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TÜRK TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş.  (TTKOM) 

 
  

 Kurumsal Yönetim Notu: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
YÖNETĐCĐ ÖZETĐ 
 
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom) Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne 
uyumunun derecelendirilmesine ilişkin bu rapor, şirket nezdinde yapılan ayrıntılı 
incelemelerimizde elde edilen sonuçlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. Sayfa 5) temelini, Sermaye Piyasası Kurulu 
“Kurumsal Yönetim Đlkeleri” oluşturmaktadır.   
  
Türk Telekom, şirketimizce yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının 
sonucunda 8,72 notu ile derecelendirilmiştir. Türk Telekom’un kurumsal yönetim 
ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki 
isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, 
şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiştir.   
 
Ayrıca Türk Telekom, SAHA’nın 4 Temmuz 2014 tarihinde yayınlamış olduğu Dünya 
Kurumsal Yönetim Endeks’inde (WCGI) yer almaktadır. SAHA’nın yayınladığı Dünya 
Kurumsal Yönetim Endeksi’nin (WCGI) detaylarına http://www.saharating.com 
adresinden ulaşılabilir. 
 
Pay Sahipleri başlığı altında 8,45 alan Türk Telekom’da pay sahipliği haklarının 
kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer iç düzenlemelere uyulmakta 

8.72 
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olup bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmıştır. Şirket pay sahipleri ile 
ilişkilerini, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı Đlişkileri Direktörlüğü bünyesinde 
yürütmektedir. Oy hakkında üst sınır yoktur. Genel kurul öncesi prosedürler ve genel 
kurulun yapılışı mevzuata ve düzenlemelere uygundur. Şirketin kamuya açıklanmış 
tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Öte yandan, oy hakkı üzerinde bazı 
imtiyazların bulunması, halka açık olmayan hisselerin devri konusunda kısıtlamaların 
bulunması ve şirket ana sözleşmesinde azlık hakları konusunda, halka açık anonim 
şirketler için öngörülen oranın (%5) aynen benimsenmesiyle yetinilmiş olması gibi 
iyileştirmeye açık alanlar mevcuttur. 
 
Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık başlığı altında 9,45 almıştır. 
Şirketin, SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri’nin “Kamuyu Aydınlatma” maddesinde 
belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldığı kapsamlı bir internet sitesi mevcuttur ve önemli 
olay ve gelişmeler, hemen her türlü iletişim olanağı kullanılarak SPK ve BIST 
mevzuatına uygun şekilde kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, şirketin ortaklık yapısı; 
dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile sadece gerçek kişi pay 
sahiplerinin isimleri ve oranları kamuya duyurulmuştur. Đnternet sitesi uluslararası 
yatırımcılar için de Đngilizce olarak hazırlanmıştır. Ancak yönetim kurulu üyeleri ve 
üst düzey yöneticilere sağlanan tüm menfaatler kişi bazında faaliyet raporunda yer 
almamaktadır.  
 
Türk Telekom, Menfaat Sahipleri başlığı altında 8,40 almıştır. Türk Telekom 
menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti 
altına almış, ihlâl halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmıştır. Menfaat 
sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller kısmen geliştirilmiştir, 
ancak söz konusu modeller esas sözleşmeye konmamıştır. Şirkette sendika 
bulunmaktadır. Türk Telekom, mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uymakta ve 
standardın korunmasına özen göstermektedir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli 
garantiler sağlanmaktadır. Şirketin internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmış etik 
kuralları ve çalışanlara yönelik tazminat politikası bulunmaktadır.  
 
Yönetim Kurulu başlığından 8,54 alan Türk Telekom’un vizyon ve stratejik hedefleri 
belirlenmiştir ve yönetim kurulu şirketin gereksindiği tüm görevleri yerine 
getirmektedir. Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı aynı kişi değildir. Yönetim 
kurulu on iki üyeden oluşmuş ve dört üye bağımsızdır. Bir icracı üye bulunmaktadır. 
Bağımsız üyelerin belirlenmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görüşü alınmış ve 
SPK kriterlerine uyulmuştur ve yazılı bağımsızlık beyanları vardır. Yönetim kurulunda 
kadın üye bulunmamaktadır. Önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine dair SPK 
düzenlemelerine uyum için gerekli esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Yönetim 
kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması ve 
Yönetimi komiteleri kurulmuştur. Denetim Komitesi hariç, diğer komitelerin çalışma 
esasları kamuya açıklanmıştır. Etkinlik ve işlevsellik dereceleri hakkında daha iyi bir 
görüş sahibi olabilmek için gözlemlerimiz devam edecektir. Yönetim kurulu üyelerinin 
ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları şirketin internet sitesinde yer 
almaktadır. Şirket, yönetim kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilerine borç 
vermemekte, kredi kullandırmamaktadır. Ancak, Riskin Erken Saptanması ve 
Yönetimi komitesinin başkanı bağımsız üyeler arasından seçilmemiştir. 
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Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi 
Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin 
kurumsal yönetim derecelendirme 
metodolojisi, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Ocak 2014 tarihinde 
yayınladığı “Kurumsal Yönetim 
Đlkeleri”ni baz alır.  
  
Bu ilkeler, Dünya Bankası, Ekonomik 
Đşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve 
bu iki örgütün özel sektör 
temsilcilerinin katılımı ile birlikte 
oluşturduğu Global Kurumsal Yönetim 
Forumu (GCGF) öncü çalışmaları temel 
alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından kurulan komiteye Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun, Borsa Đstanbul 
A.Ş.’nin ve Türkiye Kurumsal Yönetim 
Forumu’nun uzmanları ve temsilcileri 
dahil edilerek, bir çok akademisyen, 
özel sektör temsilcisi, kamu kuruluşları 
ile çeşitli meslek örgütlerinin görüş ve 
önerileri dikkate alındıktan sonra ülke 
koşullarına göre uyarlanmıştır. 
 
SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri’nde yer 
alan ana prensiplerin bir kısmı “uygula, 
uygulamıyorsan açıkla” diğer kısmı 
uygulanması zorunlu prensiplerdir. 
Ancak, bu Đlkelerde yer alan 
prensiplerin uygulanıp 
uygulanmadığına; uygulanmıyor ise 
buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu 
prensiplere tam olarak uymama 
dolayısıyla meydana gelen çıkar 
çatışmalarına ve gelecekte şirketin 
yönetim uygulamalarında Đlkelerde yer 
alan prensipler çerçevesinde bir 
değişiklik yapma plânının olup 
olmadığına ilişkin açıklamaya, yıllık 
faaliyet raporunda yer verilmesi ve 
ayrıca kamuya açıklanması 
gerekmektedir. 
 
 
 
 

Đlkeler; pay sahipleri, kamuyu 
aydınlatma ve şeffaflık, menfaat 
sahipleri, yönetim kurulu olmak üzere 
dört ana bölümden oluşmaktadır. 
 
Bu Đlkeler baz alınarak SAHA Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme metodolojisi 
330 mertebesinde alt kriter 
belirlemiştir.  Her bir kriter, 
derecelendirme sürecinde, şirket 
yöneticileri tarafından sağlanan ve 
kamunun kullanımına açık şirket 
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 şirketlerin SPK Kurumsal Yönetim 
Đlkeleri’ne tam uyum göstermiş 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 Đlkeleri’ne paralel 
olarak aşağıdaki ağırlıklar kullanılır: 
 
Pay Sahipleri: %25 
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: %25 
Menfaat Sahipleri: %15 
Yönetim Kurulu: %35 
 
Metodolojimizde her bir ana bölümün 
alt başlıklarına ağırlık tahsis edilip 
değerlendirme yapıldıktan sonra nihai 
“toplam” derecelendirme notuna 
ulaşılır. Bunun için, her bir bölüme 
verilen not belirlenmek suretiyle ilân 
edilerek “Đlkelere uyum düzeyi” 
ayrıntılı olarak tespit edilmiş olur. 
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TÜRK TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Mohammed Hariri 

Genel Müdür 
Rami Aslan 

Turgut Özal Bulvarı,  06103 

Aydınlıkevler, Ankara 

www.turktelekom.com.tr 

Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü 
Süleyman Kısaç 

Tel: (0212) 309 96 30 
ir@turktelekom.com.tr 

 

Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin ( Türk Telekom ) esası 23 Ekim 1840’da aslen 
Bakanlık olarak kurulan Postane-i Amirane’ye dayanmaktadır. Türkiye genelinde 
telefon şebekesi kurma ve işletme izni, 4 Şubat 1924 tarihinde, Posta, Telefon ve 
Telgraf Genel Müdürlüğü’ne (PTT) verilmişti. Şirket önceden her ikisi de PTT 
tarafından yürütülen telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin ayrılması sonucu 24 
Nisan 1995’de ayrı bir tüzel kuruluş olarak kurulmuş ve PTT’nin telekomünikasyon 
hizmetleri ile ilgili tüm personel, varlık ve yükümlülükleri, hisselerinin tamamı T.C. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait olan Şirkete transfer olmuştur. 

Şirket’in özelleştirilmesi kapsamında 24 Ağustos 2005 tarihinde Ojer 
Telekomünikasyon A.Ş ( OTAŞ) Türk Telekom’un % 55 payını almak için Özelleştirme 
Đdaresi Yönetimi’yle hisse devir anlaşması imzalamıştır. Bu çerçevede Şirket’in 
hisselerinin % 55’lik kısmının blok satışıyla ilgili olarak Ortaklık Anlaşması ve Hisse 
Rehin Sözleşmesi 14 Kasım 2005 tarihine Hazine ve OTAŞ arasında imzalanmış ve bu 
tarihten sonra OTAŞ, Şirket’in ana ortağı olmuştur. 

Şirket’in 3.500.000.000.- TL nominal değerli sermayesini temsil eden hisse senetleri 
15 Mayıs 2008 tarihinde halka arz olunmuş olup, Borsa Đstanbul’da TTKOM ismiyle,  
ULUSAL PAZAR  
-BIST Ankara / -BIST HĐZMETLER / -BIST ĐLETĐŞĐM / -BIST KURUMSAL YÖNETĐM / -
BIST SÜRDÜRÜLEBĐLĐRLĐK ENDEKSĐ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TEMETTÜ 25 / -BIST 
TÜM / -BIST ULUSAL / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50,  endekslerine dahil olarak 
işlem görmektedir. 

Şirket ve Türk Telekomünikasyon Kurumu ( yeni adıyla Bilgi Teknolojileri ve Đletişim 
Kurumu ( BTK)) arasında 14 Kasım 2005 tarihinde imzalanmış bir imtiyaz sözleşmesi 
bulunmaktadır. Bu imtiyaz sözleşmesi kapsamında Şirket’e 28 Şubat 2001 tarihinden 
başlamak üzere 25 yıl süre ile her türlü telekomünikasyon hizmetinin sağlanması, 
gerekli telekomünikasyon tesislerinin kurulması, bu tesislerin diğer lisanslı 
operatörler tarafından kullanılması ve telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlaması ve 
tedariki hakları sunulmaktadır. Đmtiyaz sözleşmesi 28 Şubat 2026’da sonlanacak 
olup, Şirket telekomünikasyon hizmeti verebilmek üzere kullandığı tüm altyapısını 
işler bir vaziyette BTK’ya devredecektir. 
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Türk Telekom’un 27 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul 
toplantısında, 2013 yılı net dağıtılabilir dönem kârından birinci ve ikinci tertip yasal 
akçeler ayrıldıktan sonra 1 Kuruş nominal değerindeki beher hisse için brüt 
0,2606089 Kuruş olmak üzere toplam brüt 912.131.173,07 TL nakit temettü 
ödenmesine karar verilmiştir. 
 
 
 

 Türk Telekom Sermaye Yapısı 
Ortakların Ünvanı Grubu Pay Tutarı (TL) Pay Yüzdesi 

Ojer Telekomünikasyon A.Ş. A 1.925.000.000,00 55,00 

T.C. Hazine Müsteşarlığı B 1.049.999.999,99 30,00 

T.C. Hazine Müsteşarlığı C 0,01  

Halka Açık D 525.000.000,00 15,00 

TOPLAM  3.500.000.000,00 100,00 
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Türk Telekom’un gerçek kişi pay sahipleri yapısı aşağıdaki gibidir: 
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Şirketin Yönetim Kurulu 12 üyeden oluşmakta olup, bunların 4 tanesi bağımsız üye 
niteliğini taşımaktadır. Üyeleri isimleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
 

Türk Telekom Yönetim Kurulu  

Đsim Görevi Đcracı/Bağımsız Komiteler 

Mohammed Hariri Başkan Đcracı Değil KYK 

Abdullah Tivnikli Üye Đcracı Değil  

Khaled Hussain S. Biyari Üye Đcracı Değil DK 

Hakam Kanafani Üye Đcracı Değil  

Rami Aslan Üye/ CEO Đcracı  

Mazan Abou Chakra Üye Đcracı Değil DK/RĐSK 

Cenk Serdar Üye Đcracı Değil KYK/RĐSK 

Đbrahim Şahin Başkan Yrd. Bağımsız DK 

Fahri Kasırga Üye Bağımsız  

Đbrahim Eren Üye Bağımsız KYK/DK 

Yiğit Bulut Üye Bağımsız  

Feridun Bilgin Üye Đcracı Değil  

 
 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Đbrahim Şahin 13 Ekim 2014 tarihinde istifa 
etmiş olup, henüz yerine bir atama yapılmamıştır. 
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SĐNOPSĐS 

+ 
Tüm pay sahiplerine “eşit işlem 
ilkesi” çerçevesinde muamele 
edilmekte 

+ Pay sahiplerinin bilgi alma ve 
inceleme hakkı sınırlandırılmamış 

+ Oy hakkının kullanımı kolay bir 
şekilde sağlanmakta 

+ Genel kurullar mevzuata uygun 
yapılmaktadır 

+ Detaylı bir kâr dağıtım politikası 
belirlenmiş 

+ 
Şirket bağış ve yardımlara ilişkin 
politikasını oluşturarak genel 
kurulun onayına sunmuş 

= 
Azlık hakları sermayenin yirmide 
birinden daha düşük bir miktara 
sahip olanlara tanınmamış 

- Oy hakkında imtiyaz var 

- Payların devri üzerinde kısıtlamalar 
var 

 
    
1.1. Pay Sahipliği Haklarının 
Kullanımının Kolaylaştırılması: 
 
 
Türk Telekom’da mevcut ve potansiyel 
pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir 
şekilde yürütülmesi, yatırımcı ve 
analist sorularının en verimli şekilde 
cevaplanması ve şirket değerinin 

arttırılmasına yönelik çalışmaların 
yürütülmesi amacıyla doğrudan Genel 
Müdüre bağlı olan Sermaye Piyasaları 
ve Yatırımcı Đlişkileri Direktörlüğü 
(“Direktörlük”) oluşturulmuş ve 
yatırımcılar ile ilişkiler bu Direktörlük 
vasıtasıyla yürütülmektedir. Şirketin 
sermaye piyasası mevzuatından 
kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesinde ve kurumsal yönetim 
uygulamalarında koordinasyonu 
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Đleri 
Düzey ve Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına 
sahip olan Kurumsal Yönetim ve Uyum 
Müdürü Süleyman Kısaç sağlamakta 
olup, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı 
Đlişkileri Direktörlüğü faaliyetlerinin 
yönetiminden Onur Öz sorumludur. 
 
Ortaklık organlarının yanı sıra 
“Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı 
Đlişkileri Birimi “, başta bilgi alma ve 
inceleme hakkı olmak üzere pay 
sahipliği haklarının korunması ve 
kullanılmasının kolaylaştırılmasında 
etkin rol oynamakta ve aşağıdaki 
görevleri yerine getirmektedir; 
 
a. Yatırımcılar ile ortaklık arasında 

yapılan yazışmalar ile diğer bilgi 
belgelere ilişkin 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 
sözleşmeye ve diğer şirket 
düzenlemelerine uygun olarak 
yapılması sağlanmaktadır. 
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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. 

          
Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı 
Đlişkileri Direktörlüğü, 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.  
 
 
1.2. Bilgi Alma ve Đnceleme 
Hakları: 
 
Ortaklık yönetiminin özel denetim 
yapılmasını zorlaştırıcı işlem yaptığı 
yönünde bir bulguya rastlanılmamıştır. 
 
Şirketle ilgili her türlü bilgi, tam ve 
dürüst biçimde, zamanında ve özenli 
bir şekilde verilmiş olup bu yönde 
alınmış bir ceza/uyarı 
bulunmamaktadır. 
 
Şirketi bilgilendirme politikasını 
oluşturarak genel kurul bilgisine 
sunmuş ve web sitesinden kamuya ilan 
etmiştir. 
 
1.3. Azlık Hakları: 
 
Azlık haklarının kullandırılmasında 
azami özen gösterilmektedir. Ancak,  
azlık hakları, esas sözleşme ile 
sermayenin yirmide birinden daha 
düşük bir miktara sahip olanlara 
tanınmamış, şirket mevzuatta halka 
açık şirketler için öngörülmüş olan 
oranları aynen benimsemiştir.   
 

Blok hissedarın çıkarlarının şirket 
çıkarları ile çeliştiğine dair herhangi bir 
bulguya rastlanılmamıştır. 
 
1.4. Genel Kurula Katılım Hakkı: 
 
31.03.2014 tarihinde 
gerçekleştirileceği ilan edilen Olağan 
Genel kurul toplantısı bakanlık 
komiserinin gelmemesi nedeniyle 
ertelenmiş olup, Olağan Genel kurul 27 
Mayıs 2014 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu tarihte 
gerçekleştirilen genel kurula ait 
toplantı ilânı, mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra, mümkün olan en 
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 
sağlayacak şekilde, elektronik 
haberleşme de dâhil, her türlü iletişim 
vasıtası ile Kurumsal Yönetim 
Đlkeleri’ne uygun olarak 04.05.2014 
tarihinde yapılmıştır.  
 
Yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve 
saati, tereddüt yaratmayacak şekilde 
toplantı yeri, gündem, davetin hangi 
organ tarafından yapıldığı, faaliyet 
raporu ile mali tabloların, diğer genel 
kurul evrakının ve dokümanının hangi 
adreste incelenebileceği açıkça 
belirtilmiştir.  
 
Bunların yanı sıra, şirketin gündem 
maddelerine ilişkin açıklayıcı bir 
bilgilendirme dokümanı hazırladığı 
görülmüştür.  
 
Faaliyet raporu, mali tablolar ve 
gündem maddelerine dayanak teşkil 
eden diğer belgeler genel kurul 
toplantısına davet için yapılan ilân 
tarihinden itibaren, şirketin merkez ve 
şubeleri ile elektronik ortam dahil, pay 
sahiplerinin en rahat şekilde 
ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık 
tutulmaktadır. 
    
Ortaklığın kurumsal internet sitesinde 
aşağıdaki hususlar pay sahiplerine 
duyurulmaktadır; 
    
a. Açıklamanın yapıldığı tarih 

itibariyle şirketin ortaklık yapısını 
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yansıtan toplam pay sayısı ve oy 
hakkı, şirket 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 

değiştirme gerekçeleri ile birlikte 
adayların; özgeçmişleri, son on yıl 
içerisinde yürüttükleri görevler, 
şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile 
ilişkisinin niteliği ve önemlilik 
düzeyi,   bağımsızlık niteliğine 
sahip olup olmadığı ve benzeri 
hususlar hakkında bilgi, 
 

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her 
teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş 
olmasına dikkat edilmiş ve gündem 
başlıkları açık ve farklı yorumlara yol 
açmayacak şekilde ifade edilmiştir.   
Gündemde “diğer“, “çeşitli” gibi 
ibareler yer almamaktadır. Genel kurul 
toplantısından önce verilen bilgiler, 
ilgili oldukları gündem maddelerine atıf 
yapılarak verilmiştir. 
       
Genel kurul toplantısında, gündemde 
yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı 
bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir 
yöntemle aktarılması konusuna 
toplantı başkanı özen göstermiş, pay 
sahiplerine eşit şartlar altında 
düşüncelerini açıklama ve soru sorma 
imkânı verilmiştir. Toplantı başkanı 
genel kurul toplantısında pay 
sahiplerince sorulan ve ticari sır 
kapsamına girmeyen her sorunun 
doğrudan genel kurul toplantısında 
cevaplandırılmış olmasını sağlamıştır.  
 
Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nun 395 
ve 396’ncı maddelerindeki yazılı 
işlemlerin ifası için yetki verilmesi 
genel kurul gündemine ayrı bir madde 
olarak dahil edilmiştir. 
 
Gündemde özellik arz eden konularla 
ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer 
kişiler, finansal tabloların 
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan 
yetkililer ve denetçiler gerekli 

bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları 
cevaplandırmak üzere genel kurul 
toplantısında hazır bulunmuşlardır.  
 
Bağış ve yardımlara ilişkin bir madde 
genel kurul onayına sunulmuştur. 
Ayrıca; genel kurul toplantısında 
dönem içinde yapılan tüm bağış ve 
yardımların tutarı ve yararlanıcıları 
hakkında ayrı bir gündem maddesi ile 
ortaklara bilgi verilmiştir. 
   
Genel kurul toplantılarının, söz hakkı 
olmaksızın menfaat sahipleri ve medya 
dâhil kamuya açık olarak yapılması 
hususu esas sözleşmede 
bulunmamaktadır. 
 
Genel kurul toplantısına şirketin 
bağımsız denetimini gerçekleştiren 
firmanın temsilcisi katılmaktadır. 
 
1.5. Oy Hakkı: 
 
Türk Telekom’un, C Grubu 1 adet 
imtiyazlı hissesi dışındaki tüm hisseleri 
satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili 
olarak milli yararların korunması 
amacıyla aşağıdaki konular ister 
Yönetim Kurulu’nda ister Genel 
Kurul’da oylansın, C Grubu Đmtiyazlı 
Hissenin olumlu oyu olmaksızın 
gerçekleştirilemez. Aksi takdirde 
yapılan işlemler yok sayılır.  
 
  a) Ana Sözleşme değişiklikleri;  
  b) Yönetim kontrolünü etkileyecek 
oranlardaki nama yazılı hisselerin 
devri;  
  c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay 
defterine işlenmesi  
 
Şirketin Esas Sözleşmesi gereği C 
Grubu Đmtiyazlı Hisse sahibi, Đmtiyazlı 
Hisseyi temsilen Türk Telekom Yönetim 
Kurulu’nda bir üye bulundurur. C 
Grubu Đmtiyazlı Hisse sahibi sermaye 
artırımlarına katılmaz.  
 
Aynı zamanda, Ojer Telekomünikasyon 
A.Ş.’ye ait olan A grubu hisselerin ve 
Hazine Müsteşarlığına ait olan B grubu 
hisselerin yönetim kurulu üyeliklerine 
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aday gösterme imtiyazları vardır. 
Halka açık olan % 15 oranındaki D 
grubu hisselerin yönetim kuruluna 
aday gösterme hakkı 
bulunmamaktadır. 
 
Azlık hakları, esas sözleşme ile 
sermayenin yirmide birinden daha 
düşük bir miktara sahip olanlara 
tanınmamış, şirket mevzuatta halka 
açık şirketler için öngörülmüş olan 
oranları aynen benimsemiştir.   
 
Türk Telekom‘da oy hakkında imtiyaz 
bu sayılanlar dışında bulunmamakla 
birlikte şirket oy hakkının 
kullanılmasını zorlaştırıcı 
uygulamalardan kaçınmakta ve sınır 
ötesi de dâhil olmak üzere her pay 
sahibine oy hakkını en kolay ve uygun 
şekilde kullanma fırsatı sağlamaktadır. 
 
1.6. Kâr Payı Hakkı: 
 
Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım 
politikası vardır. Bu politika, genel 
kurul toplantısında pay sahiplerinin 
onayına sunulmuş, faaliyet raporunda 
yer almış ve şirketin internet sitesinde 
kamuya açıklanmıştır. 
 
Şirketin kâr dağıtım politikası 
yatırımcıların şirketin gelecek 

dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım 
usul ve esaslarını öngörebilmesine 
imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri 
içermektedir. Kâr dağıtım politikasında 
pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket 
menfaati arasında dengeli bir politika 
izlenmektedir. 
 
Ayrıca, esas sözleşmede kâr payı 
avansı ile ilgili hüküm bulunmaktadır. 
 
2013 yılı genel kurulunda sunulan kâr 
dağıtım önerisinde dönem kârı ve 
dağıtılabilir kârın tutarı ile kaynağı, 
grup ayrımları da belirtilmek suretiyle 
hisse başına ödenecek kâr payı ve kâr 
paylarının ödeme zamanı ve şekli 
açıkça belirtilmiştir. 
 
1.7. Payların Devri: 
 
Payların devri hususunda halka açık 
olan kısım için herhangi bir zorlaştırıcı 
hüküm veya uygulama gerek esas 
sözleşmede, gerekse genel kurul 
kararlarında bulunmamaktadır.  Ancak, 
Türk Telekom’un esas sözleşmesi 
(Madde 6/A), A ve B grubu payların 
devri üzerinde çeşitli kısıtlamalara yer 
vermektedir.  
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SĐNOPSĐS 

+ Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi var 

+ Bilgilendirme Politikası yeterlidir 

+ 
Đnternet sitesi kapsamlı, kamunun 
aydınlatılmasında aktif olarak 
kullanılmaktadır 

+ Faaliyet raporu mevzuata uygun, 
kapsamlı ve bilgilendirici 

+ 
Kamuya açıklanması gereken 
önemli olay ve gelişmeler mevzuata 
uygun yapılmakta 

+ 
Uluslararası yatırımcılar için 
hazırlanmış Đngilizce internet sitesi 
bulunmaktadır 

+ 
Gerçek kişi nihai hakim pay 
sahipleri listesi oluşturulmuş ve 
kamuya açıklanmış. 

+ Kâr dağıtım politikası internet 
sitesinde kamuya duyurulmuş 

- 
Đnsan Kaynakları politikası internet 
sitesinde yer almıyor.  

 
2.1. Kurumsal Đnternet Sitesi:  
 
Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait 
internet sitesi aktif olarak 
kullanılmakta ve burada yer alan 
bilgiler sürekli güncellenmektedir. 
 
Şirketin 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,  değişikliklerin 
yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin 
tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas 
sözleşmesinin 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, şirket tarafından 
oluşturulan etik kurallar ve sıkça 
sorulan sorular başlığı altında şirkete 
ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar 
ile bunlara verilen cevaplar yer 
almaktadır. 
 
Bu kapsamda, en az son 5 yıllık 
bilgilere internet sitesinde yer 
verilmektedir. 
 
Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve 
karşılıklı iştirak ilişkilerinden 
arındırılmak sureti ile %5’ten yüksek 
paya sahip olan gerçek kişi pay 
sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve 
oranları ile hangi imtiyaza sahip 
oldukları gösterilecek şekilde 
açıklanmış olup ve asgari koşul olan 6 
ayda bir güncellenmektedir. 
 
Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı 
uyarınca kamuya açıklanması gereken, 
özel durum ve dipnotlar hariç finansal 
tablo bildirimlerini Türkçe’nin yanı sıra 
eş anlı Đngilizce olarak da KAP’ ta 
açıklamaktadır. 
 
Đnternet sitesinde yer alan bilgiler, 
uluslararası yatırımcıların da 
yararlanması açısından Türkçe ile aynı 
içerikte olacak şekilde Đngilizce olarak 
hazırlanmıştır. 
 
Şirketin internet sitesinde ayrıca; 
yatırımcı sunumları, komitelerin 
çalışma esasları (denetim komitesi 
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hariç), bağış politikası, özel durum 
açıklamaları, yönetim kurulu tarafından 
oluşturulmuş vizyon /misyon, temettü 
ve sermaye artırım bilgileri, haber 
alanı, sosyal sorumluluk çalışmaları, 
üst yönetim hakkında bilgi, finansal 
veriler, başlıca rasyo analizlerine yer 
verilmiştir. 
 
Ancak Đnsan kaynakları politikası 
internet sitesinde bulunmamaktadır. 
 
 
2.2. Faaliyet Raporu: 
 
Yönetim kurulu faaliyet raporunu, 
kamuoyunun şirketin faaliyetleri 
hakkında tam ve doğru bilgiye 
ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda 
hazırlamıştır. Faaliyet raporunda;  
 
a. Raporun dönemi, ortaklığın ünvanı, 

ticaret sicil numarası, iletişim 
bilgileri, 

b. Dönem içinde yönetim ve 
denetleme kurullarında görev alan 
başkan ve üyelerin, murahhas 
üyelerin ad ve soyadları, yetki 
sınırları, bu görevlerinin süreleri 
(başlangıç ve bitiş tarihleriyle), 

c. Đşletmenin faaliyet gösterdiği sektör 
ve bu sektör içerisindeki yeri 
hakkında bilgi, 

d. Đşletmenin üretim birimlerinin 
nitelikleri, kapasite kullanım 
oranları, satış miktar ve fiyatlarına 
ilişkin genel açıklamalar, satış 
koşulları ve bunlarda yıl içinde 
görülen gelişmeler, verimlilik 
oranları ve geçmiş yıllara göre 
bunlardaki önemli değişikliklerin 
nedenleri, 

e. Yatırımlardaki gelişmeler, 
teşviklerden yararlanma durumu, 
yararlanılmışsa ne ölçüde 
gerçekleştirildiği, 

f. Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum 
Raporu, 

g. Đlişkili taraf işlemlerine ilişkin 
bilgiler, 

h. Finansal tablolarda yer almayan 
ancak kullanıcılar için faydalı 
olacak diğer hususlar, 

i. Şirketin organizasyon, sermaye ve 
ortaklık yapıları ve varsa bunlara 
ilişkin hesap dönemi içindeki 
değişiklikler, 

j. Personel ve işçilere sağlanan tüm 
menfaatler, personel sayısı 
bilgileri, 

k. Đmtiyazlı paylara ve payların oy 
sayısına ilişkin açıklamalar, 

l. Yapılan araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri, 

m. Kar dağıtım politikası 
n. Finansal durum, kârlılık ve borç 

ödeme durumlarına ilişkin temel 
rasyolar, 

o. Đşletmenin finansman kaynakları 
ve risk yönetim politikaları, 

p. Hesap döneminin kapanmasından 
ilgili finansal tabloların 
görüşüleceği genel kurul toplantı 
tarihine kadar geçen sürede 
meydana gelen önemli olaylara yer 
verilmiştir. 

 
Mevzuatta belirtilen hususlara ek 
olarak; 
 
a. Yönetim kurulu üyeleri ve 

yöneticilerin şirket dışında 
yürüttükleri görevler hakkında 
bilgiye, 

b. Yönetim kurulu komitelerinin 
üyeleri, yürütülen faaliyetleri de 
içerecek şekilde çalışma 
esaslarına, 

c. Yönetim kurulunun yıl içerisindeki 
toplantı sayısına ve yönetim kurulu 
üyelerinin söz konusu toplantılara 
katılım durumuna,      

d. Şirket faaliyetlerini önemli 
derecede etkileyebilecek mevzuat 
değişiklikleri hakkında bilgiye, 

e. Şirket aleyhine açılan önemli 
davalar ve olası sonuçları hakkında 
bilgiye, 

f. Sermayeye doğrudan katılım 
oranının %5’i aştığı karşılıklı 
iştiraklere ilişkin bilgiye, 

g. Çalışanların sosyal hakları, mesleki 
eğitimi ile diğer toplumsal ve 
çevresel sonuç doğuran şirket 
faaliyetlerine ilişkin kurumsal 
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sosyal sorumluluk faaliyetleri 
hakkında bilgiye yer verilmiştir. 

 
Bunlara karşın yönetim kurulu üyeleri 
ve üst düzey yöneticilere sağlanan tüm 
menfaatler toplu olarak verilmiş olup 
Kurumsal Yönetim Đlkeleri açısından bu 
bilginin kişi bazında verilmesi esastır. 
 
2.3. Bağımsız Denetim: 
 
Şirketin bağımsız denetimini yapan 
kuruluş; Akis Bağımsız Denetim ve 
Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG 
Türkiye)’dir. 
 
Son dönemde bağımsız denetçinin 
görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı 
görüş bildirdiği ya da imza atmadığı 
durumlar olmamıştır. Bununla birlikte 
Bağımsız denetçiler ile mahkemeye 
yansımış anlaşmazlıklar bulunmadığı 
beyan edilmiştir. 
 
Bağımsız denetim kuruluşu ve bu 
kuruluşun denetim elemanları, 
bağımsız denetim hizmeti verdikleri 
dönemde, bedelli veya bedelsiz olarak 
danışmanlık hizmetleri vermemiştir. 
Bağımsız denetim kuruluşunun 
yönetim veya sermaye bakımından 
doğrudan ya da dolaylı olarak hakim 
bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve 
çalışanları, şirkete aynı dönem için 
danışmanlık hizmeti vermemiştir. 
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SĐNOPSĐS 

+ Menfaat sahiplerinin haklarının 
kullanımı kolaylaştırılmış 

+ Mal ve hizmetlerde kalite 
standartlarına uyulmakta 

+ 
Menfaat sahipleri bakımından sonuç 
doğuran önemli kararlarda menfaat 
sahiplerinin görüşleri alınmakta. 

+ Etik kurallar kamuya açıklanmış 

+ 
Mal/hizmetlerinin satışında müşteri 
memnuniyetini sağlayıcı tedbirler 
alınmış 

+ Şirket kamuya ve çevreye saygılı 

= 

Menfaat sahiplerinin şirket 
yönetimine katılımını destekleyici 
mekanizmalar var ancak esas 
sözleşmeye konulmamış 

 
 
3.1. Menfaat Sahiplerine Đlişkin 
Şirket Politikası: 
 
Türk Telekom menfaat sahiplerinin 
mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle 
düzenlenen haklarını garanti altına 
almıştır. Bunun dışındaki durumlarda, 
menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet 
kuralları çerçevesinde ve şirket 
imkânları ölçüsünde korunmaktadır. 
Hakların ihlâli halinde etkili ve süratli 
bir tazmin imkânı sağlanmıştır.  
 
Menfaat sahiplerinin haklarının 
korunması ile ilgili şirket politikaları ve 

prosedürleri hakkında yeterli şekilde 
bilgilendirmek amacıyla, şirketin 
internet sitesi aktif olarak 
kullanılmaktadır. 
 
Şirketin kurumsal yönetim yapısının 
başta çalışanlar olmak üzere tüm 
menfaat sahiplerinin yasal ve etik 
açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin 
kaygılarını yönetime iletmesine imkân 
vermek amacı ile internet sitesinde     
“Kurumsal Yönetim Komitesi Đletişim 
Formu” oluşturmuştur.  
 
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket 
Yönetimine Katılımının 
Desteklenmesi: 
 
Türk Telekom, başta şirket çalışanları 
olmak üzere menfaat sahiplerinin, 
şirket faaliyetlerini aksatmayacak 
şekilde, şirket yönetimine katılımını 
destekleyici modeller geliştirmiş, 
bunları Kurumsal Yönetim Uyum 
Raporu’nda açıklamıştır. Öte yandan, 
söz konusu model ve mekanizmalar 
esas sözleşmede yer almamaktadır.   
 
3.3. Şirketin Đnsan Kaynakları 
Politikası: 
 

Türk Telekom bünyesinde Çalışma 
koşullarının ve bu koşulların çevre ile 
ilişkilerinin ayrı bir birim dahilinde 
değerlendirilmesi ihtiyacı ile Đnsan 
Kaynakları Başkanlığı Ortak Hizmetler 
Merkezi Direktörlüğü Yönetim 
Sistemleri Müdürlüğü kurulmuştur. 

Bu görev kapsamında; 

• Đş kazalarının incelenmesi ve 
önlenmesine ilişkin çalışmalar, 

• Đş kazaları sonucunda hak 
sahipleri, kazazede ve ailesi ile 
anlaşmazlıkların sulh yolu ile 
çözülmesine ilişkin çalışmalar, 



 

 18

• Đş kazalarının analizine ilişkin 
istatistik çalışmaları, 

• Kişisel Koruyucu Donanım Satın 
Alımı ve Katalog Hazırlanması 

• TT ĐSGĐP Projesi çalışmaları 
• Sağlık Gözetimi kapsamında 

yapılan çalışmalar,  
• ISO 14001 Çevre Yönetim 

Sistemi ve OHSAS 18001 Đş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi belgelendirme 
çalışmaları,  

• Çevresel etki ve risk 
değerlendirme çalışmaları, 

• Atık yönetimine ilişkin 
çalışmalar, 

• CDP, GRI gibi sürdürülebilirlik 
çalışmaları, 

• Eğitim çalışmaları  
• Đş sağlığı ve güvenliği 

kültürünün yaygınlaştırılması ve 
ilgili kurum ve kuruluşlara 
lansman yapılması çalışmaları, 

Gerçekleştirilmektedir. 

 
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle 
Đlişkiler: 
 
Müşteri ve tedarikçilerin memnuniyeti, 
şirketin öncelikli ve vazgeçilmez hedefi 
olup, müşteri memnuniyeti düzenli 
olarak raporlanıp takip edilmektedir. 
Ticari sır kapsamında, müşteri ve 
tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine 
de özen gösterilmektedir.  
 
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal 
Sorumluluk: 
 
Şirket internet sitesinde de yer 
verildiği üzere başta Denetim ve 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket 
Yöneticileri olmak üzere tüm Türk 
Telekom çalışanları:  
 

• Öncelikle etik ilkelerin önemini 
kabul edip, bu ilkelere uyarlar.  

• Davranış ve düşünceleri ile 
diğer çalışanlara örnek olurlar.  

• Etik Đlkelerinin öncelikle 
sorumlu oldukları birimlerde 
yerleştirilmesini ve 
yaşatılmasını benimserler.  

• Şirket kültürünün 
yerleştirilmesi, çalışanlara 
uymak zorunda oldukları 
normların, değerlerin ve 
ilkelerin benimsetilmesi için 
çalışırlar. Faaliyetlerinin sadece 
bu Etik Đlkeleri’nin lafzına değil 
aynı zamanda ruhuna da uygun 
olmasını sağlamaya, yasalar ve 
Şirket politikalarına uygun bir 
şekilde Şirket’in içinde yaşattığı 
bir kültür geliştirmeye gayret 
ederler.  

• Çalışanların Şirketin işleyişi ile 
ilgili sorunların yanında etik 
sorunlarla ilgili konularda da 
kendilerine başvurmaktan 
çekinmeyecekleri ve açık 
iletişim kurabilecekleri bir 
ortam sağlarlar.  

• Davranış ve kararlarında her 
zaman kendi kişisel ilişkileri 
veya mali ve ticari çıkarlarıyla 
Şirket’e karşı olan 
sorumlulukları arasındaki 
mevcut veya ilerde meydana 
çıkabilecek menfaat 
çatışmalarını etik olarak ele 
almak da dâhil olmak üzere 
dürüst tutarlı bir tavır 
sergilerler.  

• Şirket’in BĐST’e ve diğer yetkili 
Kurum ve Kurullara sunacağı 
veya başka bir şekilde kamuya 
açıklayacağı tüm rapor ve 
belgelerde tam, adil, doğru, 
zamanında ve anlaşılır 
açıklamalar yaparlar.  

• Şirket’e ve hissedarlarıyla 
Şirket arasındaki ilişkiye 
uygulanacak tüm kanunlara, 
kurallara ve düzenlemelere 
uyarlar.  

• Bu Etik Đlkelerine bilinen ya da 
şüphelenilen bir ihlalin olması 
durumunda bu durumu vakit 
geçirmeksizin Denetim Komitesi 
Başkanı’na bildirirler.  
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Türk Telekom çalışanları, Yöneticileri, 
Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri; 
Pay sahipleri aleyhine sonuç 
doğurabilecek baskılara boyun eğmez, 
Müşterilerden/Tedarikçilerden özel 
menfaat sağlayamaz, 
müşteriler/tedarikçiler arasında aracılık 
ilişkisi kurarak menfaat aktarımı 
yapamaz. Müşteriler/Tedarikçiler 
arasında çıkar çatışması söz konusu 
olduğunda tüm taraflara eşit ve adil 
davranır. Görevlerini tarafsız olarak 
yapar, bunun için gayret gösterir.  
 
Çıkar çatışmalarını önlemek için; 
çalışanlar aşağıdaki kurallara uyarlar:  
 

• Müşterilerle/Tedarikçilerle borç-
alacak ilişkisine girmemek, kefil 
olmamak ve onların kefaletlerini 
kabul etmemek.  

• Müşteriler/Tedarikçiler ile 
masrafı tamamen veya kısmen 
karşılanan davet, yurt içi-dışı 
seyahat, tatillere bir üst 
yöneticinin bilgisi ve izni 
olmadan çıkmamak.  

• Müşterilerden/Tedarikçilerden 
kendileri için yükümlülük 
doğurabilecek mahiyet ve 
değerde teamül dışı hediye 
kabul etmemek ve yetkisini 
kullanarak 
müşterinin/tedarikçinin iş 
alanından maksadını aşan, 
normal uygulamaların dışına 
çıkan avantajlar (örneğin özel 
indirimli alışveriş yapmak) 
sağlamamak.  

• Eş, akraba ve arkadaşlarla iş 
ilişkisine girmemek (Şirket 
lehine bir menfaat söz konusu 
ise bir üst yöneticiden onay 
alınarak iş ilişkisi kurulabilir.)  

• Şirket içinde veya iştiraklerde 
çalışanın eş veya yakın 
akrabalarının terfi veya 
ödüllendirilme kararlarında 
etkili olmamak.  

 
Türk Telekom, teknoloji, altyapı ve 
insan kaynağına yaptığı yatırımların 

yanı sıra ülke çapında hayata geçirdiği 
“Türkiye’ye Değer” sosyal sorumluluk 
projeleriyle de toplum yaşamına değer 
katmaktadır. Telefon Kütüphanesi, 
Türk Telekom Okulları, Türk Telekom 
Đnternet Evleri, Türk Telekom Amatör 
Spor Kulüpleri ve E-fatura Ormanları 
gibi ulusal çapta yürütülen dev sosyal 
sorumluluk projelerinin yanı sıra Türk 
Telekom il müdürlüklerinin düzenlediği 
100’den fazla yerel sosyal sorumluluk 
faaliyeti de “Türkiye’ye Değer” projesi 
kapsamında devam etmektedir. 
 
Gönüllüler, kan bağışından ilaç 
toplama kampanyasına, arama 
kurtarma ekibinden amatör spor 
kulüplerine, Telefon Kütüphanesi’nde 
gönüllü kitap okumaktan oyuncak 
toplamaya kadar pek çok çalışmanın 
içinde yer almaktadır. Bu kapsamda 
Türkiye genelinde bugüne kadar 
gerçekleştirilen kampanyalarla, 3 bin 
200 ünite kan bağışına, ayrıca yaklaşık 
4 bin kutu ilaç toplanmasına destek 
olunmuştur. 
 
Türkiye’de en çok sevilen ve takip 
edilen spor branşlarından biri olan 
futbolda ülkemizin önde gelen kulübü 
Galatasaray’ın yeni stadı Türk Telekom 
Arena için yapılan isim sponsorluk 
anlaşması ise 2020 yılına kadar 
sürecektir. 
 
3.6. Sürdürülebilirlik 
 
Türk Telekom, sürdürülebilirlik 
hedeflerini açıkça tanımlayan, iklim 
değişikliği risklerini ve fırsatlarını 
yönetmeyi sağlayan sera gazı yönetim 
stratejisiyle ve bu alanda yaptığı 
çalışmalarıyla sektörde öncü rol 
oynamaktadır. 
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya 
bırakabilmek adına kurumsal sosyal 
sorumlulukları kapsamında doğayla 
dost iletişim çalışmalarını da yürüten 
Türk Telekom, sürdürülebilirlik 
çalışmalarına 1990’lı yılların başında 
enerjiyi yedeklemek üzere kurduğu 
güneş enerjisi panelleriyle başlamıştır. 
Daha sonra iklim değişikliği ile 
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mücadele için düşük karbonlu 
teknolojilerin yaygınlaşmasını 
kolaylaştıracak yenilikçi ve 
sürdürülebilir politikaları 
oluşturabilmek amacıyla 2010’da Türk 
Telekom Sürdürülebilirlik Komitesi’ni 
kurmuştur. Aynı yıl daha verimli enerji 
kullanımına yönelik çalışmaları 
yürütülmesiyle yenilenebilir enerji 
kaynaklarından faydalanılması 
amacıyla Enerji Verimliliği ve Yeni Nesil 
Enerji Müdürlüğü de kurulmuştur. 
 
Halka açık şirketlerin sera gazı 
stratejileri ile karbon salınım 
miktarlarını beyan etmesi amacıyla 
hayata geçirilen Karbon Saydamlık 
Projesi (Carbon Disclosure Project), en 
prestijli çevre projeleri arasında yer 
almaktadır. 2010-2013 yılları arasında 
Türkiye’de CDP’ye raporlama yapan ilk 
ve tek telekomünikasyon şirketi olan 
Türk Telekom, 2013’te yaptığı 
raporlama ile CDP 2013 Đklim 
Değişikliği Karbon Saydamlık Lideri 
Ödülü almıştır. Türk Telekom, Karbon 
Saydamlık Projesi 2013 Raporu 
sonuçlarına göre, sürdürdüğü 
projelerle 85 milyon TL’yi aşkın 
tasarruf sağlamayı başarmıştır. 
 
Türk Telekom 2012’de, küresel sıcaklık 
artış miktarının 2°C’nin altında 
tutulmasını hedefleyen Durban 
Bildirgesi’ni imzalamış bulunmaktadır. 
Dünyanın önde gelen şirketlerinin 
yöneticilerinin katıldığı Durban 
Bildirgesi’ni imzalayan Türk Telekom, 
özel sektörü aksiyon almaya davet 
eden şirketler arasında yer almıştır. 
Türk Telekom söz konusu bildirgenin 
sadece imzalayıcısı değil, geliştiricisi 
olmak gibi bir görevi de üstlenmiştir. 
 
Türk Telekom, enerjinin verimli 
kullanımına ve tasarrufuna yönelik e-
sürdürülebilirlikle ilgili konuları 
organize eden GeSI’ye (Global e-
Sustainability Initiative) üye olan ilk 
Türk şirketidir. Türk Telekom, GeSI 

çatısı altında faaliyet gösteren Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu faaliyetleri 
kapsamında, enerji ve IT 
ekipmanlarının verimli kullanılması için 
diğer üyelerle bilgi ve tecrübe 
paylaşımına devam etmektedir. 
 
Türk Telekom, Avrupa Birliği’nin 
EUREKA Ar-Ge Programı altında 
faaliyet gösteren, Eurogia+ Kümesinin 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen ilk 
telekomünikasyon operatörü 
konumundadır. Türk Telekom, bu 
program üyeliği ile Avrupa’nın enerji 
verimliliği ve düşük karbon 
teknolojilerinin belirlenmesi ve 
geliştirilmesi süreçlerinde söz sahibi 
olmayı hedeflemektedir. 
 
Türk Telekom, iklim değişikliğiyle 
mücadele ve düşük karbon 
ekonomisine geçişte iş dünyası 
tarafından yürütülen çalışmaları 
desteklemek amacıyla kurulan Đklim 
Platformu’na 2011’de üye olmuştur. 
REC ve TÜSĐAD iş birliği ile kurulan 
platform çalışmalarını 2013’te de 
sürdürmüştür. Türk Telekom, Galler 
Prensi Charles’ın başkanlık ettiği bu 
platforma üye olarak, uluslararası 
arenada gezegenin geleceğinin 
tartışılmasında ve düşük karbon 
ekonomisine geçişte etkin rol 
oynamaktadır. 
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SĐNOPSĐS 

+ Şirketin misyon, vizyon ve stratejik 
hedefleri belirlenmiş 

+ Yönetim kurulu etkin ve nitelikli 
üyelerden oluşuyor 

+ 
Yönetim kurulunda dört bağımsız 
üye var  

+ 
Denetim, Kurumsal Yönetim ve 
Riskin Erken Saptanması ve 
Yönetimi komiteleri ihdas edilmiş 

+ 

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst 
düzey yöneticilerin ücretlendirme 
esasları belirlenmiş ve kamuya 
açıklanmış 

+ 

Yönetim kurulu toplantılarının ne 
şekilde yapılacağı şirket içi 
düzenlemeler ile yazılı hale 
getirilmiş ve esas sözleşmede 
belirtilmiştir. 

+ 
Ücretlendirme politikası 
oluşturulmuş ve internet sitesinde 
yayınlanmış 

= 
Komitelerin işlevsellik ve etkinlik 
dereceleri hakkında gözlemlerimiz 
devam edecek 

- Yönetim Kurulunda kadın üye 
bulunmamaktadır 

- Yönetim Kurulu’na aday gösterme 
imtiyazı bulunmakta. 

 
 
4.1. Yönetim Kurulunun Đşlevi: 
 
Yönetim kurulu; aldığı stratejik 
kararlarla, şirketin risk, büyüme ve 
getiri dengesini en uygun düzeyde 

tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi 
anlayışıyla şirketin öncelikle uzun 
vadeli çıkarlarını gözetmekte, şirketi 
bu prensiplerle idare ve temsil 
etmektedir.  
 
Yönetim kurulu şirketin stratejik 
hedeflerini tanımlamış, şirketin ihtiyaç 
duyacağı insan ve finansal kaynaklarını 
belirlemiştir ve şirket yönetiminin 
performansını denetlemektedir.  
 
Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas 
sözleşmeye, iç düzenlemelere ve 
oluşturulan politikalara uygunluğunu 
da gözetmektedir. 
  
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet 
Esasları: 
 
Yönetim kurulu faaliyetlerini şeffaf, 
hesap verebilir, adil ve sorumlu bir 
şekilde yürütmektedir. 
 
Yönetim kurulu üyeleri arasındaki 
görev dağılımı faaliyet raporunda 
açıklanmıştır. Yönetim kurulu, risk 
yönetim ve bilgi sistemleri ve 
süreçlerini de içerecek şekilde iç 
kontrol sistemlerini, ilgili yönetim 
kurulu komitelerinin görüşünü de 
dikkate alarak oluşturmuştur. Bu 
çerçevede, yönetim kurulu, yılda en az 
bir kez risk yönetimi ve iç kontrol 
sistemlerinin etkinliğini gözden 
geçirmektedir. 
 
Đç kontroller ve iç denetimin varlığı, 
işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet 
raporunda bilgi verilmiştir.  
 
Yönetim kurulu şirket ile pay sahipleri 
arasında etkin iletişimin korunmasında, 
yaşanabilecek anlaşmazlıkların 
giderilmesinde ve çözüme 
ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve 
bu amaca yönelik olarak Kurumsal 
Yönetim Komitesi ve Sermaye 
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Piyasaları ve Yatırımcı Đlişkileri 
Direktörlüğü ile yakın işbirliği içerisinde 
çalışmaktadır. 
 
Yöneticilerin görevlerini gereği gibi 
yerine getirmemeleri nedeniyle şirketin 
ve üçüncü kişilerin uğradıkları 
zararların tazmini ile ilgili gerekli 
düzenleme yapılmıştır. 
  
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı: 
 
Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından 
aşağıdaki şekilde aday gösterilecek on 
iki (12) üyeden oluşur. 
(a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim 
Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 
yedi (7) kişiyi aday gösterme hakkına 
sahiptir; 
(b) Hazine, B Grubu Hisse sahibi 
sıfatıyla;  
- Şirket sermayesinin %30 veya daha 
fazlasını elinde tuttuğu müddetçe 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 
seçilmek üzere Sermaye Piyasası 
düzenlemelerinde tanımlanan 
bağımsızlık niteliklerini taşıyan dört (4) 
kişiyi aday gösterme hakkına sahip 
olacaktır; veya 
- Şirket sermayesinin %15 veya daha 
fazlasına sahip olması halinde (fakat 
%30’dan daha az) Bağımsız Yönetim 
Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 
Sermaye Piyasası düzenlemelerinde 
tanımlanan bağımsızlık niteliklerini 
taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme 
hakkına sahip olacaktır. ; 
- Yukarıdaki bentlerde belirtilen Şirket 
sermayesinin %30’unun ve %15’inin 
hesaplanmasında, Hazine’nin B Grubu 
Hisselerden ve D Grubu Hisselerden 
elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte 
hesaba katılacaktır. 
(c) Hazine Şirket sermayesinin %15 
veya daha fazlasını elinde tuttuğu 
müddetçe (fakat %30’dan daha az), A 
Grubu Hisse sahibi Sermaye Piyasası 
düzenlemelerinde tanımlanan 
bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) 
kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak ve yedi (7) kişiyi Yönetim 
Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 
aday gösterme hakkına sahip olacaktır. 

(d) Hazine C Grubu Đmtiyazlı Hisse’yi 
elinde tuttuğu müddetçe Yönetim 
Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 
ayrıca C Grubu Đmtiyazlı Hisse için 
bir(1) aday gösterme hakkına sahip 
olacaktır. 
 
Kurumsal yönetim komitesi yönetim ve 
pay sahipleri de dâhil olmak üzere 
bağımsız üyelik için aday tekliflerini, 
adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp 
taşımaması hususunu dikkate alarak 
değerlendirmiş ve buna ilişkin 
değerlendirmesini bir rapora 
bağlayarak yönetim kurulu onayına 
sunmuştur. Bağımsız üye adaylarının 
belirlenmesinde SPK kriterlerine 
uyulmuştur.  Bağımsız yönetim kurulu 
üye adayları, mevzuat, esas sözleşme 
ve SPK kriterleri çerçevesinde bağımsız 
olduklarını yazılı olarak beyan 
etmişlerdir.       
  
Yönetim kurulunda kadın üye 
bulunmamaktadır.  
 
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının 
Şekli: 
 
Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim 
kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel 
müdür ile görüşerek yönetim kurulu 
toplantılarının gündemini 
belirlemektedir ve Yönetim Kurulu 
seçildikten sonra rapor dönemi sonuna 
kadar 7 adet toplantı yapılmış ve bu 
toplantılara katılım oranı ortalama % 
95 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Yönetim kurulu toplantısı gündeminde 
yer alan konular ile ilgili bilgi ve 
belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak 
suretiyle, toplantıdan yeterli zaman 
önce yönetim kurulu üyelerinin 
incelemesine sunulmaktadır.  
 
Yönetim kurulunda her üyenin bir oy 
hakkı vardır. Ancak, Ekonomi ve 
güvenlik ile ilgili olarak milli menfaatin 
korunması amacıyla aşağıdaki konular 
ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel 
Kurul'da onaylansa bile, 1 adet C 
Grubu Đmtiyazlı Hisseyi temsil eden 
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üyenin olumlu oyu olmaksızın 
gerçekleştirilemez. Aksi takdirde 
yapılan işlemler geçersiz sayılır.  

• Ana Sözleşme değişiklikleri; 
• Yönetim kontrolünü etkileyecek 

oranlardaki nama yazılı 
hisselerin devri; 

• Nama yazılı hisselerin devrinin 
pay defterine işlenmesi. 

Yönetim kurulu toplantılarının ne 
şekilde yapılacağı şirket içi 
düzenlemelerde, toplantı ve karar 
nisabı esas sözleşmede yazılı hale 
getirilmiştir.  
 
Yönetim kurulu üyelerinin şirket işleri 
için gereken zamanı ayırmalarına özen 
gösterilmekte olup, şirket dışında 
başka görev veya görevler almasına 
ilişkin bir sınırlandırma 
bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız 
üyelerin iş deneyimleri ve sektörel 
tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli 
katkısı dolayısıyla böyle bir 
sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamıştır.  
 
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde 
Oluşturulan Komiteler: 
 
Yönetim kurulunun görev ve 
sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine 
getirmek amacıyla kurul bünyesinde 
Kurumsal Yönetim, Denetim ve 
Risklerin Erken Saptanması ve 
Yönetimi komiteleri kurulmuştur.  
 
Komitelerin görev alanları, çalışma 
esasları (Denetim komitesi hariç), ve 
hangi üyelerden oluşacağı yönetim 
kurulu tarafından belirlenmiş ve 
şirketin internet sitesinde kamuya 
açıklanmıştır. 
 
Denetim komitesi iki tanesi bağımsız 
olmak üzere dört üyeden 
oluşmaktadır. Komite başkanı bağımsız 
üyeler arasından seçilmiştir.  
 
Kurumsal Yönetim Komitesi üç üyeden 
oluşmakta olup başkan bağımsız 
üyeler arasından seçilmiştir.  

Risklerin Erken Saptanması ve 
Yönetimi komitesi iki üyeden 
oluşmakta olup, komitede bağımsız 
üye bulunmamaktadır. 
 
Komitelerde icracı üye 
bulunmamaktadır. 
        
Komitelerin görevlerini yerine 
getirmeleri için gereken kaynak ve 
destek yönetim kurulu tarafından 
sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli 
gördükleri yöneticiyi toplantılarına 
davet edebilmekte ve görüşlerini 
alabilmektedirler. 
 
Denetim Komitesi; şirketin muhasebe 
sistemi, finansal bilgilerinin kamuya 
açıklanması, bağımsız denetimi ve 
şirketin iç kontrol ve iç denetim 
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin 
gözetimini yapmakta, şirketin 
muhasebe ve iç kontrol sistemi ile 
bağımsız denetimiyle ilgili olarak 
şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, 
sonuca bağlanması, şirket 
çalışanlarının, şirketin 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 ilişkin değerlendirmelerini ve 
önerilerini derhal yönetim kuruluna 
yazılı olarak bildirmekte ve kamuya 
açıklanacak yıllık ve ara dönem 
finansal tabloların şirketin izlediği 
muhasebe ilkeleri ile gerçeğe 
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin 
değerlendirmelerini, şirketin sorumlu 
yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin 
görüşlerini alarak kendi 
değerlendirmeleriyle birlikte yönetim 
kuruluna yazılı olarak bildirmektedir. 
 
Denetim komitesinin çalışma esasları 
ve hesap dönemi içinde yönetim 
kuruluna kaç kez yazılı bildirimde 
bulunduğu ve toplantı sonuçları 
hakkında yıllık faaliyet raporunda 
açıklama yapılmamıştır. Ayrıca 
Yönetim kurulu tarafından Denetim 
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komitesi çalışma esasları 
belirlenmemiştir.  
 
Şirketin bağımsız denetimini yapan 
kuruluş; Akis Bağımsız Denetim ve 
Serbest Mali Müşavirlik Anonim 
Şirketi’dir. Bağımsız denetim 
kuruluşunun seçim süreci, denetim 
komitesinin bağımsız denetim 
kuruluşlarının yetkinlik ve bağımsızlık 
koşullarını da dikkate alarak uygun 
gördüğü denetim firmasını yönetim 
kuruluna önermesi biçiminde 
gerçekleşmektedir. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi şirkette 
kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp 
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise 
gerekçesini ve bu prensiplere tam 
olarak uymama dolayısıyla meydana 
gelen çıkar çatışmalarını tespit 
etmekte ve yönetim kuruluna 
kurumsal yönetim uygulamalarını 
iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. 
Ayrıca, pay sahipleri ile ilişkiler 
biriminin çalışmalarını gözetmektedir.  
 
Ancak, Yatırımcı Đlişkileri Direktörünün 
Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi 
olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca Yönetim 
Kurulu başkanı bu komitede yer 
almaktadır.  
 
Risk Yönetim Komitesi, risk yönetim 
sistemlerini en az yılda bir kez gözden 
geçirmektedir. Ancak şirketin varlığını, 
gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, 
tespit edilen risklerle ilgili gerekli 
önlemlerin uygulanması ve riskin 
yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapıp 
yapmadığı hakkında sağlam bir görüş 
sahibi olabilmemiz Risk Yönetim 
Komitesi’nin etkinlik derecesini 
değerlendirebilmemiz için daha fazla 
gözleme ihtiyacımız bulunmaktadır.
  
 
Aday Gösterme Komitesi ve 
Ücretlendirme Komitesi kurulmamış 
olup bu komitelerin görevleri Kurumsal 
Yönetim Komitesi’nin çalışma 
esaslarına dâhil edilmiştir. Yönetim 

kuruluna uygun adayların saptanması 
ile değerlendirilmesi ve eğitilmesi 
konularında şeffaf bir sistemin 
oluşturulması ve bu hususta politika ve 
stratejiler belirlenmesi konularıyla üst 
düzey yöneticilerin ücretlendirme 
esaslarına ilişkin önerilerini yapmıştır.  
 
Ancak komitenin; yönetim kurulunun 
yapısı ve verimliliği hakkında düzenli 
değerlendirmeler yapıp yapmadığı; bu 
konularda yapılabilecek değişikliklere 
ilişkin yönetim kuruluna tavsiyelerde 
bulunup bulunmadığı;  yönetim kurulu 
üyelerinin kariyer plânlaması 
konusundaki yaklaşım, ilke ve 
uygulamalar ile şirketin ve üyenin 
performansı ile bağlantılı olacak şekilde 
ücretlendirmede kullanılabilecek 
ölçütleri belirleyip belirlemediği ve 
kriterlere ulaşma derecesi dikkate 
alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve 
üst düzey yöneticilere verilecek 
ücretlere ilişkin önerilerin yönetim 
kuruluna sunulup sunulmadığı 
hakkında sağlam bir görüş sahibi 
olabilmemiz ve komitelerin etkinlik 
derecesini değerlendirebilmemiz için 
daha fazla gözleme ihtiyacımız 
bulunmaktadır. 
 
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve 
Đdari sorumluluğu bulunan  
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar: 
 
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerin ücretlendirme esasları 
yazılı hale getirilmiş ve genel kurul 
toplantısında ayrı bir madde olarak 
ortakların bilgisine sunulmuştur. 
 
Bu amaçla hazırlanan ücretlendirme 
politikası, şirketin internet sitesinde 
yer almaktadır. Bağımsız yönetim 
kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde 
hisse senedi opsiyonları veya şirketin 
performansına dayalı ödeme plânları 
kullanılamamaktadır. 
 
Şirket, herhangi bir yönetim kurulu 
üyesine veya üst düzey yöneticilerine 
borç vermemekte, kredi 
kullandırmamakta, üçüncü bir kişi 



 

 25

aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi 
kullandırmamakta veya lehine kefalet 
gibi teminatlar vermemektedir. 
 
Yöneticilerin görevlerini gereği gibi 
yerine getirmemeleri nedeniyle şirketin 
ve üçüncü kişilerin uğradıkları 
zararların tazmini ile ilgili düzenleme 
yapılmıştır. 
         
Yöneticilere verilecek ücret, kişilerin 
nitelikleriyle ve şirketin başarısına 
yaptıkları katkıyla orantılı olup, piyasa 
koşullarına göre belirlenmiştir. 
 
Yöneticilerin, şirket hakkındaki gizli ve 
kamuya kapalı bilgileri kendileri veya 
başkaları lehine kullandıklarına dair 
karine yoktur. Şirket işleri ile ilgili 
olarak doğrudan veya dolaylı hediye 
kabul etmiş, haksız menfaat sağlamış 
yönetici yoktur 
 

Ancak, Yönetim kurulu üyelerine ve 
idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilerine verilen ücretler ile 
sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık 
faaliyet raporunda toplu olarak verilmiş 
olup, bireysel bildirim esasına 
uyulmamıştır. 
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Not Anlamı 

9 - 10 

Şirket SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlamış ve 
tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol 
mekanizmaları etkin bir şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir. Tüm 
kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir.  
Pay ve menfaat sahiplerinin hakları en adil şekilde gözetilmektedir; 
kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri en üst düzeydedir ve yönetim 
kurulunun yapı ve işleyişi en iyi uygulama kategorisindedir. Bu alanlarda 
hemen hemen hiçbir zaaf bulunmamaktadır. BIST Kurumsal Yönetim 
Endeksi’ne en üst düzeyde dâhil edilmek hakkedilmiştir. 

7 - 8 

Şirket SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağlamış ve 
çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç 
kontrol mekanizmaları, az sayıda iyileştirmelere gerek duyulsa da etkin bir 
şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir. Kurumsal yönetim risklerinin 
çoğunluğu tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve 
menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir; kamuyu 
aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir ve yönetim kurulunun 
yapı ve işleyişi sağlam temellere dayandırılmıştır. Çok büyük riskler teşkil 
etmese de, bu alanların biri veya birkaçında bazı iyileştirmeler gereklidir.  
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne üst düzeyde dâhil edilmek 
hakedilmiştir. 

6 

Şirket SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne orta derecede uyum sağlamış ve 
gerekli politika ve önlemlerin bir kısmını uygulamaya sokmuştur. Yönetim 
ve iç kontrol mekanizmaları, orta derecede oluşturulmuş ve işlemekte, 
ancak iyileştirmelere gerek vardır.  Kurumsal yönetim risklerinin bir kısmı 
tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. BIST Kurumsal Yönetim 
Endeksi’ne dahil edilmek hakkedilmiş ve ulusal standartlara uyum 
sağlanmıştır ancak uluslararası platformlarda bu standartların gerisinde 
kalınabilir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu aydınlatma ve 
şeffaflık; ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında iyileştirmeler 
gerekmektedir.   

4 - 5 

Şirket SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne gereken asgari derecede uyum 
sağlamış ve gerekli politika ve önlemlerin standartların altında bir kısmını 
uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, gereken 
asgari derecede oluşturulmuş, ancak tam etkin bir şekilde işlememektedir.  
Kurumsal yönetim riskleri tamamen tespit edilmemiş ve aktif bir şekilde 
yönetilememektedir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu aydınlatma 
ve şeffaflık ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında veya hepsinde önemli 
iyileştirmeler gerekmektedir.   

<4 

Şirket SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne uyum sağlamamıştır ve gerekli 
politika ve önlemleri zayıftır. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, gerekli 
etkinlikte oluşturulmamıştır. Önemli kurumsal yönetim riskleri mevcut olup 
bu riskler aktif bir şekilde yönetilmemekte ve şirket kurumsal yönetim 
ilkelerine duyarlı değildir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu 
aydınlatma ve şeffaflık ve yönetim kurulu alanlarının hepsinde önemli 
zaaflar vardır. Yatırımcı güveni zedelenebilir ve maddi zararlar oluşabilir.  
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