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LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (LOGO) 

 
  
 Kurumsal Yönetim Notu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİCİ ÖZETİ 

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.ġ. için 17.12.2019 tarihinde, 9,22 olarak 

belirlenmiĢ olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,22 olarak teyit edilmiĢtir. 

Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. Sayfa 5) temelini, Sermaye Piyasası Kurulu 

“Kurumsal Yönetim Ġlkeleri” oluĢturmaktadır. 

Ayrıca, SAHA yıllık olarak Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi yayınlamaktadır. Bu 

endeks ülkeleri; hem kurumsal yönetim prensiplerine uyma düzeylerine hem de 

kurumsal yönetimle ilgili kurumlarının geliĢmiĢlik düzeylerine göre sıralamaktadır. 

Endeksin oluĢumunda uluslararası kabul görmüĢ standartlar, kurallar, yönetmelikler 

ve ülkeleri Ģeffaflık, yolsuzluk, iĢ yapma kolaylığı açısından mukayese eden 

endeksler dikkate alınmaktadır. Logo, SAHA‟nın 8 ekim 2019 tarihinde yayımlamıĢ 

olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks‟ine (DKYE) göre 1. grup içinde yer 

almaktadır. SAHA‟nın yayımladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi‟nin detaylarına 

http://www.saharating.com adresinden ulaĢılabilir 
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Pay Sahipleri baĢlığı altında 9,09 alan Logo‟da pay sahipliği haklarının 

kullanılmasında mevzuata, esas sözleĢmeye ve diğer iç düzenlemelere uyulmakta 

olup bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmıĢtır. ġirket pay sahipleri ile 

iliĢkilerini, Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü bünyesinde yürütmektedir. Oy hakkında üst sınır 

yoktur. Genel kurul öncesi prosedürler ve genel kurulun yapılıĢı mevzuata ve 

düzenlemelere uygundur. ġirketin kamuya açıklanmıĢ tutarlı bir kâr dağıtım politikası 

vardır. Öte yandan, Yönetim kurulu üyelerinin yarısının A Grubu hissedarların 

göstereceği adaylar arasında seçilmesi imtiyazının bulunması ve Ģirket ana 

sözleĢmesinde azlık hakları konusunda, halka açık anonim Ģirketler için öngörülen 

oranın (%5) aynen benimsenmesiyle yetinilmiĢ olması gibi iyileĢtirmeye açık alanlar 

mevcuttur. 

Logo, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık baĢlığı altında 9,18 almıĢtır. ġirketin, SPK 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟nin “Kamuyu Aydınlatma” maddesinde belirtilen bilgi ve 

belgelerin yer aldığı kapsamlı bir internet sitesi mevcuttur ve önemli olay ve 

geliĢmeler, hemen her türlü iletiĢim olanağı kullanılarak SPK ve BIST mevzuatına 

uygun Ģekilde kamuya açıklanmaktadır. Ġnternet sitesi uluslararası yatırımcılar için de 

Ġngilizce olarak hazırlanmıĢtır. Ancak, Ģirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karĢılıklı 

iĢtirak iliĢkilerinden arındırılmak sureti ile sadece gerçek kiĢi pay sahiplerinin isimleri 

ve oranları kamuya duyurulmamıĢtır ve yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey 

yöneticilere sağlanan tüm menfaatler kiĢi bazında faaliyet raporunda yer 

almamaktadır.  

Logo, Menfaat Sahipleri baĢlığı altında 9,60 almıĢtır. Logo menfaat sahiplerinin 

mevzuat ve karĢılıklı sözleĢmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almıĢ, ihlâl 

halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmıĢtır. Menfaat sahiplerinin Ģirket 

yönetimine katılımını destekleyici modeller geliĢtirilmiĢtir, ancak söz konusu modeller 

esas sözleĢmeye konmamıĢtır. ġirketin yazılı bir insan kaynakları politikası vardır. 

Logo, mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uymakta ve standardın korunmasına 

özen göstermektedir. Bu amaçla kaliteye iliĢkin belirli garantiler sağlanmaktadır. 

ġirketin internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıĢ etik kuralları ve çalıĢanlara 

yönelik tazminat politikası bulunmaktadır. ġirkette sendika bulunmamaktadır. 

 

Yönetim Kurulu baĢlığından 9,17 alan Logo‟un vizyon ve stratejik hedefleri 

belirlenmiĢtir ve yönetim kurulu Ģirketin gereksindiği tüm görevleri yerine 

getirmektedir. Yönetim kurulu baĢkanı ile icra baĢkanı aynı kiĢi değildir. Yönetim 

kurulu altı üyeden oluĢmuĢ ve üç üye bağımsızdır. Ġki adet icracı üye bulunmaktadır. 

Bağımsız üyelerin belirlenmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi‟nin görüĢü alınmıĢ ve 

SPK kriterlerine uyulmuĢtur ve yazılı bağımsızlık beyanları vardır. Yönetim kurulu 

üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile Ģirkette sebep olacakları zarar, Ģirket 

sermayesinin %25‟ini aĢan bir bedel ile sigorta ettirilmiĢ, ancak ilgili KAP açıklaması 

yapılmamıĢtır. Yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim, Denetim, Riskin Erken 

Saptanması, Aday Gösterme ve Ücret komiteleri kurulmuĢtur. Tüm komitelerin 

baĢkanları Bağımsız üyeler arasından seçilmiĢtir. Ancak, Yönetim Kurulu baĢkanı üç 

komitede yer almaktadır.  Komitelerin çalıĢma esasları kamuya açıklanmıĢtır. 

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Ģirketin 

internet sitesinde yer almaktadır. ġirket, yönetim kurulu üyelerine veya üst düzey 

yöneticilerine borç vermemekte, kredi kullandırmamaktadır. Ancak yönetim kurulu 

bünyesinde kadın üye bulunmamaktadır. 

 



 

 5 

 
 

 

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi 

Derecelendirme Hizmetleri A.ġ.‟nin 

kurumsal yönetim derecelendirme 

metodolojisi, Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nun Ocak 2014 tarihinde 

yayınladığı “Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri”ni baz alır.   

 

Bu ilkeler, Dünya Bankası, Ekonomik 

ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve 

bu iki örgütün özel sektör 

temsilcilerinin katılımı ile birlikte 

oluĢturduğu Global Kurumsal Yönetim 

Forumu (GCGF) öncü çalıĢmaları temel 

alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından kurulan komiteye Sermaye 

Piyasası Kurulu‟nun, Borsa Ġstanbul 

A.ġ.‟nin ve Türkiye Kurumsal Yönetim 

Forumu‟nun uzmanları ve temsilcileri 

dahil edilerek, bir çok akademisyen, 

özel sektör temsilcisi, kamu kuruluĢları 

ile çeĢitli meslek örgütlerinin görüĢ ve 

önerileri dikkate alındıktan sonra ülke 

koĢullarına göre uyarlanmıĢtır. 

 

SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟nde yer 

alan ana prensiplerin bir kısmı “uygula, 

uygulamıyorsan açıkla” diğer kısmı 

uygulanması zorunlu prensiplerdir. 

Ancak, bu Ġlkelerde yer alan 

prensiplerin uygulanıp 

uygulanmadığına; uygulanmıyor ise 

buna iliĢkin gerekçeli açıklamaya, bu 

prensiplere tam olarak uymama 

dolayısıyla meydana gelen çıkar 

çatıĢmalarına ve gelecekte Ģirketin 

yönetim uygulamalarında Ġlkelerde yer 

alan prensipler çerçevesinde bir 

değiĢiklik yapma plânının olup 

olmadığına iliĢkin açıklamaya, yıllık 

faaliyet raporunda yer verilmesi ve 

ayrıca kamuya açıklanması 

gerekmektedir. 

Ġlkeler; pay sahipleri, kamuyu 

aydınlatma ve Ģeffaflık, menfaat 

sahipleri, yönetim kurulu olmak üzere 

dört ana bölümden oluĢmaktadır. 

 

Bu Ġlkeler baz alınarak SAHA Kurumsal 

Yönetim Derecelendirme metodolojisi 

330 mertebesinde alt kriter 

belirlemiĢtir.  Her bir kriter, 

derecelendirme sürecinde, Ģirket 

yöneticileri tarafından sağlanan ve 

kamunun kullanımına açık Ģirket 

bilgileri kullanılarak değerlendirilir.  Bu 

kriterlerin bazıları basit bir Evet/Hayır 

yanıtıyla skorlanabildiği gibi, bazıları 

daha ayrıntılı açıklamaları gerektirir. 

 

Derecelendirme notları 1 (en zayıf) ilâ 

10 (en güçlü) arasında verilir.  En 

yüksek (10) dereceyi elde edebilmek 

için Ģirketlerin SPK Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri‟ne tam uyum göstermiĢ olması 

gerekir (notların daha ayrıntılı bir 

açıklaması için bu raporun son 

bölümüne bakınız). 

 

Toplam derecelendirme notunu 

belirlemede her bir ana bölüm için SPK 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne paralel 

olarak aĢağıdaki ağırlıklar kullanılır: 

 

Pay Sahipleri: %25 

Kamuyu Aydınlatma ve ġeffaflık: %25 

Menfaat Sahipleri: %15 

Yönetim Kurulu: %35 

 

Metodolojimizde her bir ana bölümün 

alt baĢlıklarına ağırlık tahsis edilip 

değerlendirme yapıldıktan sonra nihai 

“toplam” derecelendirme notuna 

ulaĢılır. Bunun için, her bir bölüme 

verilen not belirlenmek suretiyle ilân 

edilerek “Ġlkelere uyum düzeyi” 

ayrıntılı olarak tespit edilmiĢ olur.
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LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı 

M. Tuğrul Tekbulut 

Logo Grup CEO 

M. Buğra Koyuncu 

ġahabettin Bilgisu Cad., No:609, 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 

Gebze,Kocaeli           

www.logo.com.tr 

Logo Grup CFO 

Gülnur AnlaĢ 

Tel: (0262) 697 82 00 

gulnur.anlas@logo.com.tr 

 

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi ( Logo ) 1986 yılında limited Ģirket 

statüsünde kurulmuĢ olup 30 Eylül 1999 tarihinde nevi değiĢtirerek anonim Ģirkete 

dönüĢtürülmüĢtür.  

 

ġirket‟in ana faaliyet konusu her türlü bilgisayar donanımı içine iĢlenmiĢ, iĢletim 

sistemi, uygulama yazılımları, veritabanı, verimlilik artıran yazılımlar, multimedya 

yazılım ürünleri ve benzeri her türlü yazılımın üretimi, geliĢtirilmesi, iĢlenmesi, 

çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması ve bunlarla ilgili her türlü 

teknik destek, eğitim ve teknik servis faaliyetleri gibi hizmetlerin yürütülmesidir. 

 

Logo Yazılım‟ın bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

 

BAĞLI ORTAKLIKLAR 

 

ÜLKE FAALĠYET KONUSU 

Total Soft S.A.  

 

Romanya 

Yazılım geliĢtirme ve 

pazarlama 

Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.ġ. 

 

Türkiye 

Yazılım geliĢtirme ve 

pazarlama 

Logo Financial Solutions GmbH  

 

Almanya 

Yazılım geliĢtirme ve 

pazarlama 

Logo Business Solutions FZ -LLC   

 

B. Arap 

Emirlikleri Yazılım  pazarlama 

Logo Kobi Dijital Hizmetler A.ġ.  

 

Türkiye 

Yazılım geliĢtirme ve 

pazarlama 

Architected Business Solutions SRL  

 

Romanya 

Yazılım geliĢtirme ve 

pazarlama 

ABS Financial Services SRL  

 

Romanya 

Yazılım geliĢtirme ve 

pazarlama 

ELBA HR Ġnsan Kaynakları A.ġ   

 

Türkiye 

Yazılım geliĢtirme ve 

pazarlama 

    Ġġ ORTAKLIKLARI 

 

ÜLKE FAALĠYET KONUSU 

Logo Infosoft Business  Technology Private 

Limited  

 

Hindistan 

Yazılım geliĢtirme ve 

pazarlama 

  

    

http://www.logo.com.tr/
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ġirket‟in 25.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden hisse senetleri 

Borsa Ġstanbul‟da LOGO ismiyle BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST 100 / BIST KOCAELĠ 

/ BIST TEKNOLOJĠ / BIST KURUMSAL YÖNETĠM / BIST 100-30 / BIST BĠLĠġĠM / BIST 
SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK endekslerine dahil olarak iĢlem görmektedir. 

 

Son durum itibarı ile ġirket‟in ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir. 

Ortak Sermaye TL Oran % 

Logo Teknoloji ve Yatırım A.ġ 8.407.513,20 33,63 

Diğer ( Halka Açık ) 16.592.486,80 66,37 

TOPLAM 25.000.000,00 100,00 

 

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının ve Yönetim Kurulu BaĢkanı‟nın A grubu pay 

sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında seçilmesi gerekmektedir. 

 

Sermayeyi temsil eden payların Grup dağılımı aĢağıdaki gibidir 

 

Grup Sermaye TL Oran % 

A Grubu 33.000,00 0,13 

B Grubu 24.967.000,00 99,87 

TOPLAM 25.000.000,00 100,00 

 

 

14 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında piyasa 

beklentileri, uzun vadeli Ģirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları dikkate 

alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın ġirket bünyesinde tutulması konusunda 

karar alınmıĢtır. 
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ġirketin Yönetim Kurulu 6 üyeden oluĢmakta olup 3 Mayıs 2019 tarihli Olağan Genel 

Kurul Toplantısında 3 yıllık olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ve görevleri 

aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

 

İsim Görevi İcracı/Bağımsız Komiteler 

M. Tuğrul Tekbulut BaĢkan Ġcracı  Kurumsal Yönetim K. Üye/ 

Aday K. Üye/Ücret K. Üye 

M. Buğra Koyuncu BĢk. Yrd Ġcracı   

Murat Erkut Üye Ġcracı Değil  

M. Cengiz Ultav Üye Bağımsız Kurumsal Yönetim K. 

BaĢkan/Denetim K. 

BaĢkan/Aday K. 

BaĢkan/Ücret K. BaĢkan 

M. Berkay 

Mollamustafaoğlu 

Üye Bağımsız Risk K. BaĢkan/Kurumsal 

Yönetim K. Üye/Aday K. 

Üye/Ücret K. Üye 

A. Afa Boran Üye Bağımsız Denetim K. Üye/Risk K. Üye 

 

 

Yönetim Kurulu‟nda kadın üye bulunmamaktadır. 
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SİNOPSİS 

+ 
Tüm pay sahiplerine “eĢit iĢlem 

ilkesi” çerçevesinde muamele 

edilmekte 

+ Pay sahiplerinin bilgi alma ve 

inceleme hakkı sınırlandırılmamıĢ 

+ Oy hakkının kullanımı kolay bir 

Ģekilde sağlanmakta 

+ Genel kurullar mevzuata uygun 

yapılmaktadır 

+ Detaylı bir kâr dağıtım politikası 

belirlenmiĢ 

+ 
ġirket bağıĢ ve yardımlara iliĢkin 

politikasını oluĢturarak genel 

kurulun onayına sunmuĢ 

= 

Azlık hakları sermayenin yirmide 

birinden daha düĢük bir miktara 

sahip olanlara tanınmamıĢ 

 

- Yönetim Kurulu‟na aday gösterme 

imtiyazı var  

 

    

1.1. Pay Sahipliği Haklarının 

Kullanımının Kolaylaştırılması: 

 

Logo‟da yatırımcı iliĢkileri faaliyetleri 

Ġcra Kurulu BaĢkan Yardımcısı‟na bağlı 

olarak Yatırımcı ĠliĢkileri Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. Ġlgili birim 

yöneticisi Canan ġenkut kurumsal 

yönetim tebliğinde belirtilen niteliklere 

sahiptir.  

 

Ortaklık organlarının yanı sıra 

“Yatırımcı ĠliĢkileri Müdürlüğü “, baĢta 

bilgi alma ve inceleme hakkı olmak 

üzere pay sahipliği haklarının 

korunması ve kullanılmasının 

kolaylaĢtırılmasında etkin rol 

oynamakta ve aĢağıdaki görevleri 

yerine getirmektedir; 

 

a. Yatırımcılar ile ortaklık arasında 

yapılan yazıĢmalar ile diğer bilgi 

belgelere iliĢkin kayıtlar sağlıklı, 

güvenli ve güncel olarak 

tutulmaktadır.   

b. Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık 

ile ilgili yazılı bilgi talepleri 

yanıtlanmaktadır.    

c. Genel kurul toplantısının 

yürürlükteki mevzuata, esas 

sözleĢmeye ve diğer Ģirket 

düzenlemelerine uygun olarak 

yapılması sağlanmaktadır.     

d. Genel kurul toplantısında, pay 

sahiplerinin yararlanabileceği 

dokümanlar hazırlanmaktadır.     

e. Kurumsal yönetim ve kamuyu 

aydınlatma ile ilgili her türlü 

husus dahil olmak üzere sermaye 

piyasası mevzuatından 

kaynaklanan yükümlülüklerin 

yerine getirilmesini 

gözetmektedir. 

          

Yatırımcı ĠliĢkileri Müdürlüğü, 

yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili 

olarak en az yılda bir kez yönetim 

kuruluna rapor sunmaktadır. 

 

Pay sahipliği haklarının kullanımını 

etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve 

açıklamalar güncel olarak ortaklığın 

kurumsal internet sitesinde pay 

sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.  

 

Pay sahipliği haklarının kullanımını 

etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve 

açıklamalar güncel olarak ortaklığın 
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kurumsal internet sitesinde pay 

sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.  

 

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme 

Hakları: 

 

Ortaklık yönetiminin özel denetim 

yapılmasını zorlaĢtırıcı iĢlem yaptığı 

yönünde bir bulguya rastlanılmamıĢtır. 

 

ġirketle ilgili her türlü bilgi, tam ve 

dürüst biçimde, zamanında ve özenli 

bir Ģekilde verilmiĢ olup bu yönde 

alınmıĢ bir ceza/uyarı 

bulunmamaktadır. 

 

ġirketi bilgilendirme politikasını 

oluĢturarak genel kurul bilgisine 

sunmuĢ ve web sitesinden kamuya ilan 

etmiĢtir. 

 

1.3. Azlık Hakları: 

 

Azlık haklarının kullandırılmasında 

azami özen gösterilmektedir. Ancak,  

azlık hakları, esas sözleĢme ile 

sermayenin yirmide birinden daha 

düĢük bir miktara sahip olanlara 

tanınmamıĢ, Ģirket mevzuatta halka 

açık Ģirketler için öngörülmüĢ olan 

oranları aynen benimsemiĢtir.   

 

Blok hissedarın çıkarlarının Ģirket 

çıkarları ile çeliĢtiğine dair herhangi bir 

bulguya rastlanılmamıĢtır. 

 

1.4. Genel Kurula Katılım Hakkı: 

 

14 Temmuz 2020 tarihinde 

gerçekleĢtirilen genel kurula ait 

toplantı ilânı, mevzuat ile öngörülen 

usullerin yanı sıra, mümkün olan en 

fazla sayıda pay sahibine ulaĢmayı 

sağlayacak Ģekilde, elektronik 

haberleĢme de dâhil, her türlü iletiĢim 

vasıtası ile Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri‟ne uygun olarak 18 Haziran 

2020 tarihinde yapılmıĢtır.  

 

Yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve 

saati, tereddüt yaratmayacak Ģekilde 

toplantı yeri, gündem, davetin hangi 

organ tarafından yapıldığı, faaliyet 

raporu ile mali tabloların, diğer genel 

kurul evrakının ve dokümanının hangi 

adreste incelenebileceği açıkça 

belirtilmiĢtir.  

 

Bunların yanı sıra, Ģirketin gündem 

maddelerine iliĢkin açıklayıcı bir 

bilgilendirme dokümanı hazırladığı 

görülmüĢtür.  

 

Faaliyet raporu, mali tablolar ve 

gündem maddelerine dayanak teĢkil 

eden diğer belgeler genel kurul 

toplantısına davet için yapılan ilân 

tarihinden itibaren, Ģirketin merkez ve 

Ģubeleri ile elektronik ortam dahil pay 

sahiplerinin en rahat Ģekilde 

ulaĢabileceği yerlerde incelemeye açık 

tutulmaktadır. 

    

Ortaklığın kurumsal internet sitesinde 

aĢağıdaki hususlar pay sahiplerine 

duyurulmaktadır; 

    

a. Açıklamanın yapıldığı tarih 

itibariyle Ģirketin ortaklık yapısını 

yansıtan toplam pay sayısı ve oy 

hakkı, Ģirket sermayesinde 

imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir 

imtiyazlı pay grubunu temsil eden 

pay sayısı ve oy hakkı ile 

imtiyazların niteliği hakkında bilgi, 

 

b. Yönetim kurulu üyelerinin azil ve 

değiĢtirme gerekçeleri ile birlikte 

adayların; özgeçmiĢleri, son on yıl 

içerisinde yürüttükleri görevler, 

Ģirket ve Ģirketin iliĢkili tarafları ile 

iliĢkisinin niteliği ve önemlilik 

düzeyi,   bağımsızlık niteliğine 

sahip olup olmadığı ve benzeri 

hususlar hakkında bilgi, 

 

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her 

teklifin ayrı bir baĢlık altında verilmiĢ 

olmasına dikkat edilmiĢ ve gündem 

baĢlıkları açık ve farklı yorumlara yol 

açmayacak Ģekilde ifade edilmiĢtir.   

Gündemde “diğer“, “çeĢitli” gibi 

ibareler yer almamaktadır. Genel kurul 

toplantısından önce verilen bilgiler, 

ilgili oldukları gündem maddelerine atıf 

yapılarak verilmiĢtir.    
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Pandemi nedeniyle 2020 yılında 

gerçekleĢtirilen genel kurula 

tarafımızdan gözlemci katılmamıĢ olup 

geçtiğimiz senelerde tarafımızca 

yapılan bazı kontrol noktaları için 

ġirket yetkililerinin beyanına 

baĢvurulmuĢtur. Bu kapsamda; genel 

kurul toplantısında, gündemde yer alan 

konuların tarafsız ve ayrıntılı bir 

Ģekilde, açık ve anlaĢılabilir bir 

yöntemle aktarılması konusuna 

toplantı baĢkanının özen gösterdiği, 

pay sahiplerine eĢit Ģartlar altında 

düĢüncelerini açıklama ve soru sorma 

imkânı verildiği beyan edilmiĢtir. ġirket 

beyanı tarafımızca geçtiğimiz yıllarda 

edindiğimiz kanaate uygundur 

 

Yönetim Kurulu üyelerine TTK‟nun 395 

ve 396‟ncı maddelerindeki yazılı 

iĢlemlerin ifası için yetki verilmesi 

genel kurul gündemine ayrı bir madde 

olarak dahil edilmiĢtir. 

 

Gündemde özellik arz eden konularla 

ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer 

kiĢiler, finansal tabloların 

hazırlanmasında sorumluluğu bulunan 

yetkililer ve denetçiler gerekli 

bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları 

cevaplandırmak üzere genel kurul 

toplantısında hazır bulunmuĢlardır.  

 

BağıĢ ve yardımlara iliĢkin bir madde 

genel kurul onayına sunulmuĢtur. 

Ayrıca; genel kurul toplantısında 

dönem içinde yapılan tüm bağıĢ ve 

yardımların tutarı ve yararlanıcıları 

hakkında ayrı bir gündem maddesi ile 

ortaklara bilgi verilmiĢtir. 

 

Genel kurul toplantısına Ģirketin 

bağımsız denetimini gerçekleĢtiren 

firmanın temsilcisi katılmaktadır. 

 

Genel kurul toplantılarının, söz hakkı 

olmaksızın menfaat sahipleri ve medya 

dâhil kamuya açık olarak yapılması 

hususu genel kurul iç yönergesinde yer 

almaktadır. 

 

 

 

1.5. Oy Hakkı: 

 

ġirketin sermayesini temsil eden hisse 

senetleri A ve B grubu olarak iki gruba 

ayrılmıĢtır. Ana sözleĢme gereği 

yönetim kurulu üyelerinin yarısı ve 

yönetim kurulu baĢkanı A grubu pay 

sahiplerinin göstereceği adaylar 

arasından seçilir. 

 

Azlık hakları, esas sözleĢme ile 

sermayenin yirmide birinden daha 

düĢük bir miktara sahip olanlara 

tanınmamıĢ, Ģirket mevzuatta halka 

açık Ģirketler için öngörülmüĢ olan 

oranları aynen benimsemiĢtir.   

 

Logo„da oy hakkında imtiyaz bu 

sayılanlar dıĢında bulunmamakla 

birlikte Ģirket oy hakkının 

kullanılmasını zorlaĢtırıcı 

uygulamalardan kaçınmakta ve sınır 

ötesi de dâhil olmak üzere her pay 

sahibine oy hakkını en kolay ve uygun 

Ģekilde kullanma fırsatı sağlamaktadır. 

 

1.6. Kâr Payı Hakkı: 
 

ġirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım 

politikası vardır. Bu politika, genel 

kurul toplantısında pay sahiplerinin 

onayına sunulmuĢ, faaliyet raporunda 

yer almıĢ ve Ģirketin internet sitesinde 

kamuya açıklanmıĢtır. 

 

ġirketin kâr dağıtım politikası 

yatırımcıların Ģirketin gelecek 

dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım 

usul ve esaslarını öngörebilmesine 

imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri 

içermektedir. Kâr dağıtım politikasında 

pay sahiplerinin menfaatleri ile Ģirket 

menfaati arasında dengeli bir politika 

izlenmektedir. 

 

Ayrıca, esas sözleĢmede kâr payı 

avansı ile ilgili hüküm bulunmaktadır. 
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1.7. Payların Devri: 

 

Payların devri hususunda halka açık 

olan kısım için herhangi bir zorlaĢtırıcı 

hüküm veya uygulama gerek esas 

sözleĢmede, gerekse genel kurul 

kararlarında bulunmamaktadır.  
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SİNOPSİS 

+ 
Ġnternet sitesi kapsamlı, kamunun 

aydınlatılmasında aktif olarak 

kullanılmaktadır 

+ 
Faaliyet raporu mevzuata uygun, 

kapsamlı ve bilgilendirici 

+ 
Kamuya açıklanması gereken 

önemli olay ve geliĢmeler mevzuata 

uygun yapılmakta 

+ 
Uluslararası yatırımcılar için 

hazırlanmıĢ Ġngilizce internet sitesi 

bulunmaktadır 

+ 
Kâr dağıtım politikası internet 

sitesinde kamuya duyurulmuĢ 

- 
Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey 

yöneticiler sağlanan tüm 

menfaatler toplu olarak verilmiĢ. 

- 
Gerçek kiĢi nihai hakim pay 

sahipleri listesi kamuya 

açıklanmamıĢ.  

 

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi:  

 

Kamunun aydınlatılmasında, Ģirkete ait 

internet sitesi aktif olarak 

kullanılmakta ve burada yer alan 

bilgiler sürekli güncellenmektedir. 

 

ġirketin kurumsal internet sitesinde; 

mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu 

bilgilerin yanı sıra; ticaret sicil bilgileri, 

son durum itibarıyla ortaklık ve 

yönetim yapısı,  imtiyazlı paylar 

hakkında detaylı bilgi,  değiĢikliklerin 

yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin 

tarih ve sayısı ile birlikte Ģirket esas 

sözleĢmesinin son hali,  özel durum 

açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet 

raporları, izahnameler ve diğer 

kamuyu aydınlatma belgeleri, genel 

kurul toplantılarının gündemleri, 

katılanlar cetvelleri ve toplantı 

tutanakları, vekâleten oy kullanma 

formu, bilgilendirme politikası, kar 

dağıtım politikası, Ģirket tarafından 

oluĢturulan etik kurallar ve sıkça 

sorulan sorular baĢlığı altında Ģirkete 

ulaĢan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar 

ile bunlara verilen cevaplar yer 

almaktadır. 

 

Bu kapsamda, en az son 5 yıllık 

bilgilere internet sitesinde yer 

verilmektedir. 

 

Logo, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 

(“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi 

Formu (“KYBF”) bildirimlerini belirlenen 

bildirim süresi içinde, 10.03.2020 

tarihinde KAP üzerinden 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

ġirketin internet sitesinde ayrıca; 

yatırımcı sunumları, komitelerin 

çalıĢma esasları, bağıĢ politikası, özel 

durum açıklamaları, yönetim kurulu 

tarafından oluĢturulmuĢ vizyon 

/misyon, temettü ve sermaye artırım 

bilgileri, haber alanı, sosyal sorumluluk 

çalıĢmaları, üst yönetim hakkında bilgi, 

finansal veriler, baĢlıca rasyo 

analizlerine yer verilmiĢtir. 

 

Ġnternet sitesinde yer alan bilgiler, 

uluslararası yatırımcıların da 

yararlanması açısından Ġngilizce olarak 

da hazırlanmıĢtır. 

 

Ancak, ġirketin ortaklık yapısı; dolaylı 

ve karĢılıklı iĢtirak iliĢkilerinden 

arındırılmak sureti ile %5‟ten yüksek 

paya sahip olan gerçek kiĢi pay 

sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve 

oranları ile hangi imtiyaza sahip 
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oldukları gösterilecek Ģekilde 

açıklanmamıĢtır. 

 

2.2. Faaliyet Raporu: 

 

Yönetim kurulu faaliyet raporunu, 

kamuoyunun Ģirketin faaliyetleri 

hakkında tam ve doğru bilgiye 

ulaĢmasını sağlayacak ayrıntıda 

hazırlamıĢtır. Faaliyet raporunda;  

 

a. Raporun dönemi, ortaklığın ünvanı, 

ticaret sicil numarası, iletiĢim 

bilgileri, 

b. Dönem içinde yönetim ve 

denetleme kurullarında görev alan 

baĢkan ve üyelerin, murahhas 

üyelerin ad ve soyadları, yetki 

sınırları, bu görevlerinin süreleri 

(baĢlangıç ve bitiĢ tarihleriyle), 

c. ĠĢletmenin faaliyet gösterdiği sektör 

ve bu sektör içerisindeki yeri 

hakkında bilgi, 

d. ĠĢletmenin üretim birimlerinin 

nitelikleri, kapasite kullanım 

oranları, satıĢ miktar ve fiyatlarına 

iliĢkin genel açıklamalar, satıĢ 

koĢulları ve bunlarda yıl içinde 

görülen geliĢmeler, verimlilik 

oranları ve geçmiĢ yıllara göre 

bunlardaki önemli değiĢikliklerin 

nedenleri, 

e. Yatırımlardaki geliĢmeler, 

teĢviklerden yararlanma durumu, 

yararlanılmıĢsa ne ölçüde 

gerçekleĢtirildiği, 

f. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum 

Raporu, 

g. ĠliĢkili taraf iĢlemlerine iliĢkin 

bilgiler, 

h. Finansal tablolarda yer almayan 

ancak kullanıcılar için faydalı 

olacak diğer hususlar, 

i. ġirketin organizasyon, sermaye ve 

ortaklık yapıları ve varsa bunlara 

iliĢkin hesap dönemi içindeki 

değiĢiklikler, 

j. Personel ve iĢçilere sağlanan tüm 

menfaatler, personel sayısı 

bilgileri, 

k. Ġmtiyazlı paylara ve payların oy 

sayısına iliĢkin açıklamalar, 

l. Yapılan araĢtırma ve geliĢtirme 

faaliyetleri, 

m. Kar dağıtım politikası 

n. Finansal durum, kârlılık ve borç 

ödeme durumlarına iliĢkin temel 

rasyolar, 

o. ĠĢletmenin finansman kaynakları 

ve risk yönetim politikaları, 

p. Hesap döneminin kapanmasından 

ilgili finansal tabloların 

görüĢüleceği genel kurul toplantı 

tarihine kadar geçen sürede 

meydana gelen önemli olaylara yer 

verilmiĢtir. 

 

Mevzuatta belirtilen hususlara ek 

olarak; 

 

a. Yönetim kurulu üyeleri ve 

yöneticilerin Ģirket dıĢında 

yürüttükleri görevler hakkında 

bilgiye, 

b. Yönetim kurulu komitelerinin 

üyeleri, yürütülen faaliyetleri de 

içerecek Ģekilde çalıĢma 

esaslarına, 

c. Yönetim kurulunun yıl içerisindeki 

toplantı sayısına ve yönetim kurulu 

üyelerinin söz konusu toplantılara 

katılım durumuna,      

d. ġirket faaliyetlerini önemli 

derecede etkileyebilecek mevzuat 

değiĢiklikleri hakkında bilgiye, 

e. ġirket aleyhine açılan önemli 

davalar ve olası sonuçları hakkında 

bilgiye, 

f. Sermayeye doğrudan katılım 

oranının %5‟i aĢtığı karĢılıklı 

iĢtiraklere iliĢkin bilgiye, 

g. ÇalıĢanların sosyal hakları, mesleki 

eğitimi ile diğer toplumsal ve 

çevresel sonuç doğuran Ģirket 

faaliyetlerine iliĢkin kurumsal 

sosyal sorumluluk faaliyetleri 

hakkında bilgiye yer verilmiĢtir. 

 

Bunlara karĢın yönetim kurulu üyeleri 

ve üst düzey yöneticilere sağlanan tüm 

menfaatler toplu olarak verilmiĢ olup 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri açısından bu 

bilginin kiĢi bazında verilmesi esastır. 
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2.3. Bağımsız Denetim: 

 

ġirketin bağımsız denetimini yapan 

kuruluĢ; Pwc Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik 

A.ġ dir 

 

Son dönemde bağımsız denetçinin 

görüĢ bildirmekten kaçındığı, Ģartlı 

görüĢ bildirdiği ya da imza atmadığı 

durumlar olmamıĢtır. Bununla birlikte 

Bağımsız denetçiler ile mahkemeye 

yansımıĢ anlaĢmazlıklar bulunmadığı 

beyan edilmiĢtir. 

 

Bağımsız denetim kuruluĢu ve bu 

kuruluĢun denetim elemanları, 

bağımsız denetim hizmeti verdikleri 

dönemde, bedelli veya bedelsiz olarak 

danıĢmanlık hizmetleri vermemiĢtir. 
Bağımsız denetim kuruluĢunun 

yönetim veya sermaye bakımından 

doğrudan ya da dolaylı olarak hakim 

bulunduğu bir danıĢmanlık Ģirketi ve 

çalıĢanları, Ģirkete aynı dönem için 

danıĢmanlık hizmeti vermemiĢtir. 
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SİNOPSİS 

+ 
Menfaat sahiplerinin haklarının 

kullanımı kolaylaĢtırılmıĢ 

+ 
Etkin bir Ġnsan Kaynakları politikası 

var 

+ 
Menfaat sahipleri bakımından sonuç 

doğuran önemli kararlarda menfaat 

sahiplerinin görüĢleri alınmakta. 

+ Etik kurallar kamuya açıklanmıĢ 

+ 
Mal/hizmetlerinin satıĢında müĢteri 

memnuniyetini sağlayıcı tedbirler 

alınmıĢ 

+ 
Sosyal Sorumluluk ve 

Sürdürülebilirlik çalıĢmaları yeterli 

düzeyde 

= 

Menfaat sahiplerinin Ģirket 

yönetimine katılımını destekleyici 

mekanizmalar var ancak esas 

sözleĢmeye konulmamıĢ 

 

 

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin 

Şirket Politikası: 

 

Logo menfaat sahiplerinin mevzuat ve 

karĢılıklı sözleĢmelerle düzenlenen 

haklarını garanti altına almıĢtır. Bunun 

dıĢındaki durumlarda, menfaat 

sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları 

çerçevesinde ve Ģirket imkânları 

ölçüsünde korunmaktadır. Hakların 

ihlâli halinde etkili ve süratli bir tazmin 

imkânı sağlanmıĢtır.  

 

Menfaat sahiplerinin haklarının 

korunması ile ilgili Ģirket politikaları ve 

prosedürler hakkında yeterli Ģekilde 

bilgilendirmek amacıyla, Ģirketin 

internet sitesi aktif olarak 

kullanılmaktadır. 

 

ġirket, çalıĢanlara yönelik tazminat 

politikası oluĢturmuĢ ve bunu internet 

sitesi aracılığı ile kamuya açıklamıĢtır. 

  

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket 

Yönetimine Katılımının 

Desteklenmesi: 

 

Logo, baĢta Ģirket çalıĢanları olmak 

üzere menfaat sahiplerinin, Ģirket 

faaliyetlerini aksatmayacak Ģekilde, 

Ģirket yönetimine katılımını 

destekleyici modeller geliĢtirmiĢ, 

bunları Kurumsal Yönetim Uyum 

Raporu‟nda açıklamıĢtır. Öte yandan, 

söz konusu model ve mekanizmalar 

esas sözleĢmede yer almamaktadır.   

 

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları 

Politikası: 

 

ġirket‟in insan kaynakları politikasının 

temelini insana ve bilgiye önem 

vermek, objektif değerlendirme, fırsat 

eĢitliği, çalıĢanların yönetime katılımı, 

geliĢimi teĢvik, sürekli eğitim, yetkinlik 

ve performansa dayalı geliĢim ilkeleri 

oluĢturmaktadır. ĠĢe alımlar ve 

terfilerde fırsat eĢitliği ilkesi gözetilir, 

değerlendirmeler sadece performans, 

bilgi ve deneyime göre yapılır. Bugüne 

kadar ayrımcılık yapıldığına dair bir 

Ģikâyet oluĢmamıĢtır, fırsat eĢitliği 

Ģirket yönetiminin en fazla hassasiyet 

gösterdiği konulardan biridir. 

 

Ġnsan Kaynakları departmanı, 

performans ve kariyer yönetimi, 

eğitimlerin planlanması, 

gerçekleĢtirilmesi ve ölçülmesi, iĢe 

alım, ücret yönetimi, çalıĢan 

memnuniyeti konularında sistemlerin 

kurulması ve yürütülmesinden 
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sorumludur. ÇalıĢanların görev 

tanımları ve dağılımı ile performans ve 

ödüllendirme kriterleri Ģirketin insan 

kaynakları politikası baz alınarak Ģirket 

çalıĢanlarına duyurulmaktadır. 

 

ÇalıĢanlarla iliĢkiler Yönetim Kurulu 

seviyesinde temsil edilmekte, bunun 

yanında Ġnsan Kaynakları departmanı, 

çalıĢanların mesleki, kiĢisel, kariyer ve 

eğitim ihtiyaçları ile ilgili her türlü istek 

ve sorunlarını karĢılamakta, 

değerlendirmekte ve çözümlemektedir. 

 

ġirkette sendika bulunmamaktadır. 

3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle 

İlişkiler: 

 

MüĢteri ve tedarikçilerin memnuniyeti, 

Ģirketin öncelikli ve vazgeçilmez hedefi 

olup, müĢteri memnuniyeti düzenli 

olarak raporlanıp takip edilmektedir. 

Ticari sır kapsamında, müĢteri ve 

tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine 

de özen gösterilmektedir.  

 

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal 

Sorumluluk: 

 

ġirket faaliyetlerini topluma ve 

dünyaya karĢı sorumluluk bilinciyle 

yürütmekte, toplumsal sorunlara yapıcı 

yaklaĢımlar göstermektedir. Bu 

kapsamda, üniversite ve meslek 

okulları bünyesinde ücretsiz eğitim ve 

seminerler düzenlenirken, meslek 

edinmeye yönelik faaliyetler 

yapılmaktadır. Bazı eğitim 

programlarına ürünleri aracılığı ile 

katılım sağlarken, bazı programlara ise 

maddi olarak destek verilmektedir. 

Ayrıca Sivil Toplum KuruluĢları ve 

Yardım Derneklerinin düzenlemiĢ 

olduğu yardım kampanyalarına yapılan 

maddi yardımın yanı sıra, Logo 

personelinin bilfiil katılımı 

sağlanmaktadır. 

 

2019 yılında Logo Geleceği Yazanlar 

Atölyesi‟ni hayata geçirdi. Toplumsal 

sorumlulukları yerine getirmek ve 

geleceğin yazılımcılarına ilham vermek 

üzere baĢlatılan bu çalıĢma, Bütün 

Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve 

Atölye Vizyon‟un katkılarıyla 

gerçekleĢtiriliyor. Çocuklara eğlenceli 

metotlarla ve ekip çalıĢması içinde kod 

yazmayı öğreten Logo Geleceği 

Yazanlar Atölyesi, aynı zamanda hayal 

güçlerini, mekanik yeteneklerini ve 

analitik becerilerini de geliĢtirerek 

gelecekteki yaĢamlarına bugünden 

dokunmayı amaçlıyor 

 

3.6. Sürdürülebilirlik 

 

2019‟da Logo‟da Sürdürülebilirlik için 

ayrı bir komite ve çalıĢma grubu yapısı 

kuruldu. Bu yeni yapıyla, Ģirket 

stratejisiyle uyumlu Sürdürülebilirlik 

yaklaĢımları oluĢturulması, projelerin 

takibi ve raporlaması ile politikadan 

uygulamaya geçiĢte devamlı iyileĢtirme 

yapılması hedefleniyor. 

 

Buna uygun olarak Sürdürülebilirlik 

stratejisinin odak noktasını topluma, 

çevreye ve Ģirketin geleceğine yatırım 

yapmak ve yenilikçi ürün ve 

hizmetlerle ekosisteminin sürdürülebilir 

dönüĢümüne katkı sağlamak olarak 

belirleyen Ģirket, Sürdürülebilirlik 

konusunu en üst düzeyde sahipleniyor. 

 

Bunun yanı sıra, elektronik, kâğıt, pil 

ve plastik atıkların geri dönüĢümünü 

sağlamaya; elektrik, su, yakıt 

tüketimini azaltıcı araç ve uygulamalar 

geliĢtirmeye ve karbon salınımının 

azaltılmasına katkıda bulunmaya 

yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır. 
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SİNOPSİS 

+ 
Yönetim kurulu etkin ve nitelikli 

üyelerden oluĢuyor 

+ 
Yönetim kurulunda üç bağımsız üye 

var  

+ 
Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin 

Erken Saptanması, Aday Gösterme 

ve Ücret komiteleri ihdas edilmiĢ 

+ 

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst 

düzey yöneticilerin ücretlendirme 

esasları belirlenmiĢ ve kamuya 

açıklanmıĢ 

+ 

Yönetim kurulu toplantılarının ne 

Ģekilde yapılacağı Ģirket içi 

düzenlemeler ile yazılı hale 

getirilmiĢ ve esas sözleĢmede 

belirtilmiĢtir. 

= 

Sermayenin %25‟ini aĢan bir bedel 

ile Yönetici sorumluluk sigortası 

yapılmıĢ ancak ilgili KAP açıklaması 

yapılmamıĢ 

- 
Yönetim Kurulunda kadın üye 

bulunmamaktadır 

- 
Yönetim Kurulu‟na aday gösterme 

imtiyazı var 

 

4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi: 

 

Yönetim kurulu; aldığı stratejik 

kararlarla, Ģirketin risk, büyüme ve 

getiri dengesini en uygun düzeyde 

tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi 

anlayıĢıyla Ģirketin öncelikle uzun 

vadeli çıkarlarını gözetmekte, Ģirketi 

bu prensiplerle idare ve temsil 

etmektedir.  

 

Yönetim kurulu Ģirketin stratejik 

hedeflerini tanımlamıĢ, Ģirketin ihtiyaç 

duyacağı insan ve finansal kaynaklarını 

belirlemiĢtir ve Ģirket yönetiminin 

performansını denetlemektedir.  

 

ġirket faaliyetlerinin mevzuata, esas 

sözleĢmeye, iç düzenlemelere ve 

oluĢturulan politikalara uygunluğunu 

da gözetmektedir. 

  

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet 

Esasları: 

 

Yönetim kurulu faaliyetlerini Ģeffaf, 

hesap verebilir, adil ve sorumlu bir 

Ģekilde yürütmektedir. 

 

Yönetim kurulu üyeleri arasındaki 

görev dağılımı faaliyet raporunda 

açıklanmıĢtır. Yönetim kurulu, risk 

yönetim ve bilgi sistemleri ve 

süreçlerini de içerecek Ģekilde iç 

kontrol sistemlerini, ilgili yönetim 

kurulu komitelerinin görüĢünü de 

dikkate alarak oluĢturmuĢtur. Bu 

çerçevede, yönetim kurulu, yılda en az 

bir kez risk yönetimi ve iç kontrol 

sistemlerinin etkinliğini gözden 

geçirmektedir. 

 

Yönetim kurulu Ģirket ile pay sahipleri 

arasında etkin iletiĢimin korunmasında, 

yaĢanabilecek anlaĢmazlıkların 

giderilmesinde ve çözüme 

ulaĢtırılmasında öncü rol 

oynamaktadır. 

 

 Yöneticilerin görevlerini gereği gibi 

yerine getirmemeleri nedeniyle Ģirketin 

ve üçüncü kiĢilerin uğradıkları 

zararların tazmini ile ilgili gerekli 

düzenleme yapılmıĢtır. Ancak ilgili KAP 

açıklaması bulunmamaktadır. 
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4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı: 

 

ġirket yönetim kurulu 6 ( altı ) üyeden 

oluĢmakta olup, yönetim Kurulu 

üyelerinin yarısının A grubu pay 

sahiplerinin göstereceği adaylar 

arasında seçilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca esas sözleĢmeye göre Yönetim 

Kurulu BaĢkanı‟nın da A Grubu pay 

sahiplerinin göstereceği adaylar 

arasından seçilmesi gerekmektedir. 

 

Yönetim Kurulunda 3 bağımsız üye 

bulunmaktadır. 

 

Kurumsal yönetim komitesi yönetim ve 

pay sahipleri de dâhil olmak üzere 

bağımsız üyelik için aday tekliflerini, 

adayın bağımsızlık ölçütlerini taĢıyıp 

taĢımaması hususunu dikkate alarak 

değerlendirmiĢ ve buna iliĢkin 

değerlendirmesini bir rapora 

bağlayarak yönetim kurulu onayına 

sunmuĢtur. Bağımsız üye adaylarının 

belirlenmesinde SPK kriterlerine 

uyulmuĢtur.  Bağımsız yönetim kurulu 

üye adayları, mevzuat, esas sözleĢme 

ve SPK kriterleri çerçevesinde bağımsız 

olduklarını yazılı olarak beyan 

etmiĢlerdir.      

 

Yönetim kurulunda kadın üye 

bulunmamaktadır.  

 

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının 

Şekli: 

 

Yönetim kurulu baĢkanı, diğer yönetim 

kurulu üyeleri ve icra baĢkanı/genel 

müdür ile görüĢerek yönetim kurulu 

toplantılarının gündemini 

belirlemektedir. 2019 yılı içerisinde 

Yönetim Kurulu 17 toplantı 

gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde 

yer alan konular ile ilgili bilgi ve 

belgeler, eĢit bilgi akıĢı sağlanmak 

suretiyle, toplantıdan yeterli zaman 

önce yönetim kurulu üyelerinin 

incelemesine sunulmaktadır.  

 

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy 

hakkı vardır.  

 

Yönetim kurulu toplantılarının ne 

Ģekilde yapılacağı Ģirket içi 

düzenlemelerde, toplantı ve karar 

nisabı esas sözleĢmede yazılı hale 

getirilmiĢtir.  

 

Yönetim kurulu üyelerinin Ģirket iĢleri 

için gereken zamanı ayırmalarına özen 

gösterilmekte olup, Ģirket dıĢında 

baĢka görev veya görevler almasına 

iliĢkin bir sınırlandırma 

bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız 

üyelerin iĢ deneyimleri ve sektörel 

tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli 

katkısı dolayısıyla böyle bir 

sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamıĢtır.  

 

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde 

Oluşturulan Komiteler: 

 

Yönetim kurulunun görev ve 

sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine 

getirmek amacıyla kurul bünyesinde 

Kurumsal Yönetim, Denetim, Riskin 

Erken Saptanması, Aday Gösterme ve 

Ücret komiteleri kurulmuĢtur. 

  

Komitelerin görev alanları, çalıĢma 

esasları ve hangi üyelerden oluĢacağı 

yönetim kurulu tarafından belirlenmiĢ 

ve Ģirketin internet sitesinde kamuya 

açıklanmıĢtır. 

 

Denetim ve Riskin Eken Saptanması 

komiteleri iki bağımsız üyeden 

oluĢmaktadır.  

 

Kurumsal Yönetim Komitesi dört üye, 

Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri ise 

üçer üyeden oluĢmakta olup baĢkanları 

bağımsız üyeler arasından seçilmiĢtir.  

 

Risklerin Erken Saptanması komitesi 

iki üyeden oluĢmakta olup, baĢkan 

bağımsız üyeler arasından seçilmiĢtir. 

 

Yatırımcı iliĢkileri Müdürü Kurumsal 

Yönetim Komite üyesi olup komitelerde 

bunun dıĢında icracı üye 

bulunmamaktadır. Ancak Yönetim 
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Kurulu baĢkanı üç komitede görev 

yapmaktadır. 

 

Komitelerin görevlerini yerine 

getirmeleri için gereken kaynak ve 

destek yönetim kurulu tarafından 

sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli 

gördükleri yöneticiyi toplantılarına 

davet edebilmekte ve görüĢlerini 

alabilmektedirler. 

 

Denetim Komitesi; Ģirketin muhasebe 

sistemi, finansal bilgilerinin kamuya 

açıklanması, bağımsız denetimi ve 

Ģirketin iç kontrol ve iç denetim 

sisteminin iĢleyiĢinin ve etkinliğinin 

gözetimini yapmakta, Ģirketin 

muhasebe ve iç kontrol sistemi ile 

bağımsız denetimiyle ilgili olarak 

Ģirkete ulaĢan Ģikayetlerin incelenmesi, 

sonuca bağlanması, Ģirket 

çalıĢanlarının, Ģirketin muhasebe ve 

bağımsız denetim konularındaki 

bildirimlerinin gizlilik ilkesi 

çerçevesinde değerlendirilmesi 

konularında uygulanacak yöntem ve 

kriterleri belirlemekte, kendi görev ve 

sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve 

konuya iliĢkin değerlendirmelerini ve 

önerilerini derhal yönetim kuruluna 

yazılı olarak bildirmekte ve kamuya 

açıklanacak yıllık ve ara dönem 

finansal tabloların Ģirketin izlediği 

muhasebe ilkeleri ile gerçeğe 

uygunluğuna ve doğruluğuna iliĢkin 

değerlendirmelerini, Ģirketin sorumlu 

yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin 

görüĢlerini alarak kendi 

değerlendirmeleriyle birlikte yönetim 

kuruluna yazılı olarak bildirmektedir. 

 

Denetim komitesinin hesap dönemi 

içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı 

bildirimde bulunduğu ve toplantı 

sonuçları hakkında yıllık faaliyet 

raporunda açıklama yapılmamıĢtır.  

 

Bağımsız denetim kuruluĢunun seçim 

süreci, denetim komitesinin bağımsız 

denetim kuruluĢlarının yetkinlik ve 

bağımsızlık koĢullarını da dikkate 

alarak uygun gördüğü denetim 

firmasını yönetim kuruluna önermesi 

biçiminde gerçekleĢmektedir. 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Ģirkette 

kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp 

uygulanmadığını, uygulanmıyor ise 

gerekçesini ve bu prensiplere tam 

olarak uymama dolayısıyla meydana 

gelen çıkar çatıĢmalarını tespit 

etmekte ve yönetim kuruluna 

kurumsal yönetim uygulamalarını 

iyileĢtirici tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Ayrıca, yatırımcı iliĢkileri biriminin 

çalıĢmalarını gözetmektedir.  

 

Risk Yönetim Komitesi, risk yönetim 

sistemlerini en az yılda bir kez gözden 

geçirmektedir. Ancak Ģirketin varlığını, 

geliĢmesini ve devamını tehlikeye 

düĢürebilecek risklerin erken teĢhisi, 

tespit edilen risklerle ilgili gerekli 

önlemlerin uygulanması ve riskin 

yönetilmesi amacıyla çalıĢmalar yapıp 

yapmadığı hakkında sağlam bir görüĢ 

sahibi olabilmemiz Risk Yönetim 

Komitesi‟nin etkinlik derecesini 

değerlendirebilmemiz için daha fazla 

gözleme ihtiyacımız bulunmaktadır. 

 

Aday Gösterme Komitesi ve 

Ücretlendirme Komitesi‟nin; yönetim 

kurulu ve idari sorumluluğu bulunan 

yöneticilik pozisyonları için uygun 

adayların saptanması, 

değerlendirilmesi ve eğitilmesi 

konularında Ģeffaf bir sistemin 

oluĢturulması ve bu hususta politika ve 

stratejiler belirlenmesi konularında 

çalıĢmalar yapıp yapmadığı; yönetim 

kurulunun yapısı ve verimliliği 

hakkında düzenli değerlendirmeler 

yapıp yapmadığı; bu konularda 

yapılabilecek değiĢikliklere iliĢkin 

yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunup 

bulunmadığı; yönetim kurulu 

üyelerinin ve idari sorumluluğu 

bulunan yöneticilerin 

ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, 

kriter ve uygulamaları Ģirketin uzun 

vadeli hedeflerini dikkate alarak 

belirleyip belirlemediği; ve kriterlere 

ulaĢma derecesi dikkate alınarak, 

yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey 
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yöneticilere verilecek ücretlere iliĢkin 

önerilerin yönetim kuruluna sunulup 

sunulmadığı hakkında sağlam bir görüĢ 

sahibi olabilmemiz ve komitelerin 

etkinlik derecesini 

değerlendirebilmemiz için daha fazla 

gözleme ihtiyacımız bulunmaktadır. 

 

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve 

İdari sorumluluğu bulunan  

Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar: 

 

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey 

yöneticilerin ücretlendirme esasları 

yazılı hale getirilmiĢ ve genel kurul 

toplantısında ayrı bir madde olarak 

ortakların bilgisine sunulmuĢtur. 

 

Bu amaçla hazırlanan ücretlendirme 

politikası, Ģirketin internet sitesinde 

yer almaktadır. Bağımsız yönetim 

kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde 

hisse senedi opsiyonları veya Ģirketin 

performansına dayalı ödeme plânları 

kullanılamamaktadır. 

 

ġirket, herhangi bir yönetim kurulu 

üyesine veya üst düzey yöneticilerine 

borç vermemekte, kredi 

kullandırmamakta, üçüncü bir kiĢi 

aracılığıyla Ģahsi kredi adı altında kredi 

kullandırmamakta veya lehine kefalet 

gibi teminatlar vermemektedir. 

 

Yöneticilerin görevlerini gereği gibi 

yerine getirmemeleri nedeniyle Ģirketin 

ve üçüncü kiĢilerin uğradıkları 

zararların tazmini ile ilgili düzenleme 

yapılmıĢtır. 

    

Yöneticilere verilecek ücret, kiĢilerin 

nitelikleriyle ve Ģirketin baĢarısına 

yaptıkları katkıyla orantılı olup, piyasa 

koĢullarına göre belirlenmiĢtir. 

 

Yöneticilerin, Ģirket hakkındaki gizli ve 

kamuya kapalı bilgileri kendileri veya 

baĢkaları lehine kullandıklarına dair 

karine yoktur. ġirket iĢleri ile ilgili 

olarak doğrudan veya dolaylı hediye 

kabul etmiĢ, haksız menfaat sağlamıĢ 

yönetici yoktur. 

 
Ancak, Yönetim kurulu üyelerine ve 

idari sorumluluğu bulunan 

yöneticilerine verilen ücretler ile 

sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık 

faaliyet raporunda bireysel olarak 

verilmemiĢtir.  
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Not Anlamı 

9 - 10 

ġirket SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne büyük ölçüde uyum sağlamıĢ ve 

tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuĢtur. Yönetim ve iç kontrol 

mekanizmaları etkin bir Ģekilde oluĢturulmuĢ ve iĢlemektedir. Tüm 

kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiĢ ve aktif bir Ģekilde yönetilmektedir.  

Pay ve menfaat sahiplerinin hakları en adil Ģekilde gözetilmektedir; 

kamuyu aydınlatma ve Ģeffaflık faaliyetleri en üst düzeydedir ve yönetim 

kurulunun yapı ve iĢleyiĢi en iyi uygulama kategorisindedir. Bu alanlarda 

hemen hemen hiçbir zaaf bulunmamaktadır. BIST Kurumsal Yönetim 

Endeksi‟ne en üst düzeyde dâhil edilmek hak edilmiĢtir. 

7 - 8 

ġirket SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne önemli ölçüde uyum sağlamıĢ ve 

çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya sokmuĢtur. Yönetim ve iç 

kontrol mekanizmaları, az sayıda iyileĢtirmelere gerek duyulsa da etkin bir 

Ģekilde oluĢturulmuĢ ve iĢlemektedir. Kurumsal yönetim risklerinin 

çoğunluğu tespit edilmiĢ ve aktif bir Ģekilde yönetilmektedir. Pay ve 

menfaat sahiplerinin hakları adil Ģekilde gözetilmektedir; kamuyu 

aydınlatma ve Ģeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir ve yönetim kurulunun 

yapı ve iĢleyiĢi sağlam temellere dayandırılmıĢtır. Çok büyük riskler teĢkil 

etmese de, bu alanların biri veya birkaçında bazı iyileĢtirmeler gereklidir.  

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi‟ne üst düzeyde dâhil edilmek hak 

edilmiĢtir. 

6 

ġirket SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne orta derecede uyum sağlamıĢ ve 

gerekli politika ve önlemlerin bir kısmını uygulamaya sokmuĢtur. Yönetim 

ve iç kontrol mekanizmaları, orta derecede oluĢturulmuĢ ve iĢlemekte, 

ancak iyileĢtirmelere gerek vardır.  Kurumsal yönetim risklerinin bir kısmı 

tespit edilmiĢ ve aktif bir Ģekilde yönetilmektedir. BIST Kurumsal Yönetim 

Endeksi‟ne dahil edilmek hakkedilmiĢ ve ulusal standartlara uyum 

sağlanmıĢtır ancak uluslararası platformlarda bu standartların gerisinde 

kalınabilir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu aydınlatma ve 

Ģeffaflık; ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında iyileĢtirmeler 

gerekmektedir.   

4 - 5 

ġirket SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne gereken asgari derecede uyum 

sağlamıĢ ve gerekli politika ve önlemlerin standartların altında bir kısmını 

uygulamaya sokmuĢtur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, gereken 

asgari derecede oluĢturulmuĢ, ancak tam etkin bir Ģekilde iĢlememektedir.  

Kurumsal yönetim riskleri tamamen tespit edilmemiĢ ve aktif bir Ģekilde 

yönetilememektedir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu aydınlatma 

ve Ģeffaflık ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında veya hepsinde önemli 

iyileĢtirmeler gerekmektedir.   

<4 

ġirket SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne uyum sağlamamıĢtır ve gerekli 

politika ve önlemleri zayıftır. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, gerekli 

etkinlikte oluĢturulmamıĢtır. Önemli kurumsal yönetim riskleri mevcut olup 

bu riskler aktif bir Ģekilde yönetilmemekte ve Ģirket kurumsal yönetim 

ilkelerine duyarlı değildir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu 

aydınlatma ve Ģeffaflık ve yönetim kurulu alanlarının hepsinde önemli 

zaaflar vardır. Yatırımcı güveni zedelenebilir ve maddi zararlar oluĢabilir.  
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