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BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı Ilişkileri Bölümü
Şirket’te Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü, CFO Barış Oran’ın 
koordinasyonunda aynı zamanda 
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 
olan Mali İşler, Muhasebe ve 
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı 
Levent Demirağ’a bağlıdır. Yatırımcı 
İlişkileri yükümlülükleri ise Mali 
İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 
Şerafettin Karakış tarafından yerine 
getirilmektedir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 
olan Levent Demirağ ve Kurumsal 
Yönetim Komitesi’nin Raportörü 
olan Şerafettin Karakış’ın, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 
Lisansı ile Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 
bulunmaktadır. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne 0212 
385 81 64 numaralı telefondan ve 
0212 280 66 15 numaralı fakstan 
ulaşılabilir. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal 
Yönetim İlkeleri çerçevesinde;
• Yatırımcılar ile ortaklık arasında 

yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve 
belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, 
güvenli ve güncel olarak tutulmasını 
sağlamak,

• Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık 
ile ilgili yazılı bilgi taleplerini 
yanıtlamak,

• Genel Kurul toplantısı ile ilgili 
olarak pay sahiplerinin bilgi ve 
incelemesine sunulması gereken 
dokümanları hazırlamak ve Genel 
Kurul toplantısının ilgili mevzuata, 
Esas Sözleşme’ye ve diğer ortaklık 
içi düzenlemelere uygun olarak 
yapılmasını sağlayacak tedbirleri 
almak,

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM 
İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket, kurumsal yönetimin Şeffaflık, 
Adillik, Sorumluluk ve Hesap 
Verebilirliğe dayalı 4 prensibine 
uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği’nde (“Tebliğ”) yer alan, 
uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin 
tamamına uymaktadır.

Ancak zorunlu olmayan ilkelerin 
bir kısmında uygulamada 
yaşanan zorluklar, bazı ilkelere 
uyum konusunda uluslararası 
platformda ve ülkemizde devam 
eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise 
Şirket ve piyasanın yapısı itibarıyla 
örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı 
henüz tam uyum sağlanamamıştır. 
Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte 
olup uyuma yönelik çalışmalar 
devam etmektedir.

2018 yılı içerisinde Şirket, mevzuat 
gereği yatırımcılara ve analistlere 
yatırım kararlarını etkileyecek 
önemdeki tüm bilgilerin zamanında, 
şeffaf, istikrarlı ve düzenli bir 
şekilde ve eş anlı olarak iletilmesi 
için gerekli kamu bilgilendirmelerini 
yapıp, Yatırımcı İlişkileri internet 
sitesini düzenli olarak güncellemiş ve 
yatırımcılar ve analistler ile iletişimin 
sürekli ve en iyi şekilde sağlanmasını 
teminen yatırımcı toplantılarına ve 
konferanslara katılmıştır. Mevzuat 
ile ilgili gelişmeler yakinen takip 
edilerek, gerekli aksiyonlar alınmıştır. 

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı 
duyarlı olup; çevreye, tüketiciye, 
kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler 
ile etik kurallara uyar. Şirket, 
uluslararası geçerliliğe sahip insan 
haklarına destek olur ve saygı 
gösterir. 

• Kurumsal yönetim ve kamuyu 
aydınlatma ile ilgili her türlü 
husus da dahil olmak üzere 
sermaye piyasası mevzuatından 
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini gözetmek ve izlemek, 
işlemlerinin yürütülmesinden 
sorumludur. Bu görevler 
çerçevesinde 2018 yılı içerisinde 
tüm sorumluluklar eksiksiz olarak 
tamamlanmıştır.

Ayrıca, yine CFO Barış Oran’ın 
koordinasyonunda Yatırımcı İlişkileri 
Birimi’nde Şermin Mutlu, Direktör 
(smutlu@sabanci.com) olarak görev 
almaktadır. Kendisine 0212 385 81 
50 numaralı telefon ve 0212 280 
66 15 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Planlama, Raporlama ve 
Finansman Bölümü, pay sahipleri 
ve potansiyel yatırımcıları gizli ve 
ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç 
olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine 
yol açmayacak şekilde düzenli 
olarak; Şirket’in faaliyetleri, finansal 
durumu ve stratejileri ile ilgili olarak 
bilgilendirir. 

Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri 
faaliyetlerini küresel düzeyde 
sürdürmektedir. Planlama, 
Raporlama ve Finansman Bölümü 
tarafından 2018 yılında yurt içinde 
ve dışında yatırımcılar ve analistlerle; 
yüz yüze toplantılar, telefon 
görüşmeleri ve e-posta yolu ile 
iletişim kurulmuştur.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme 
Haklarının Kullanımı 
Pay sahipleri arasında bilgi edinme 
hakkının kullanımında ticari sır niteliği 
dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile 
paylaşılmakta olup, pay sahiplerinin, 
strateji ve faaliyetlere ilişkin ilk elden 
bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
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Genel Kurul’a ilişkin yıllık faaliyet 
raporu, finansal tablolar dahil her 
türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, 
hem fiziki olarak Şirket merkezinde, 
hem de internet sitesinde pay 
sahiplerinin incelemesine hazır 
tutulmuştur. 

Pay sahiplerinin Genel Kurul’da 
kendilerini temsil ettirebilmeleri için; 
hem Elektronik Genel Kurul Sistemi 
kullanılmış, hem de Sermaye Piyasası 
Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri 
çerçevesinde, noter tarafından 
onaylanacak olan vekâletname 
formu, Şirket merkezi ve internet 
sitesinde hazır bulundurulmuştur. 

Böylece, payları Merkezi Kayıt 
Kuruluşu nezdinde kayden 
izlenmekte olup Genel Kurul 
toplantılarına katılma hakkı bulunan 
pay sahiplerinin veya onları noter 
onaylı vekâletname ile temsil 
eden temsilcilerinin Genel Kurul’a 
bizzat katılımları veya güvenli 
elektronik imzalarını kullanarak 
Elektronik Genel Kurul sistemi 
ile katılımları sağlanarak, Genel 
Kurul’a, pay sahipleri arasında 
eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, 
en az maliyetle ve en kolay usulde 
katılım kolaylaştırıcı uygulamalar 
gözetilmiştir. 

Genel Kurul toplantısında 
gündem maddelerinin el kaldırma 
usulü ile açık oylama yöntemi 
kullanılmaktadır.

Şirket’in Olağan Genel Kurul 
toplantısı, Şirket’in toplam 
2.040.403.931,00 TL’lik toplam 
itibari değerinin; toplam itibari 
değeri 1.229.062.256,498 TL olan, 
122.906.225.649,80 adet pay ile 
temsil edilerek, %60,23 katılım oranı 
ile toplanmıştır. 

Genel Kurul’a, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel 
Sekreter ve Genel Kurul hazırlıklarını 
yapan personel katılmıştır. Ancak, 
pay sahipleri dışında menfaat 
sahipleri ve medyanın katılımı 
olmamıştır. 

2018 yılında Yatırımcı İlişkileri Birimi 
tarafından pay sahiplerinden gelen 
telefon, e-posta ve bizzat yüz yüze 
yapılan görüşmelerde gelen talepler 
cevaplandırılmış, bu amaçla pay 
sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web 
sayfasında zorunlu bildiri süreçleri 
içinde duyurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi’nde, özel 
denetçi atanması bir hak olarak 
düzenlenmemiştir. 2018 yılında pay 
sahiplerinden bu konuda bir talep 
alınmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları
Şirket’in Genel Kurul toplantılarına 
ilişkin düzenlemeler, Şirket Yatırımcı 
İlişkileri internet sitesinde Bilgi 
Toplumu Hizmetleri sayfalarında 
yer alan “Hacı Ömer Sabancı 
Holding Anonim Şirketi Olağan 
ve Olağanüstü Genel Kurulu’nun 
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç 
Yönergesi”nde yer almaktadır. Bunun 
yanı sıra, mevzuat gereği Genel Kurul 
öncesinde ve sonrasında Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (“KAP”) 
üzerinden kamu ile paylaşılması 
gereken açıklama ve belgeler de, 
Yatırımcı İlişkileri başlığı altındaki 
“Genel Kurul” başlığı altında, Şirket 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde 
paylaşılmıştır. 

Şirket’in 2017 yılı Olağan Genel 
Kurul toplantısı, 30 Mart 2018 
tarihinde Sabancı Center, 4. Levent, 
Beşiktaş, İstanbul adresinde 
yapılmıştır. 

Genel Kurul’a ait çağrı, kanun ve 
Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi 
ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 
01 Mart 2018 tarih, 9527 sayılı 
nüshasında, Şirket’in (www.sabanci.
com) internet sitesinde ve Merkezi 
Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel 
Kurul Sistemi’nde ilan edilmek 
suretiyle, mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra, mümkün olan en 
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 
sağlayacak, elektronik haberleşme 
dahil, her türlü iletişim vasıtası ile 
Genel Kurul toplantı tarihinden 
asgari üç hafta önceden yapılmıştır. 

Söz konusu toplantının ana gündem 
maddeleri 2017 Yılı Faaliyet Raporu, 
Denetçi Raporları ve Finansal 
Tablolar hakkında bilgilendirme, 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası, kâr 
dağıtım politikasının değiştirilmesi, 
2017 yılı kârının kullanım ve 
dağıtım şeklinin belirlenmesi, 
2017 yılı bağış ve yardımlarının 
bilgilendirmesi ile 2018 yılı bağış 
sınırının belirlenmesi, Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin Seçimi, Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi, 
kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik 
süresinin uzatılması amacıyla Şirket 
Esas Sözleşmesinin “Sermaye” 
maddesinin değiştirilmesi, Denetçi ve 
Topluluk Denetçisi seçimi, Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyeleri’ne, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. 
maddelerinde yazılı muameleleri 
yapabilmeleri için izin verilmesinden 
oluşmuştur.

Genel Kurul toplantısında, Şirket’in 
2017 yılında kamu menfaatine 
yararlı kurumlara toplam 892.075 
TL tutarında bağış yaptığı ortakların 
bilgisine sunulmuş ve 2018 yılında 
yapılacak bağışların sınırının, ticari 
kârın %1’i tutarında olması mevcudun 
oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurul esnasında pay sahipleri 
muhalefet şerhi ve öneri bildirme 
haklarını kullanmışlardır. Genel 
Kurul muhalefet şerhleri ve ilgili 
açıklamalar Şirket internet sitesinde 
pay sahiplerinin ve tüm menfaat 
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 
Genel Kurul tutanakları, KAP’ta 
da yayınlanmak suretiyle kamuyla 
paylaşılmış ve Şirket internet 
sitesinde de Genel Kurul’a yönelik 
her türlü ilan, belge ve doküman 
pay sahiplerinin ve tüm menfaat 
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 

Yönetim kontrolünü elinde 
bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilerin ve bunların 
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı 
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına 
neden olabilecek önemli bir işlem 
yapması ve/veya ortaklığın veya 
bağlı ortaklıklarının işletme konusuna 
giren ticari iş türünden bir işlemi 
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Genel Kurul’da alınan karar 
doğrultusunda, dağıtılacak kâr 
payı miktarının belirlenmesi esası 
benimsenmiş olmakla beraber; 
kâr dağıtımında pay sahiplerine 
hesaplanan dağıtılabilir dönem 
kârının %5’inden az olmamak üzere 
dağıtılabilir dönem karının %20
’sine kadar nakit ve/veya bedelsiz 
hisse şeklinde kâr payı dağıtılması 
esası prensip olarak benimsenmiştir. 
Bu politikanın uygulaması, Hacı 
Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin 
orta ve uzun vadeli stratejileri 
ile ulusal ve küresel ekonomik 
şartlar doğrultusunda Genel Kurul 
tarafından belirlenir.

Şirket’te kâr payı avansı dağıtım 
uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr payları, mevcut payların 
tamamına, bunların ihraç ve iktisap 
tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, 
belirlenmiş yasal süreler içerisinde 
Genel Kurul onayını takiben Genel 
Kurul’un tespit ettiği tarihte pay 
sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını 
veya tamamını olağanüstü yedek 
akçeye nakledebilir. Şirket Yönetim 
Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın 
dağıtılmamasını teklif etmesi 
halinde, bu durumun nedenleri 
ile dağıtılmayan kârın kullanım 
şekline ilişkin olarak Genel Kurul 
toplantısında pay sahiplerine bilgi 
verilir.

Şirket’in 30 Mart 2018 tarihli 
Olağan Genel Kurul toplantısında, 
ilgili kanun ve Esas Sözleşme 
hükümleri dikkate alınarak;
• 2.040.403.931- TL sermayeyi 

temsil eden pay sahibi ortaklara 
%30 (brüt), %25,5 (net) oranında 
toplam 612.121.179,30- TL,

• Hacı Ömer Sabancı Vakfı’na nakit 
brüt 27.401.893,99-TL,

kendi veya başkası hesabına 
yapması ya da aynı tür ticari 
işlerle uğraşan bir başka ortaklığa 
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla 
girmesi durumu söz konusu değildir. 
Bu kişiler dışında Şirket bilgilerine 
ulaşma imkanı olan kimselerin 
kendileri adına Şirket’in faaliyet 
konusu kapsamında yaptıkları işlem 
bulunmamaktadır.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket’in Esas Sözleşmesi’ne 
göre Şirket’in imtiyazlı payı 
bulunmamaktadır ve her bir pay için 
tek oy hakkı bulunmaktadır. 

Yönetim Kurulu’nda azınlık pay 
sahipleri ve menfaat sahipleri temsil 
edilmemektedir. Şirket tarafından 
T.T.K. ve SPK düzenlemelerine 
uygun olarak azınlık haklarının 
kullanılmasına önem verilmekte olup, 
2018 yılında buna ilişkin eleştiri ya 
da şikâyet olmamıştır.

Ancak, azınlık hissedarlar başta 
olmak üzere, tüm hissedarları ve 
menfaat sahiplerini eşit olarak temsil 
etmek üzere Yönetim Kurulu’nda üç 
bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görev 
yapmaktadır. 

2.5 Kâr Payı Hakkı
Şirket’in 30 Mart 2018 tarihli 
Olağan Genel Kurul toplantısında 
onaylanan Kâr Dağıtım Politikası’na 
göre; temettü, Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat 
ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 
kâr dağıtımı ile ilgili maddesi 
çerçevesinde; Şirket’in orta ve 
uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve 
finansal planları doğrultusunda, ülke 
ekonomisinin ve sektörün durumu 
da göz önünde bulundurulmak 
ve pay sahiplerinin beklentileri ve 
Şirket’in ihtiyaçları arasındaki denge 
gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

• Kalan miktarın olağanüstü yedek 
akçe olarak ayrılmasına, nakit kar 
payı ödemelerine 3 Nisan 2018 
tarihinde başlanmasına karar 
verilmiştir.

Kâr Dağıtım Politikası faaliyet 
raporunda ve Yatırımcı İlişkileri 
internet sitesinde kamuya 
duyurulmuştur. Yıllık kâr dağıtım 
önerisi, Genel Kurul bilgilendirme 
dokümanında ve Genel Kurul’da 
ortakların bilgisine sunulmakta ve 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde 
kamuya duyurulmaktadır. 

2.6 Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay 
devrini kısıtlayan bir hüküm yer 
almamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA 
VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal Internet Sitesi ve Içeriği
Şirket’in kurumsal internet sitesinin 
adresi www.sabanci.com olup, 
Yatırımcı İlişkileri Türkçe sayfalarına 
ve Yatırımcı İlişkileri İngilizce 
sayfalarına kurumsal internet 
sitesinden ulaşılabilir. Şirket’in 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesi, SPK 
Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)’in 
ekindeki, esas alınacak Kurumsal 
Yönetim İlkeleri, 2.1 Kurumsal 
İnternet Sitesi içeriği başlığı 
çerçevesinde gözden geçirilerek, 
revize edilmektedir ve bu kapsamda 
mevzuatın öngördüğü bilgi ve 
belgelere erişim sağlamaktadır. 

Sitede yer alan bazı başlıklar 
aşağıdaki gibidir:

• Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı 
bilgiler,

• Vizyon ve ana stratejiler,
• Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst 

yönetim hakkında bilgi,
• Şirket’in organizasyonu ve ortaklık 

yapısı,

KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU
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politikası gibi uygulamalar yalnızca 
pay sahiplerinin değil tüm menfaat 
sahiplerinin bilgilendirilmesini 
sağlamaktadır. 

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık 
alanlarında ve ilgili oldukları genel 
konularda yapılan toplantılar, 
düzenlenen seminerler, eğitimler ve 
e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler 
vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. 
Çalışanlar için bir portal mevcuttur 
ve kendilerini ilgilendirecek her türlü 
bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile 
ulaşmaları sağlanmaktadır. 

Şirket internet sitesinde yer alan 
etik@sabanci.com adresi aracılığıyla 
menfaat sahiplerinin mevzuata 
ve Şirket etik kurallarına uygun 
olmayan işlemlerini Denetim 
Komitesi’ne iletilmek üzere Denetim 
Başkanlığı’na ve Etik Başkanlığı’na 
sunmaları mümkündür. 

Gerekli durumlarda Denetim 
Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim 
Komitesi bilgilendirilmektedir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime 
Katılımı
Çalışanların yönetime katılımı 
Şirket içinde yapılan periyodik 
toplantılar vasıtasıyla (yılda en az 
iki kere) ve yıllık hedef belirleme 
ve performans değerlendirilmesi 
toplantıları ile yapılmaktadır. 
Ayrıca 360 derece geribildirim 
mekanizması ile çalışanlar yönetime 
ve çalışma arkadaşlarına geribildirim 
vermekte ve sonuçlar çeşitli yönetim 
toplantılarında ele alınarak gerekli 
değişimler için aksiyon planları 
oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile 
çalışanların Şirket’in etkin yönetimini 
temin için gerekli katılım ve katkıları 
sağlanmaktadır. Diğer menfaat 
sahipleri (tedarikçiler, iş ortakları 
vb.) için de iletişim kanalları açık 
tutulmaktadır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası
Şirket’te 2018 yılı içinde ve 
öncesinde çalışanlardan ayrımcılık 
konusunda gelen bir şikâyet 
olmamıştır.

• SPK Özel Durum Açıklamaları,
• Şirket Ana Sözleşmesi,
• Ticaret sicil bilgileri,
• Finansal bilgiler,
• Basın açıklamaları,
• Genel Kurul’un toplanma tarihi, 

gündem, gündem konuları hakkında 
açıklamalar,

• Genel Kurul toplantı tutanağı ve 
hazirun cetveli,

• Kurumsal Yönetim uygulamaları ve 
uyum raporu,

• Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve 
sermaye artırımları,

• Bilgilendirme politikası, 
• İrtikap ve Rüşvetle Mücadele 

Politikası.

3.2 Faaliyet Raporu
Şirket Faaliyet Raporu, 28 Ağustos 
2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Şirketlerin 
Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari 
İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında 
Yönetmelik hükümleri, Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği (II - 14.1)’nde 
yer alan süreler ve Kurumsal Yönetim 
İlkeleri çerçevesinde hazırlanır ve 
kamu ile paylaşılır.

Faaliyet raporu, Yönetim Kurulu’nun 
onayından geçirilmekte ve Yönetim 
Kurulu finansal tablolar ile birlikte 
kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet 
raporu, Şirket internet sitesinde de 
yayımlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin 
Bilgilendirilmesi 
Şirket, menfaat sahiplerinin 
bilgilendirilmesi konusunda, 15 Ocak 
2015 tarihinde KAP’ta yayımlanan 
Bilgilendirme Politikası’nı baz alır. 

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki 
gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği 
kamuya yapılan açıklamalar aracılığı 
ile öğrenmektedir. Kamuya ilişkin 
bilgilendirmeler gerek yapılan basın 
toplantıları gerekse de medya 
aracılığıyla verilen demeçlerle 
yapılmaktadır. Diğer taraftan Genel 
Kurul toplantıları ve Şirket’in internet 
sitesinde detaylı bilgilerin verilmesi, 
faaliyet raporunun kapsamlı 
hazırlanması, basın açıklamaları ve 
şeffaflığı esas alan bilgilendirme 

Şirket, hukuk kurallarına ve varsa 
toplu iş sözleşmesi gibi özel hukuk 
kurallarına saygılı ve uygun davranır. 
Çalışanların iş sözleşmelerinin 
başlamasından sona ermesine 
kadar geçen süreçte, tüm hak ve 
alacaklarının korunması ve ödenmesi 
konusunda gerekli özeni gösterir.

İnsan Kaynakları politikalarına ilişkin 
detaylı bilgiler 32. ve 37. sayfalar 
arasında yer almaktadır.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal 
Sorumluluk 
Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş 
ve uygulamaya alınmıştır. İş etiği 
kuralları kurumsal web sitesinde 
yayımlanarak kamuya açıklanmıştır. 
Çalışanların kurallar hakkında 
bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket 
iç iletişim portalında yayımlanması, 
basılı kitapçıkların tüm çalışanlara 
dağıtılması ve bilgilendirme 
eğitimlerinin gerçekleştirilmesi 
yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca her 
yılsonunda, çalışanlar bir e-öğrenme 
programıyla iş etiği kurallarına ilişkin 
bilgilerini güncellemekte ve iş etiği 
kurallarına bağlılıklarını, doldurdukları 
“İş Etiği Uygunluk Bildirimi” ile 
yenilemektedirler.

Sabancı Vakfı’na ilişkin detaylı 
bilgiler faaliyet raporunun Vakıf 
bölümünde 82. ve 93. sayfalar 
arasında bulunmaktadır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve 
Oluşumu 
Şirket’in Yönetim Kurulu yapısı, 
görevi, yönetim hakkı ve temsil 
yetkileri gibi usul ve esaslar için 
Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan 
hususlar gözetilmektedir. 

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
seçilen en az 7 en çok 15 üyeden 
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 
idare ve temsil edilebilmektedir.
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Görevli Üyeliği’nin yanı 
sıra, Sabancı Üniversitesi Kurucu 
Mütevelli Heyeti Başkanı, Sabancı 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve 
Sakıp Sabancı Müzesi Yürütme 
Kurulu Başkanı olarak da görev 
yapmaktadır.

Erol SABANCI
Başkan Vekili (Icracı)
1938 yılında Kayseri’de doğmuş; 
yükseköğrenimini İngiltere’de, 
Manchester College of Commerce’te 
tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk 
babası olan Erol Sabancı, Sabancı 
Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilliği’nin yanı sıra, 1967 yılından 
itibaren yönetiminde bulunduğu 
Akbank’ta Yönetim Kurulu 
Şeref Başkanı, Yönetim Kurulu 
Danışmanı ve Üyesi olarak da görev 
yapmaktadır.

Sevil Sabancı SABANCI
Üye (Icracı olmayan)
1973 yılında İstanbul’da doğmuştur; 
yükseköğrenimini Marmara 
Üniversitesi İngilizce İşletme 
Bölümü’nde tamamlamıştır. Topluluk 
şirketlerinde çeşitli görevler 
üstlendikten sonra 1997 yılından 
bu yana Sabancı Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görevine 
devam etmektedir. Ayrıca, Sabancı 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Üyesi ve Sakıp Sabancı Müzesi 
Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaktadır.

Serra SABANCI
Üye (Icracı olmayan)
1975 yılında Adana’da doğmuş, 
yükseköğrenimini Portsmouth 
Üniversitesi ve birincilikle mezun 
olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır. 
Temsa şirketinde görev yapmış olan 
Serra Sabancı, Londra’da Institute 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nde aranacak 
asgari niteliklere Esas Sözleşme’de 
yer verilmemiştir. Ancak, Şirket’in 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahip 
olması gereken özellikleri SPK 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer 
alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nden üçü, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Kurumsal Yönetim İlkelerine 
ve Kurumsal Yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilmiş 
bağımsız üyelerdir. Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin bağımsızlık 
beyanları bulunmaktadır. İlgili 
faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı 
ortadan kaldıran herhangi bir durum 
bulunmamaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev 
süresi en çok üç yıldır ve süresi biten 
üyenin yeniden seçilmesi caizdir. 
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle 
boşalması halinde Yönetim Kurulu 
açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk 
toplantısında Genel Kurul’un onayına 
sunulmaktadır. Bu üye selefinin kalan 
süresini tamamlamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Genel 
Kurul kararı ile Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 
doğrultusunda işlem yapma hakkı 
tanınmıştır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri 30 Mart 
2018 tarihindeki Genel Kurul Kararı 
ile seçilen mevcut Şirket Yönetim 
Kurulu Üyeleri hakkındaki bilgiler ve 
diğer şirket ve kuruluşlarda aldıkları 
görevler aşağıda özetlenmiştir: 

Güler SABANCI
Başkan (Görevli - Icracı)
Adana’da doğmuş; yükseköğrenimini 
Boğaziçi Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nde tamamlamıştır. Lastik ve 
Lastik Takviye Grubu şirketlerinde 
çeşitli üst düzey görevlerde 
bulunmuş olan Güler Sabancı, 

of Directors’ta Şirket Satın Alma 
ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile 
ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, 
halen Sabancı Holding ve çeşitli 
Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak, Sabancı Vakfı’nda ise 
Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev 
yapmaktadır.

Suzan Sabancı DİNÇER
Üye (Icracı olmayan)
Akbank Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Bankacılık kariyerine 1986 yılında 
başlayan Sabancı Dinçer, Akbank’a 
Hazineden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak katılmıştır. 1997 
yılında Hazine ve Uluslararası 
Bankacılıktan Sorumlu Murahhas 
Üye olan Sabancı Dinçer, 2001 
yılında Değişim Yönetiminden 
Sorumlu Murahhas Üye görevini 
üstlenmiştir. Suzan Sabancı 
Dinçer, Institute of International 
Finance Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Gelişmekte Olan Ülkeler Danışma 
Kurulu Üyesi’dir. Sabancı Dinçer 
ayrıca Harvard Üniversitesi Küresel 
Danışma Kurulu, Harvard Business 
School Küresel Liderler Topluluğu, 
Harvard John F. Kennedy Siyaset 
Fakültesi Mossavar-Rahmani 
İş Dünyası ve Politika Merkezi 
Danışma Kurulu Üyeliklerini ve 
Harvard Business School Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika Danışma Kurulu 
Emeritus Üyeliği’ni üstlenmektedir. 
Sabancı Dinçer ayrıca Council 
on Foreign Relations Uluslararası 
Danışmanlar Kurulu Üyesi ve 
Venetian Heritage Inc. Yönetim 
Kurulu Üyesi’dir. Suzan Sabancı 
Dinçer, lisans öğrenimini İngiltere’deki 
Richmond College’da Finans üzerine 
yapmıştır. Ayrıca ABD’de Boston 
Üniversitesi’nden işletme dalında 
lisansüstü (MBA) dereceye sahiptir. 
Sabancı Dinçer, evli ve iki çocuk 
annesidir.

KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU
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Yönetim Kurulu, Robert Kolej 
Mütevelli Heyeti Üyeliklerinde 
bulunmuş; Türkiye Ekonomik ve 
Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 
1997-2015 yılları arasında 
sürdürmüştür.

Halen, Inovent Fikri Mülkiyet Hakları 
Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akbank 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Kamusal 
Politika ve Demokrasi Çalışmaları 
Derneği (PODEM) Kurucu Üyeliği’ni 
sürdürmektedir.

Ahmet ERDEM
Üye (Bağımsız)
Ahmet Erdem, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisliği 
branşında lisans eğitimini aldıktan 
sonra İstanbul Üniversitesi İşletme 
Enstitüsü’nde Mühendislik Yönetimi 
branşını tamamlamıştır. 1990 
yılından itibaren Shell’in Türkiye, 
Orta Doğu ve Avrupa’da yürüttüğü 
faaliyetlerinin üst kademelerinde 
görev yapmıştır. 2006 yılında Shell 
ve Turcas ortak girişimi Shell&Turcas 
Petrol A.Ş.’nin kurulmasında önemli 
bir rol üstlenmiştir.

2008 ve 2009 yıllarında 
Shell Kenya Ülke Başkanı olan 
Erdem, halen Shell Türkiye Ülke 
Başkanı görevini yürütmektedir. 
Shell’deki sorumluluklarının yanı 
sıra Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği’nde(YASED) Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) 
Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 
Meclisi Başkanlığı, Petrol Sanayi 
Derneği’nde (PETDER) ve Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda 
(DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği’ni 
sürdürmektedir.

Mehmet Mete Başol
Üye (Bağımsız)
1957 doğumlu olan Mete Başol, 
Arizona State University, BSc 
Ekonomi bölümünden mezun 
olduktan sonra bankacılık kariyerine 
1984 yılında Interbank’ta Orta 
Vadeli Krediler bölümünde çeşitli 
yatırım projelerinin ekonomik 

Mehmet GÖÇMEN
Üye/Görevli Üye (CEO-Icracı)
1957 yılında Bursa’da doğmuş ve 
yükseköğrenimini 1981 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nde, lisansüstü 
eğitimini ise 1983 yılında Syracuse 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümünde tamamlamıştır.

Çelik Halat ve Lafarge firmalarında 
çeşitli görevlerde bulunduktan 
sonra, 2003-2008 yılları arasında 
Akçansa’da Genel Müdürlük görevini 
yürütmüştür. 1 Ağustos 2008 tarihi 
itibarıyla İnsan Kaynakları Grup 
Başkanlığı görevine atanan Göçmen, 
görevini 2011’e kadar sürdürmüştür. 
20 Temmuz 2009’da Çimento 
Grup Başkanlığı görevine atanan 
Göçmen, 1 Eylül 2014’e kadar bu 
görevi üstlenmiştir. 16 Haziran 2014 
-30 Mart 2017 arasında Enerji 
Grup Başkanlığı görevinde bulunan 
Göçmen, 30 Mart 2017’den bu 
yana, Sabancı Holding’de CEO ve 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaktadır. SabancıDx’in Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini de 
yürütmektedir. Mehmet Göçmen, evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Nafiz Can PAKER
Üye (Bağımsız)
1942 yılında İstanbul’da doğmuştur. 
Yüksek tahsilini Berlin Teknik 
Üniversitesi’nde tamamlamış ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği branşında doktora 
derecesi almış, 1973 yılında 
Columbia Üniversitesi’nde İşletme 
master’ı yapmıştır. 1971 yılından 
itibaren Türk Henkel A.Ş.’nin üst 
yönetim kademelerinde görev 
yapmış, 1984’ten 2004 yılına 
kadar Türk Henkel Genel Müdürü 
olarak görev almıştır. 2004 yılında 
kurucusu olduğu B.O.Y. Consulting’in 
yöneticiliğini halen sürdürmektedir.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu, 
Sabancı Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti, Dedeman Holding Yönetim 
Kurulu, Golden Horn Ventures 
Yönetim Kurulu, TÜSİAD Yönetim 
Kurulu, TÜSİAD Haysiyet Divanı, 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 

değerlendirmelerini yaparak ve 
sektör raporları hazırlayarak 
başlamıştır. 1988 yılında Bankers 
Tust Co. Newyork ve T. İş Bankası 
ortaklığı olarak kurulan yatırım 
bankası Türk Merchant Bank’a 
Hazine, Fon Yönetimi ve Dış İlişkiler 
Müdürü olarak geçmiştir. 1992 
yılında Genel Müdür Yardımcısı 
olarak sermaye piyasaları grubunun 
da sorumluluğunu almıştır. 1995 
yılında Bankers Trust tarafından 
bankanın tamamının satın alınmasını 
müteakip Yönetim Kurulu ve Kredi 
Komitesi Üyeliği’ne seçilmiştir. 1997-
1999 yılları arasında Bankers Trust 
A.Ş, 1999-2001 Deutsche Bank A.Ş. 
olarak faaliyet gösteren bankanın 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel 
Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 
2001-2003 yılları arasında kanun 
ile oluşturulan kamu bankaları 
ortak Yönetim Kurulu’na (T.C. Ziraat 
Bankası, T.Halk Bankası, T.Emlak 
Bankası) Murahhas Üye olarak 
katılmıştır. Bu görevden sonra iki 
ortakla birlikte Tridea Danışmanlık 
şirketini kurmuş ve KOBİ’lere mali 
ve idari danışmanlık hizmetleri 
vermiştir. 2009 yılından sonra kendi 
şahıs firması altında danışmanlık 
hizmetlerine devam etmiştir.

Muhtelif şirketlerde Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Denetim Komitesi Başkanlığı 
ve Kurumsal Yönetim Komitesi 
Üyeliklerinde bulunmuş ve halen 
Enerji Yatırım Holding A.Ş. (2015), 
Enerya Gaz Dağıtım A.Ş. (2015), 
Enerya Gaz Ticaret A.Ş. (2015), 
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (2014) 
Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Enka İnşaat 
ve Sanayii A.Ş. (2018) Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi Başkanı ve 
Denetim Komitesi Üyesi’dir.

5.2 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet 
Esasları 
Yönetim Kurulu, görevlerini etkin 
olarak yerine getirebileceği sıklıkta 
toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap 
verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde 
yürütür, bunu yaparken de Şirket’in 
uzun vadeli çıkarlarını göz önünde 
bulundurur.
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Yönetim Kurulu toplantı ve karar 
nisapları Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine tabidir.

Şirket Yönetim Kurulu, 01.01.2018-
31.12.2018 tarihleri arasında 6 
toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu 
toplantılarında her üyenin 1 oy hakkı 
bulunup, konular karara bağlanırken 
oy birliği aranmış ve Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne uyulmuştur. 
Yönetim Kurulu toplantılarına 
mazereti olmayan üyelerin fiili 
katılımı sağlanmıştır. Bu konularda 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin soruları 
olmadığı için zapta geçirilmemiştir. 
2018 yılında yapılan toplantılarda 
Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 
alınan kararlar aleyhinde farklı görüş 
açıklanmamıştır. 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2018 
yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış 
ve aynı faaliyet konularında rekabet 
edecek girişimlerde bulunmamıştır.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde 
Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve 
Bağımsızlığı
Şirket Esas Sözleşmesi’ne 
göre, Yönetim Kurulu, görev ve 
sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde 
yerine getirmek üzere, yeterli sayıda 
sair komite (“Komite”) oluşturur. 

Tebliğ’in 4.5.1 no.’lu maddesinde 
yer alan “Aday Gösterme Komitesi” 
ve “Ücret Komitesi” yükümlülükleri, 
“Kurumsal Yönetim Komitesi” 
tarafından üstlenilmiş olup, yine 
Tebliğ’in 4.5.5 no.’lu maddesinde “bir 
Yönetim Kurulu Üyesi’nin birden fazla 
komitede yer almaması” tavsiyesine 
uyulmasına özen gösterilmesine 
rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği 
iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim 
Kurulu Üyesi, birden fazla komitede 
üye olabilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıları 
yönetmesi için her yıl aralarından 
bir başkan ve başkan bulunmadığı 
zaman ona vekâlet edecek bir 
başkan vekili seçerler. Yönetim 
Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve CEO ile görüşerek Yönetim 
Kurulu toplantılarının gündemini 
belirler. Tespit edilen gündem ve 
gündemde yer alan konuların 
içerikleri Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 
gerekli inceleme ve çalışmaları 
yapmalarını teminen Yönetim Kurulu 
Genel Sekreterliği tarafından bir 
hafta önceden dosya halinde yazılı 
olarak iletilmektedir. Yönetim Kurulu 
toplantılarında gündemde yer 
alan konular açıkça ve her yönü ile 
tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı, 
icracı olmayan üyelerin toplantıya 
etkin katılımını sağlamak için en iyi 
gayreti göstermekle yükümlüdür.

Toplantı günleri ve gündem başkan 
veya başkan vekili tarafından 
düzenlenir.

Yönetim Kurulu ortaklık işleri 
gerektirdikçe, başkan veya vekillerin 
çağrısı üzerine toplanır. Toplantı 
günü Yönetim Kurulu kararı ile de 
tespit edilebilir. Üyelerden birisinin 
isteği üzerine, başkan veya vekili, 
Yönetim Kurulu’nu toplantıya 
çağırmazsa üyeler de re’sen çağrı 
yetkisine haiz olurlar.

Yönetim Kurulu’nun yılda en az dört 
(4) kez toplanması zorunludur. 

Üyelerden birisi fiziki toplanma 
talebinde bulunmadıkça, Yönetim 
Kurulu kararlarını, içlerinden birisinin 
belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı 
öneriye, diğerlerinin yazılı olurları 
alınmak suretiyle de alabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’in 
etik değerlerine dayalı, içeriye ve 
dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, 
kararlarında saydam ve sorumlu, 
paydaşlarının menfaatini gözeten, 
sürdürülebilir başarı hedefli bir 
yönetim sürecinin devamlılığını 
sürdürmeyi amaçlar.

Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
SPK ve diğer uluslararası kabul 
edilmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri 
doğrultusunda belirlenmesi 
için Şirket Yönetim Kurulu’na 
önerilerde bulunmakta ve tavsiyeler 
oluşturmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 
SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkeleri” 
doğrultusunda Şirket Yönetim 
Kurulu’nca atanan Başkan dahil 
azami beş Üye ve iki Raportörden 
oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi 
Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu 
tarafından bağımsız üyeler 
arasından atanır. 

Komite Başkanlığı’nın herhangi bir 
sebepten dolayı boşalması halinde, 
boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu 
toplantısında yeni bir Başkan 
atanıncaya kadar Yönetim Kurulu 
Başkanı, Komite Üyeleri’nden birini 
geçici başkan olarak görevlendirir. 

KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU
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Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’te Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanmasını temin eder ve uygulanmıyor ise, 
Yönetim Kurulu’na iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Komite, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetir. Yönetim 
Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin performans ve ücretlendirme esas ve değerlendirmelerinin yanı sıra, yönetim ve 
pay sahiplerince önerilen adaylar da dahil olmak üzere, bağımsız üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini 
değerlendirerek, Yönetim Kurulu’na sunar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat gereği bağımsız olduğuna 
dair yazılı beyanı, aday gösterildiği esnada, Kurumsal Yönetim Komitesi’ne verir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda en az 4 kez toplanır. Komite 2018 yılında 5 kez toplanmıştır. 

Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin Mahiyeti

Nafiz Can PAKER Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Serra SABANCI Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Sevil SABANCI 
SABANCI

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan EYİGÜN Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Genel Sekreter

Levent DEMİRAĞ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm 
Başkanı

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Şirket Yönetim Kurulu’nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378’inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi 
kurulmuştur.

Komite, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve 
sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 
faaliyet göstermektedir.

Komite’nin hangi üyelerden oluşacağı Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komite 
Başkanı, Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite’de; Başkan hariç, Şirket 
Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami iki Üye bulunur. Komite üyeleri tercihen icra yetkisi olmayan Yönetim Kurulu 
Üyeleri arasından seçilir.

Toplantılar, Başkan’ın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa yapılır. Her yıl başında Komite’ye ait yıllık toplantı 
takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.

Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin seçimini takiben, yeniden oluşturulur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılında 6 kez toplanmıştır.

Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti

Mehmet Mete BAŞOL Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sevil Sabancı SABANCI Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan EYİGÜN Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Genel Sekreter
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Denetim Komitesi
Denetim Komitesi’nin amacı; Şirket Yönetim Kurulu adına Şirket’in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal 
bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 
yapmaktır. Denetim Komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Şirket 
Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunar.

Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Üyeler arasından atanır.

Denetim Komitesi, 2018 yılında 4 toplantı yapmış olup ana gündem maddeleri bağımsız denetim raporunun gözden 
geçirilmesi, Denetim Başkanlığı sunumlarının incelenmesi şeklindedir.

Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile Denetim Komitesi Üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti

Mehmet Mete BAŞOL Denetim Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ERDEM Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Portföy Yönetim Komitesi
Portföy Yönetim Komitesi, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.’nin portföyünün maksimum değer ve temettü verimini 
sağlayacak şekilde yönetimi ve gelişimi için gerekli önlemlerin uygulanması ve Yönetim Kurulu’nun görev ve 
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.
Komitenin hangi üyelerden oluşacağı Şirket’in yönetim kurulu tarafından belirlenir. Portföy Yönetim Komitesi 2018 
yılı içerisinde toplam 5 defa toplanmıştır.

Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti

Güler SABANCI Başkan Yönetim Kurulu Başkanı

Erol SABANCI Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Suzan Sabancı DİNÇER Üye Üye

Sevil Sabancı SABANCI Üye Üye

Serra SABANCI Üye Üye

Mehmet GÖÇMEN Üye Üye ve CEO

KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU
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Risk yönetimine verdiği önem 
sayesinde hissedar değeri 
yaratmaya 2018 yılında da 
aralıksız devam eden Sabancı 
Topluluğu, sürdürülebilir bir büyüme 
performansı sergilemiştir. 

Sabancı Topluluğu, güçlü sermayesi 
ve etkin yönetim anlayışıyla 2019 
yılında da faaliyet gösterdiği tüm iş 
kollarındaki olası riskleri yönetecektir.

Aynı şekilde İç Kontrol Mekanizması, 
Şirket’in kurulduğu günden beri 
mevcuttur. İç Kontrol Mekanizması, 
Denetim Komitesi’nin ihdası ile 
beraber etkin bir şekilde Yönetim 
Kurulu tarafından kendilerine verilen 
görevleri, mevcut Denetim Komitesi 
İç Tüzüğü çerçevesinde yerine 
getirmektedir. 

5.5 Şirket’in Stratejik Hedefleri 
Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve 
misyonunu belirleyerek bunu Faaliyet 
Raporu’nda yazılı bir şekilde ve 
aynı zamanda www.sabanci.com 
adresinde internet sitesinde kamuya 
açıklamıştır ve Şirket’in uzun vadeli 
stratejileri de bu temeller üzerine 
inşa edilir.

Yönetim Kurulu, CEO ve Grup 
Başkanları ile birlikte tartışarak 
üç yıllık stratejik hedefleri belirler 
ve her yıl günceller. Hedeflere 
ulaşılıp ulaşılmadığı her ay sonu 
alınan yönetici raporları ile takip 
edilir. Şirket’in hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığı, sene sonu yapılan 
performans değerlendirmesinde baz 
oluşturur. 

5.4 Risk Yönetimi ve Iç Kontrol 
Mekanizması
Sabancı Topluluğu’nda, her 
riskin aynı zamanda fırsatları da 
beraberinde taşıdığı düşüncesinden 
hareketle “sürdürülebilir 
büyüme”nin, risklerin etkin bir 
biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve 
yönetilmesi suretiyle sağlanacağı 
öngörülmektedir. Topluluk, 
misyonunun önemli bir parçası olan, 
“paydaşlarına değer yaratmak” 
için risk yönetimi konusunu önemle 
ele almaktadır. Bu doğrultuda 
Sabancı Topluluğu, Türkiye’nin 
öncü kurumlarından biri olarak 
güçlü risk yönetimi altyapısıyla, 
Kurum genelinde tanımlanmış bir 
risk yönetimi sistemini uygulamaya 
devam etmektedir.

Sabancı Topluluğu’nda risk, tehditler 
kadar fırsatları da içeren bir kavram 
olarak görülmekte ve bu riskleri en 
etkin şekilde yönetmek amacıyla, 
kurumsal risk yönetimi tüm Topluluk 
şirketlerinde sürekli ve sistematik 
bir süreç olarak uygulanmaktadır. 
Risk kültürünün Holding genelinde 
yaygınlaştırılması için çalışılmakta, 
doğru işin doğru miktarda risk 
alınarak gerçekleştirilmesi için 
güvence sağlanmaktadır. Topluluk 
şirketlerinin karşılaştığı riskler 
Sabancı Holding ve Topluluk 
şirketleri tarafından belirlenen 
Ana Risk Göstergeleri (Key Risk 
Indicators-KRI) ile takip edilmektedir. 
Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve 
dönemsel olarak raporlanmaktadır. 
Ana Risk Göstergeleri’nin işaret 
ettiği risklerin yönetilmesi için gerekli 
aksiyonlar Sabancı Holding’in 
koordinasyonunda Topluluk şirketleri 
tarafından alınmaktadır.

5.6 Mali Haklar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 
tanınan her türlü hak, menfaat 
ve ücretin şekil ve şartları Esas 
Sözleşme’de tanımlanmıştır. 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Genel 
Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Üyeleri’ne yapılacak ödemeyi 
ve huzur hakkını belirlemektedir. 
Finansal tablo dipnotlarımızda üst 
düzey yöneticilere yapılan ödemeler 
kamuya açıklanmaktadır.

2018 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim 
Kurulu Üyesi’ne borç vermemiş, 
kredi kullandırmamış, verilmiş olan 
borçların ve kredilerin süresini 
uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; 
üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi 
adı altında kredi kullandırmamış 
veya lehine kefaletler gibi teminatlar 
vermemiştir.

1  SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı İlke  
Kararı uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum 
Raporlarında eski formatın uygulanmasına  
karar verilmiştir. Diğer taraftan, URF ve KYBF 
formatlarındaki raporlamalar  
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746013 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746016 
adreslerinde yer almaktadır. 
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URF – KYBF ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILAN 
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMALARINA 
İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal 
Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal 
Yönetim Uyum raporlamaları tarafımızca incelenmiştir.

Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları 
önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıca olması sonucunu 
doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 

Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları 
faaliyetimizin gelişimini dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.  

Mehmet Mete BAŞOL
Denetim Komitesi Başkanı

Mehmet GÖÇMEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO 

Ahmet Erdem
Denetim Komitesi Üyesi

Barış ORAN
Finans Grup Başkanı


