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile 

şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan 

ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci 

dereceye kadar kan ve sihri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve 

sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye 

veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip 

olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 

hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu 

olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, 

önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki 

işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması 

halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması. b) Son beş yıl içerisinde, 

başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 

derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 

önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın 

alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması. c) Bağımsız 

yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek 

mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması. ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması 

şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve 

kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması. d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması. e) Şirket faaliyetlerine 

olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında 

tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 

verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması. f) Şirket 

faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine 

getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması. g) Şirketin yönetim kurulunda 

son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. ğ) Aynı 

kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim 

kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören 

şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması. h) 

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.  
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BAĞIMSIZLIK BEYANI  

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 

sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ” in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de 

yer alan 4.3.6 no’lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin 

tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 27/02/2017  

Bülent GEDİKLİ 

 

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu  

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ” ve ekinde yer 

alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri  

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi “4.3.6- Aşağıdaki 

kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” olarak nitelendirilir.  

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup 

bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının 

tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile 

şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan 

ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci 

dereceye kadar kan ve sihri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve 

sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye 

veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip 

olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 

hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu 

olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, 

önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki 

işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması 

halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması. b) Son beş yıl içerisinde, 

başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 

derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 

önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın 

alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması. c) Bağımsız 

yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek 

mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması. ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması 

şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve 

kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması. d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması. e) Şirket faaliyetlerine 

olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında 

tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 

verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması. f) Şirket 

faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine 

getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması. g) Şirketin yönetim kurulunda 

son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. ğ) Aynı 

kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim 

kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören 

şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması. h) 

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. 
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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Uyum Durumu
Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek 
nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın 
kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına 
sunulmaktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı 
işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X
2018 Hesap döneminde 
herhangi bir özel denetim
talebi olmamıştır.

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade 
edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş 
olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma 
imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet 
konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel 
kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere 
yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

2018 Hesap döneminde 
ilgili kişilerden bu 
doğrultuda işlemleri 
olduğuna dair herhangi 
bir bilgi gelmemiştir.

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim 
kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların 
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve 
denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

X

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve 
yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir 
maddede yer verilmiştir.

X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat
sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.

X

2018 Hesap döneminde 
Genel Kurul toplantısına 
menfaat sahipleri 
katılmış olmaklar birlikte 
medyaya kapalı olarak 
yapılmıştır.

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını 
zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama 
bulunmamaktadır.

X

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı 
bulunmamaktadır.

X

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren 
karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir 
ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.

X
Karşılıklı iştirak ilişkisi 
bulunmamaktadır.

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen 
göstermiştir.

X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide 
birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış 
ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek 
genişletilmiştir.

X

Sermaye Piyasası 
Mevzuatında azınlık 
hakları için öngörülen 
oran uygulanmaktadır.

1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım 
politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya 
açıklanmıştır.

X

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın 
gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve 
esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari 
bilgileri içermektedir.

X

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın 
kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.

X
2018 Hesap dönemi 
içinde kar dağıtımı 
yapılmıştır.

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay 
sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında 
denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.

X

1.7. PAYLARIN DEVRİ

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir 
kısıtlama bulunmamaktadır.

X

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı 
kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri 
içermektedir.

X

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden 
fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, 
imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde 
en az 6 ayda bir güncellenmektedir.

X

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe 
ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre 
seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.

X

Yabancı yatırımcıları 
bilgilendirecek ölçüde 
şirket genel bilgilerimizi 
ingilizce olarak internet 
sitemizde yer verilmiş 
olup bunun 
genişletilmesi için 
çalışmalarımız devam 
etmektedir.

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket 
faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin 
etmektedir.

X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan 
tüm unsurları içermektedir.

X

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, 
sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde 
korunmaktadır.

X

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve 
prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlanmaktadır.

X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan 
uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli 
mekanizmalar oluşturulmuştur.

X

Etik ilkelerimize internet 
sitemizde yer verilmekle 
birlikte mekanizmaların 
oluşturulması ile ilgili 
çalışmalar devam 
etmektedir.

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

X

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ 
DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya 
şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

X

Menfaat sahiplerinin 
yönetime katılımı 
konusunda özel bir 
düzenleme 
bulunmamaktadır; ancak
gerek duyulduğunda 
menfaat sahipleri (
kendileri) / üst düzey 
yöneticileri, Yönetim 
Kurulu toplantılarına 
bilgi vermek üzere 
çağırılmaktadırlar. Pay 
sahiplerinin ve diğer 
menfaat sahiplerinin 
yönetimde temsili görevi 
ise Yönetim Kurulu’nda 
yer alan bağımsız üyeler 
vasıtasıyla 
gerçekleştirilmektedir.

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli
kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere 
anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.

X
Bu konuda 
çalışmalarımız 
sürmektedir.

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve
tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması 
benimsemiştir.

X

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak 
belirlenmiştir.

X

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası 
bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler 
düzenlemektedir.

X

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer 
planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların 
bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

X

Eğitim, Sağlık, Kariyer 
planlaması gibi 
konularda dönemsel 
toplantılar yapılmakta 
olup, diğer alanlarda da 
çalışmalarımız 
sürmektedir.

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve 
çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili 
sendikaların da görüşü alınmıştır.

X



  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm 
çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara 
duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.

X

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek 
ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan 
kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, 
eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet 
mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

X

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş 
sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını 
desteklemektedir.

X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı 
sağlanmaktadır.

X

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz 
müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.

X

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin 
taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu 
durum müşterilere bildirilmektedir.

X

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına 
bağlıdır.

X

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır 
kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya 
yönelik kontrollere sahiptir.

X

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek 
şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.

X

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. 
Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır
.

X

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun 
vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk 
yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

X

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun 
şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç 
duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin 
performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.

X

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay 
sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

X

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık 
faaliyet raporunda açıklanmıştır.

X
Yönetim kurulunun görev
yetkileri ttk kanuna göre 
düzenlenmiştir.

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin 
karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.

X

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler 
yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

X

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür
) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.

X

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve 
kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını 
sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki 
anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle 
iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim 
komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.

X

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki 
kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak 
Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici 
sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

X

Mesleki sorumluluk 
sigortası ile ilgili 
araştırma ve 
çalışmalarımız 
sürmektedir.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari 
%25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için 
politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak 
gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya 
uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

X

Bu konuda bir politika 
bulunmamakla birlikte 
şirketimiz 5 kişilik 
yönetim kurulunda 2 
kadın üye yer almaktadır.

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az 
birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık 
tecrübesi vardır.

X

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu 
toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.

X

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili 
bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere 
gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.

X

Bu konuda yazılı bir 
kuralımız olmamakla 
birlikte şirket 
uygulamasında yeterli 
inceleme imkanı 
sağlayacak asgari bir süre
tanınmaktadır.



  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı 
olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer 
üyelerin bilgisine sunulmuştur.

X
2018 Hesap döneminde 
bu doğrultuda herhangi 
bir bildirim yapılmamıştır
.

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı 
şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.

X
Bu konuda 
çalışmalarımız devam 
etmektedir.

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm 
maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı 
muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

X

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka 
görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu 
üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul 
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

X

Yönetim kurulu 
üyelerinin şirket dışında 
başka görevler alması 
sınırlandırılmamıştır. 
Yönetim kurulu 
üyelerinin şirket dışında 
aldığı görevler faaliyet 
raporuyla genel kurul 
toplantısında pay 
sahipleri bilgisine 
sunulmuştur.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede 
görev almaktadır.

X

Yönetim kurulu üye sayısı
itibariyle herbir yönetim 
kurulu üyesi bir den fazla 
görev alabilmektedir.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü 
kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.

X

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun 
bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer 
verilmiştir.

X

2018 hesap döneminde 
komitelerden herhangi 
bir danışmanlık talebi 
gelmemiştir.

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor 
düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.

X

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN 
YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde 
yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim 
kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

X

Şirketimizde yönetim 
kurulu üyeleri 
performans 
değerlendirmesi 
yapılmamaktadır.

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine 
veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi 
kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun 
süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar 
aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi 
kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar 
vermemiştir.

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi 
bazında açıklanmıştır.

X

Yönetim kurulu üyeleri ve
idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere 
verilen ücretler yıllık 
faaliyet raporunda genel 
uygulamaya paralel 
şekilde toplu olarak 
açıklanmıştır.
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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 
toplantılarının sayısı

Yoktur

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde 
bulunulmamıştır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 
sayısı

Genel kurulda özel 
denetçi talebinde 
bulunulmamıştır.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin 
duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr
/Bildirim/668208

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı 
olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Türkçe sunulmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili
KAP duyurularının bağlantıları

İlgili maddede yer alan 
işlemler oluşmadığı için 
duyuru yapılmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında 
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP 
duyurularının bağlantıları

İlgili maddede yer alan 
işlemler oluşmadığı için 
duyuru yapılmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında 
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili 
KAP duyurularının bağlantıları

İlgili madde kapsamında 
işlemimiz 
bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara 
ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

--

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel 
kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr
/Bildirim/674266

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula 
katılımını düzenleyen madde numarası

Bulunmamaktadır.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Menfaat sahiplerinden 
sadece denetçi kurumun 
yetkilisi ve elektronik 
ortamda yatırımcı katılım
göstermiştir.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy 
oranları

--

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 47,57

1.5. Azlık Hakları

1. PAY SAHİPLERİ



  

  

  

 

  

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya 
oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili 
esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

--

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer 
aldığı bölümün adı

--

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın
kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine 
ilişkin tutanak metni

Kar dağıtımı yapılmıştır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı 
KAP duyurusunun bağlantısı

--

Genel Kurul Toplantıları

Genel
Kurul 
Tarihi

Genel kurul gündemiyle 
ilgili olarak şirkete 

iletilen ek açıklama 
talebi sayısı

Pay 
sahiplerinin 
genel kurula 
katılım oranı

Doğrudan 
temsil 
edilen 

payların 
oranı

Vekaleten 
temsil 
edilen 

payların 
oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem 
maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir 
şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı 

bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul 
toplantısında yöneltilen tüm soru ve 
bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı 

bölümün adı

Genel kurul toplantı 
tutanağının ilişkili taraflarla 
ilgili madde veya paragraf 

numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı 
bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı 

bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta 
yayınlanan genel 
kurul bildiriminin

bağlantısı

06/04
/2018

0 % 75,79 % 0,34 % 75,45
ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / GENEL 

KURUL BİLGİLERİ
ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI 
İLİŞKİLERİ / GENEL KURUL BİLGİLERİ

Yoktur 16

https://
www.kap.org.tr/

tr/Bildirim/
674266



   

   

   

   

   

   

   

  

 

  

  

  

 

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal 
yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı 
bölümlerin adları

ANASAYFA / KURUMSAL / 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / 
BİLGİLENDİRME 
POLİTİKASI

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir 
şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi 
pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

ANASAYFA / KURUMSAL / 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / 
ORTAKLIK YAPISI

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin 
faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında 
yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının
yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

--

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere 
ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / 
Kurumsal Yönetim Bilgi 
Formu / 4. YÖNETİM 
KURULU-II / 4.5. Yönetim 
Kurulu Bünyesinde 
Oluşturulan Komiteler

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve 
üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa 
numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / 
Kurumsal Yönetim Bilgi 
Formu / 4. YÖNETİM 
KURULU-II / 4.4. Yönetim 
Kurulu Toplantılarının 
Şekli

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek 
mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası 
veya bölüm adı

--

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası 
sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm 
adı

Faaliyet Raporu / ŞİRKET 
FAALİYETLERİ VE 
FAALİYETLERE İLİŞKİN 
ÖNEMLİ GELİŞMELER

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi 
hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve 
bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin 
sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırım danışmanlığı ve 
derecelendirme hizmeti 
alınmamaktadır.

Sermayeye doğrudan 
katılım oranının % 5'i 

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



   

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı 
karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya 
bölüm adı

aştığı karşılıklı iştirak 
bulunmamaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer 
toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine
ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında 
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / 
Kurumsal Yönetim Bilgi 
Formu / 3. MENFAAT 
SAHİPLERİ / 3.3- Şirketin 
İnsan Kaynakları 
Politikası



  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı
bölümün adı

Tazminat politikası 
bulunmamaktadır.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 
kesinleşen yargı kararlarının sayısı

--

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Denetim Komitesi 
Başkanı

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
info@
kutahyaporselen.com.tr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim 
organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer 
aldığı bölümün adı

Bulunmamaktadır.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Bulunmamaktadır.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı 
geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Buna ilişkin bir plan 
bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı 
ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı 
bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

ANASAYFA / KURUMSAL / 
İNSAN KAYNAKLARI

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı 
bulunmuyor (There isn't 
an employee stock 
ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi 
önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları 
politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili 
maddelerinin özeti

ANASAYFA / KURUMSAL / 
ETİK VE AHLAKİ 
DEĞERLERİMİZ

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 
kesinleşen yargı kararı sayısı

--

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer 
aldığı bölümün adı

ANASAYFA / KURUMSAL / 
ETİK VE AHLAKİ 
DEĞERLERİMİZ

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk 
raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal 
sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal 
yönetim konularında alınan önlemler

Bulunmamaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ



  İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla 
mücadele için alınan önlemler

Şirketin konuyla ilgili 
spesifik önlemler 
alınmasını gerektirecek 
bir faaliyeti 
bulunmamaktadır.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin 
tarihi

Bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız 
uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim 
kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Bulunmamaktadır.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 
ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Tüm Yönetim Kurulu 
üyelerine her ay rapor 
sunulmaktadır.

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin 
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa 
numarası

ANASAYFA / KURUMSAL / 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / 
FAALİYET RAPORLARI

Yönetim kurulu başkanının adı SEMA GÜRAL SÜRMELİ
İcra başkanı / genel müdürün adı --
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün 
aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP 
duyurusunun bağlantısı

--

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları 
ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %
25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP 
duyurusunun bağlantısı

--

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu 
üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası 
hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yoktur.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı 2 Adet - %40

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim 
Kurulu 

Üyesinin 
Adı/Soyadı

İcrada Görevli 
Olup Olmadığı

Bağımsız 
Üye Olup 
Olmadığı

Yönetim 
Kuruluna

İlk 
Seçilme 

Tarihi

Bağımsızlık 
Beyanının Yer 

Aldığı KAP 
Duyurusunun 

Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday 
Gösterme Komitesi 

Tarafından 
Değerlendirilip 

Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını
Kaybeden 
Üye Olup 
Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve
/veya Finans Alanında 

En Az 5 Yıllık 
Deneyime Sahip Olup 

Olmadığı

Bağımsız 
üye değil (

4. YÖNETİM KURULU-I



SEMA 
GÜRAL 

SÜRMELİ

İcrada Görevli 
Değil (

Non-executive
)

Not 
independent

director)

07/08/
2008

Değerlendirilmedi (Not 
considered)

Hayır (No) Hayır (No)

NAFİ 
GÜRAL

İcrada Görevli 
Değil (

Non-executive
)

Bağımsız 
üye değil (

Not 
independent

director)

01/01/
1975

Değerlendirilmedi (Not 
considered)

Hayır (No) Hayır (No)

GÜLSÜM 
GÜRAL

İcrada Görevli 
Değil (

Non-executive
)

Bağımsız 
üye değil (

Not 
independent

director)

07/08/
2008

Değerlendirilmedi (Not 
considered)

Hayır (No) Hayır (No)

SAİT AÇBA

İcrada Görevli 
Değil (

Non-executive
)

Bağımsız 
üye (

Independent
director)

31/03/
2015

https://
www.kap.org.tr

/tr/Bildirim/
420739

Değerlendirildi (
Considered)

Hayır (No) Evet (Yes)

BÜLENT 
GEDİKLİ

İcrada Görevli 
Değil (

Non-executive
)

Bağımsız 
üye (

Independent
director)

31/03/
2015

https://
www.kap.org.tr

/tr/Bildirim/
420739

Değerlendirildi (
Considered)

Hayır (No) Evet (Yes)



  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle 
yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

24

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için 
elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Belli bir süre 
tanımlanmamıştır. Bilgi 
ve belgelerin toplantı 
öncesi makul bir süre 
içinde üyelerimize 
sunulmasına azami 
gayret gösterilmektedir.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının 
ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler 
hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yoktur.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran
politikada belirlenen üst sınır

Böyle bir politika 
bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin 
bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Faaliyet Raporu / 
Kurumsal Yönetim Bilgi 
Formu / 4. YÖNETİM 
KURULU-II / 4.5. Yönetim 
Kurulu Bünyesinde 
Oluşturulan Komiteler

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun 
bağlantısı

--

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak 
Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin 
Adı-Soyadı

Komite Başkanı 
Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi 
Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (
Audit Committee)

Sait AÇBA Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (

Board member)
Denetim Komitesi (

Audit Committee)
Bülent GEDİKLİ Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (
Board member)

4. YÖNETİM KURULU-II



Kurumsal Yönetim 
Komitesi (Corporate 

Governance Committee
)

Bülent GEDİKLİ Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (

Board member)

Kurumsal Yönetim 
Komitesi (Corporate 

Governance Committee
)

Gülsüm GÜRAL Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (

Board member)

Kurumsal Yönetim 
Komitesi (Corporate 

Governance Committee
)

Mustafa TOPRAK Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi 

değil (Not board 
member)

Riskin Erken 
Saptanması Komitesi (

Committee of Early 
Detection of Risk)

Sait AÇBA Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (

Board member)

Riskin Erken 
Saptanması Komitesi (

Committee of Early 
Detection of Risk)

Sema GÜRAL 
SÜRMELİ

Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (

Board member)



  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim 
komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

ANASAYFA / KURUMSAL / 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / 
KOMİTELER

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal 
yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

ANASAYFA / KURUMSAL / 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / 
KOMİTELER

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday 
gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yoktur.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin 
erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi 
verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün 
adı)

ANASAYFA / KURUMSAL / 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / 
KOMİTELER

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yoktur.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan 
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans 
hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin 
bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

ANASAYFA / KURUMSAL / 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / 
FAALİYET RAPORLARI

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli 
olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer 
aldığı bölümünün adı

Yoktur.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile 
sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası 
veya bölüm adı

FAALİYET RAPORU / 
YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY 
YÖNETİCİLERE SAĞLANAN
MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu
Komitelerinin 

Adları

Birinci Sütunda "Diğer" 
Olarak Belirtilen 

Komitenin Adı

İcrada Görevli 
Olmayan 

Yöneticilerin 
Oranı

Komitede 
Bağımsız 

Üyelerin Oranı

Komitenin 
Gerçekleştirdiği 

Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri 
Hakkında Yönetim Kuruluna 

Sunduğu Rapor Sayısı

4. YÖNETİM KURULU-III



Denetim 
Komitesi (Audit

Committee)

% 100 % 100 5 Alınan komite kararları 
iletilmekte, YK toplantılarında 

sözlü bilgi sunulmaktadır.
Riskin Erken 
Saptanması 

Komitesi (
Committee of 

Early Detection
of Risk)

% 100 % 33,33 6
Alınan komite kararları 

iletilmekte, YK toplantılarında 
sözlü bilgi sunulmaktadır.

Kurumsal 
Yönetim 

Komitesi (
Corporate 

Governance 
Committee)

% 100 % 50 - -


