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I-Yönetim Kurulu Üyeleri Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu 
bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Üst Düzey yöneticilerimizin ücretlendirme 
sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.  Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirme esaslarının 
belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile 
benzer şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur. Yönetim 
Kurulu Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” genel kurul toplantısında ayrı bir
madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, şirketin internet sitesinde bulundurulur. Yönetim 
Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul 
toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kurumsal yönetim 
ilkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları ve şirketin performansına dayalı ödeme planları 
kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde 
olmasına dikkat edilir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde 
bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete 
sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından 
karşılanabilir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez,
kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine 
kefalet gibi teminatlar veremez. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler 
ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu ve 3 ayda bir açıklanan mali tablo dipnotları 
vasıtasıyla kamuya açıklanır. Açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına 
topluca yer verilir. 

 

II-Üst Düzey Yöneticiler Üst Düzey yöneticilere verilecek ücret Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
Bu tespit için Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceleyerek mevzuatın yanı sıra 
şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini de göz
önünde bulundurur Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk 
ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ve  Şirket’in satış-üretim faaliyetlerinin boyutu, 
faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı,
faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, 
rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınarak ödenen ücretler arasında bir 
denge sağlanır. Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin 
gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak
belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması 
kurulmuştur. Ücret; şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki 
değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı 
artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir. Üst düzey Yönetici ücretleri ise 
sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Sabit Ödemeler: Performansa 
bağlı olmaksızın, düzenli olarak her ay sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemedir. Sabit ücret; görev ve
sorumlulukların kapsamına göre, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alınarak 
belirlenir. Performans Ödemeleri (Değişken Ödemeler) : Performans ödemeleri, hem nicelik hem 
nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması halinde yapılan ilave ödemelerdir. Ücretlendirme 
politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, 
ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve 
uygulanmaktadır. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim 



Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak 
ortakların bilgisine sunulur. 


