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Mü"terisine yakın, ürün kalitesinde tutkulu, çalı"anların güven duydu$u, mü"terilerin gönül ba$ı kurdu$u, i" ortaklarının 
kalıcı oldu$u bir kurum kültürü sahiplenmi" olan Mavi, faaliyetlerini "effaflık, adalet, sorumluluk, hesap verebilirlik ve 
sürdürülebilirlik prensiplerinden hareketle yürütmektedir. 

Mavi 15 Haziran 2017 tarihinde MAVI sembolüyle Borsa !stanbul’da i"lem görmeye ba"lamı" ve bu tarihten itibaren 
SPK düzenlemelerine tabi olmu"tur. #irket yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebli$i kapsamında 
zorunlu olan ilkelere tam olarak uyum sa$lamayı prensip olarak benimsemi"tir. Zorunlu olmayan kurumsal yönetim 
ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, henüz uygulamaya koyulmamı" olan ilkeler üzerinde çalı"ılmakta 
olup "irketin etkin yönetimine katkı sa$layacak "ekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalı"malarının tamamlanması 
sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. 

#irketin 01.02.2019–31.01.2020 özel hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ile Kurumsal 
Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile SPK Haftalık Bülteni’nde ilan edilmi" 
olan sunum esaslarına ve SPK’nın II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebli$i”ne uygun olarak hazırlanmı" ve Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmı"tır. 

URF ve KYBF’ye "irketin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) eri"ilebilen kurumsal internet sitesinde 
(mavicompany.com) yer alan Yatırımcı !li"kileri sekmesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun internet sitesinde 
(www.kap.org.tr) yer alan www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843760 ve www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843756 linklerinden 
ula"ılması mümkündür. 

#irketin KAP’ta yayınlanmı" olan bahsi geçen Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda (“URF”) uyum durumu “kısmen” 
ya da “hayır” olarak ifade edilmi" olan maddelere ve bunlara ili"kin açıklamalara a"a$ıda yer verilmi"tir. Zorunlu 
olmayan ilkelere tam olarak uyum sa$lanamaması nedeniyle "irketin maruz kaldı$ı çıkar çatı"ması bulunmamaktadır.

Madde 1.3.1O. Yapılan ba$ı"lar için Genel Kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmi", bunlardan 
yararlananların detayına yer verilmemi"tir.

Madde 1.5.2. Esas Sözle"me’de azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha dü"ük oranda pay sahibi olanlara 
tanınmamı" olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlı$a düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar 
sa$lanmı"tır.

Madde 3.1.3. Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili kâr da$ıtım, ba$ı" ve yardım, bilgilendirme, tazminat, ücretlendirme 
ve Mavi'de Biz ve !lkelerimiz politikaları kurumsal internet sitesinde yer almakta olup di$er düzenlemeler iç ileti"im 
platformu olan Mavi !leti"im'de yer almaktadır.

Madde 4.3.9. Yönetim Kurulu'nda yalnızca bir kadın üye bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulu'ndaki 
kadın üye sayısının artırılması yönünde çalı"malar devam etmektedir.

Madde 4.4.7. Yönetim Kurulu üyeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde 
"irkete önemli katkılar sunmakta olup, Yönetim Kurulu üyelerinin "irket dı"ındaki görevlerine yönelik sınırlandırma 
getirilmemi"tir. Özellikle ba$ımsız üyelerin i" deneyimleri ve sektör tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı 
olması dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Madde 4.5.5. #irketin faaliyet hacmi ve idari ihtiyaçları gibi konuları de$erlendirerek Yönetim Kurulu ba$ımsız üye 
sayısını iki olarak belirlemi"tir. Üç adet komite bulunmakta olup, komite ba"kanlarının ba$ımsız üye olmasına ili"kin 
ilke açısından ba$ımsız üyelerin bu durumda birden fazla komitede görev alması zaruri olmu"tur. Bu durum herhangi 
bir "irket içi çıkar çatı"masına yol açmamaktadır. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843760
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843756


Madde 4.6.1. Yönetim Kurulu seviyesinde performans de$erlendirmesi kapsamında özel bir çalı"ma 
gerçekle"tirilmemi"tir.

Madde 4.6.5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul'da belirlenmekte olup, ayrıca finansal tablo dipnotlarında 
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel "ekilde toplu olarak 
kamuya açıklanmaktadır.
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Paylarının halka arzından kısa b,r süre sonra ",rket bünyes,nde yerl, ve yabancı yatırımcıların, g,zl, ve t,car, sır 
n,tel,$,ndek, b,lg,ler har,ç olmak üzere ve b,lg, e",ts,zl,$,ne yol açmayacak "ek,lde do$ru, tutarlı ve zamanında 
b,lg,lend,r,lmes,, ",rket,n b,l,n,rl,$,n,n ve kred,b,l,tes,n,n artırılması, Yönet,m Kurulu ,le sermaye p,yasası düzenley,c,ler, 
ve katılımcıları arasında ç,ft yönlü ,let,",m ve b,lg, alı"ver,",n,n sa$lanması, pay sah,pl,$, haklarının kullanılmasında 
mevzuata ve Esas Sözle"me’ye uyumun gözet,lmes,, kamuyu aydınlatma yükümlülükler,n,n her türlü mevzuata ve 
",rket,n B,lg,lend,rme Pol,t,kası’na uygun olarak yer,ne get,r,lmes, konularında faal,yet göstermek üzere CFO’ya 
d,rekt raporlama yapan b,r Yatırımcı !l,"k,ler, Bölümü bulunmaktadır. Kıdeml, yatırımcı ,l,"k,ler, d,rektörü, Sermaye 
P,yasası Faal,yetler, Düzey 3 L,sansı’na ve Kurumsal Yönet,m Derecelend,rme L,sansı’na sah,p olup aynı zamanda 
",rket,n Kurumsal Yönet,m Kom,tes, üyes,d,r. 

Yatırımcı !l,"k,ler, D,rektörlü$ü, 01.02.2019-31.01.2020 özel hesap dönem,nde ",rketle ,lg,l, f,nansal, operasyonel 
ve stratej,k gel,"meler,n yatırımcı ve anal,stlerle payla"ılmasına yönel,k, Türk,ye’de ve yurtdı"ında 13 adet 
yatırımcı konferansı ve roadshow’a katılmı", ayrıca ",rket merkez,nde 150’n,n üzer,nde telekonferans ve toplantı 
gerçekle"t,rm,"t,r. Bu etk,nl,k ve toplantılarda yurt ,ç, ve yurtdı"ından toplam 190 farklı kurum ve fondan 498 
yatırımcı/anal,stle b,r araya gel,nm,"t,r. Bunun yanı sıra yıl ,ç,nde dört kez çeyrekler bazında f,nansal sonuçların 
açıklanması amacıyla web yayını düzenlenerek yatırımcı ve anal,stlere sunum yapılmı"tır. Bel,rlenen tar,h ve saatte 
yayına katılamayan yatırımcı ve anal,stler ,ç,n söz konusu toplantının kayıtları, de",freler, ,lg,l, yatırımcı sunumları ve 
konu"ma esnasında ",rket yönet,m,ne yönlend,r,len soru ve yanıtlar ",rket,n ,nternet s,tes,nde yayınlanmı"tır.

01.02.2019-31.01.2020 özel hesap dönem,nde ",rkete b,lg, ed,nme amacıyla e-posta ve telefon yoluyla yapılan tüm 
ba"vurular ",rket,n b,lg,lend,rme pol,t,kasına uygun olarak, kamuya açık b,lg,ler paralel,nde yanıtlanmı"tır. 

Yatırımcı !l,"k,ler, D,rektörlü$ü, yürüttü$ü çalı"malar, makroekonom,k ve sektörel gel,"meler ,le h,sse performansı 
hakkında Kurumsal Yönet,m Kom,tes, ve Yönet,m Kurulu'na yıl ,ç,nde be" kez raporlama yapmı"tır. Ayrıca, yatırımcı 
görü"meler,nde öne çıkan konular hakkında Yönet,m Kurulu sürekl, b,lg,lend,r,lmekted,r. 

Yatırımcı !l,"k,ler, D,rektörlü$ü yönet,c,s,yle ,lg,l, b,lg,ler a"a$ıda yer almaktadır:

Kıdeml, Yatırımcı !l,"k,ler, D,rektörü

Duygu !nceöz
Tel: 90 212 371 20 29
E-posta: Duygu.,nceoz@mav,.com

ĂċĂċ���5���$ƹ,(!.ƹ*ƹ*�ǫƹ(#ƹ�� ƹ*)!���'(�.�*�*��1((�*�)�

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup, ticari sır 
niteli$indekiler dı"ında tüm bilgiler bilgi e"itsizli$ine yol açmayacak "ekilde pay sahipleri ile "irketin bilgilendirme 
politikası çerçevesinde payla"ılmaktadır. 
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#irketin Yatırımcı !li"kileri Direktörlü$ü, gerek pay sahiplerinin gerek di$er payda"ların farklı ileti"im kanallarıyla 
kendisine ula"tırdı$ı bilgi taleplerini ve sorularını olabilecek en kısa zamanda, en etkin ileti"im kanallarını kullanarak 
cevaplamaktadır. Di$er taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının etkin kullanımını teminen, "irketin resmi 
internet sitesinden (www.mavi.com) eri"ilebilen kurumsal internet sitesinde (mavicompany.com) Yatırımcı !li"kileri 
sekmesi bulunmaktadır. Yatırımcılar ve di$er menfaat sahipleri söz konusu sayfa üzerinden "irketle ilgili halka 
açıklanan tüm mali ve operasyonel verilere, özel durum açıklamalarına ve pay sahipli$i haklarının kullanımına ili"kin 
tüm ilan ve duyurulara hem !ngilizce hem Türkçe olarak ula"abilmektedir. Ayrıca yatırımcı ili"kileri da$ıtım listesine 
kayıt olan ki"i ve kurumlar güncel operasyonel ve finansal açıklamalardan e-posta yoluyla da haberdar olabilmektedir. 

Esas Sözle"me’de özel denetçi talep hakkı, bireysel bir hak olarak düzenlenmemi" olmakla birlikte, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 438. maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipli$i haklarının kullanılabilmesi için gerekli olması halinde, 
bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmı"sa, gündemde yer almasa bile, belirli olayların özel bir denetimle 
açıklı$a kavu"turulmasını Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamı"tır. 
Ayrıca "irket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen ba$ımsız denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
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#irketin 01.02.2018-31.01.2019 özel hesap dönemine ili"kin ola$an Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2019 tarihinde 
%71,5 nisapla Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 53, 34418 Ka$ıthane-!stanbul adresinde menfaat 
sahiplerinin katılımına açık olarak gerçekle"tirilmi"tir. Söz konusu toplantı için pay sahipleri tarafından herhangi bir 
gündem önerisi iletilmemi"tir. 

Genel Kurul toplantıları Ticaret Bakanlı$ı tarafından görevlendirilen bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. 
Genel Kurul toplantılarına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve #irket Esas Sözle"mesi hükümlerine 
göre Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındı$ı tarihte KAP 
ve Elektronik Genel Kurulu Sistemi (EGKS) aracılı$ı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. 
Genel Kurul toplantı ilanı, ilgili hukuki düzenlemelerde öngörülen usullerin yanında, mümkün olan en fazla sayıda pay 
sahibine ula"mayı sa$layacak "ekilde, kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu"u’nun e-"irket portalında 
Genel Kurul toplantısından en geç 21 gün önce yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm 
bildirimlerde yasal süreçlere ve düzenlemelere uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde; Yıllık 
Faaliyet Raporu, finansal tablolar, Kurumsal Yönetim !lkelerine Uyum Raporu, kâr da$ıtım önerisi, Ba$ımsız Denetim 
Raporu, Esas Sözle"me’de de$i"iklik yapılacaksa de$i"tirilen metnin eski ve yeni "ekillerini içeren tadil tasarıları, 
bilgilendirme politikası, ücret politikası, kâr da$ıtım politikası, Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmi"leri, Genel 
Kurul toplantısından 21 gün önce "irket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay ula"aca$ı "ekilde 
incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ili"kin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem 
maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, ilkelerde Genel Kurul toplantıları için öngörülen di$er bilgiler yatırımcılara 
sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir "ekilde, açık ve anla"ılabilir bir yöntemle 
aktarılarak pay sahiplerine e"it "artlar altında dü"üncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. 30 Nisan 2019 
tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından yöneltilen sorular toplantı esnasında cevaplandırılmı", 
Genel Kurul toplantısında cevaplandırılamaması sebebiyle Yatırımcı !li"kileri Direktörlü$ü'ne yazılı soru iletilmemi"tir.

Toplantılara katılımı kolayla"tırmak için, Genel Kurul toplantılarına EGKS aracılı$ıyla katılım imkânı bulunmaktadır. 
Genel Kurul toplantılarının yapıldı$ı mekân tüm pay sahiplerinin katılımına imkân verecek "ekilde planlanmaktadır. 
Ayrıca, Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örne$i 
internet sitesinde, e-"irket portalında ve Ticaret Sicil Gazetesi ilanı ile pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Toplantı tutanaklarına KAP’tan, EGKS’den, e-"irket portalından ve kurumsal internet sitesinden ula"ılabilmektedir. 
Ayrıca, "irket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

Ola$an Genel Kurul toplantılarında ilgili yıl içinde yapılan ba$ı" ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile 
bilgi verilmektedir. 30 Nisan 2019 tarihinde yapılan Ola$an Genel Kurul toplantısında 1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel 



hesap döneminde "irket tarafından yapılacak ba$ı"ların üst sınırı 500.000 TL olarak belirlenmi" olup bu dönemde 
402.441,82 TL tutarında ba$ı" ve yardım gerçekle"tirilmi"tir.

1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel hesap döneminde sermaye piyasası düzenlemelerine göre Yönetim Kurulu’nda 
karar alınabilmesi için Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ço$unlu$unun olumlu oyunun arandı$ı, ancak söz konusu 
üyelerin olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldı$ı herhangi bir i"lem bulunmamaktadır.

1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel hesap döneminde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim 
Kurulu üyelerinin, idari sorumlulu$u bulunan yöneticilerin ve bunların e" ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 
hısımlarının "irket veya ba$lı ortaklıkları arasında çıkar çatı"masına neden olabilecek önemde bir i"lem söz konusu 
olmamı"tır.
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#irketin Esas Sözle"me'si, oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Ola$an veya Ola$anüstü 
Genel Kurul'larda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır. 

#irket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorla"tırıcı uygulamalardan kaçınırken uluslararası da dahil olmak 
üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun "ekilde kullanma fırsatı sa$lanması için gereken mekanizmalar 
olu"turulmu"tur. 

Bu ba$lamda, #irket Esas Sözle"mesi’nin Genel Kurul'a ili"kin 10. maddesinin e bendine göre, "irketin Genel Kurul 
toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca 
elektronik ortamda da katılabilmektedir. 

Esas Sözle"me’de azlık hakları için %5’ten daha az bir oran öngörülmemi" olmakla birlikte "irket Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olmak üzere, azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterir.
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#irketin kâr da$ıtım esasları, Esas Sözle"me’nin “Kârın Tespiti ve Da$ıtımı” ba"lıklı 15. maddesinde düzenlenmi"tir. 
Buna göre, "irket kâr tespit ve da$ıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine 
uygun hareket eder. #irket kârına katılım konusunda Esas Sözle"me’de pay sahiplerine tanınmı" herhangi bir imtiyaz 
bulunmamaktadır.
#irketin 2 Mayıs 2018 tarihli Ola$an Genel Kurul toplantısında onaylanmı" ve takiben kurumsal internet sitesi 
aracılı$ıyla da kamuya duyurulmu" kâr da$ıtım politikası a"a$ıda yer almaktadır. 
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Kâr payı da$ıtım politikasının amacı, ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve "irket menfaatleri arasında dengeli 
ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sa$lamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr da$ıtımı anlamında yatırımcılara 
kar"ı "effaf bir politika sürdürmektir.

Kâr payı da$ıtım kararına, kârın da$ıtım "ekline ve zamanına, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, "irket Genel 
Kurul'u tarafından karar verilir. !lgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdi$i sürece, piyasa beklentileri, "irketin uzun 
vadeli stratejileri, i"tirak ve ba$lı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit 
durumu dikkate alınarak, Esas Sözle"me, TTK, SPK, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebli$i ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde 
hesaplanan da$ıtılabilir net dönem kârının asgari %30'luk kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan di$er ki"ilere 
da$ıtılması hedeflenmektedir. Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi "eklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli 
oranlarda birlikte kullanılmasıyla da$ıtılabilir. Kâr payı, da$ıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların 
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında e"it olarak da$ıtılır. Kâr payı da$ıtımına karar verilen 
Genel Kurul toplantısında karara ba$lanmak "artıyla, e"it veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ili"kin ödemeler 
yapılabilir. Kâr payı da$ıtım i"lemlerine, en geç da$ıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldı$ı hesap dönemi 
sonu itibarıyla ba"lanması "artıyla, Genel Kurul'da belirtilen tarihte ba"lanır. Esas Sözle"me uyarınca, Genel Kurul 
tarafından verilen kâr da$ıtım kararı, kanunen müsaade edilmedi$i sürece geri alınamaz. Yönetim Kurulu'nun Genel 
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Kurul'a kârın da$ıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve da$ıtılmayan kârın kullanım "ekline ili"kin 
bilgilere kâr da$ıtımına ili"kin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine 
sunulur.

Kâr da$ıtımlarına ili"kin Yönetim Kurulu önerisi veya kâr payı avansı da$ıtımına ili"kin Yönetim Kurulu kararı, "ekli 
ve içeri$i ile kâr da$ıtım tablosu veya kâr payı avansı da$ıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında 
kamuya duyurulur. Ayrıca i"bu kâr da$ıtım politikasında de$i"iklik yapılmak istenmesi durumunda, bu de$i"ikli$e 
ili"kin Yönetim Kurulu kararı ve de$i"ikli$in gerekçesi de kamuya duyurulur.
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Esas Sözle"me’de, pay sahiplerinin paylarını devretmesini zorla"tırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan özel 
hükümler bulunmamaktadır. 

�Ƶ����Ƶ��	��Ƶ�Ƶ����Ç���Ƶ��	�
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Pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, tam, do$ru ve e"zamanlı olarak bilgilendirilmesi 
amacıyla kurulmu" olan kurumsal internet sitesi adresi, yasal internet sitesi olan www.mavi.com üzerinden do$rudan 
linkle ula"ılabilen www.mavicompany.com’dur. SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında internet sitesinde 
yer alması gereken bilgilere Yatırımcı !li"kileri Direktörlü$ü'nde yer verilmekte olup, tüm bilgiler sürekli olarak 
güncellenmektedir. #irketin kurumsal internet sitesi ve yatırımcı ili"kileri sekmesinde verilen bilgiler, ilgili mevzuat 
hükümleri gere$ince yapılmı" olan açıklamalarla aynı ve/veya tutarlı olup, çeli"kili veya eksik bilgi içermez. !nternet 
sitesinde yer alan bilgilere !ngilizce olarak da ula"ılabilmektedir. 
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#irket tarafından hazırlanan yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, "irketin faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam 
ve do$ru bilgiye ula"masını sa$layacak ayrıntıda, SPK’nın ilgili tebli$i ve kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen 
bilgileri içerecek "ekilde, asgari içerikte hazırlanmakta ve "irketin www.mavicompany.com internet sitesinde 
yayınlanmaktadır.

���ƵƵ���Ƶ�������
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Pay sah,pler, ve sermaye p,yasası katılımcılarının yanı sıra çalı"anlar, mü"ter,ler, bay,ler, tedar,kç,ler, f,nans 
kurulu"ları, ",rkete yatırım yapmayı dü"üneb,lecek potans,yel tasarruf sah,pler, ve tüm d,$er menfaat sah,pler, de 
basın bulu"maları, basın bültenler,, faal,yet raporları, ,nternet s,tes, ve ",rket,n b,lg,lend,rme pol,t,kası kapsamındak, 
uygulamalarıyla sürekl, olarak b,lg,lend,r,lmekted,r. Ayrıca gerekl, görülen hallerde, kend,ler,yle olan ,l,"k,ler,n 
,mkânlar dah,l,nde yazılı sözle"melerle düzenlenmes,ne özen göster,lmekted,r.

Menfaat sah,pler,n,n haklarının mevzuat veya sözle"meyle düzenlenmed,$, durumlarda, menfaat sah,pler,n,n çıkarları 
,y, n,yet kuralları çerçeves,nde ve ",rket ,mkânları ölçüsünde, ",rket,n ,t,barı da gözet,lerek korunmaktadır.

Kamuya ,l,"k,n b,lg,lend,rmeler basın bulu"maları, basın bültenler, ve röportajlarla yapılmakta, yayınlanan f,nansal 
basın bültenler, e"zamanlı olarak kurumsal ,nternet s,tes,nden duyurulmaktadır. 

Çalı"anlara yönel,k duyuru ve b,lg,lend,rmeler, tüm ",rket çalı"anlarına e-posta yoluyla, aynı anda ,let,lmekte, ayrıca 
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tüm çalı"anların er,",m, olan ,ntranet ortamında (Mav,let,",m) da e"zamanlı yayınlanmaktadır. Kurumsal !let,",m 
D,rektörlü$ü tarafından çalı"anlarla ,let,",m,n artırılması amacıyla Mav,let,",m ,sm,yle basılı b,r kurumsal derg, de 
yayınlanmaktadır.

#,rket,n ,let,",m kanalları, her türlü menfaat sah,b,n,n ula"ımına açık olarak olu"turulmu" ve ,let,",m b,lg,ler, aynı 
zamanda ",rket,n ,nternet s,tes,nde ,lan ed,lm,"t,r. 

Menfaat sah,pler,n,n, Kurumsal Yönet,m Kom,tes, veya Denet,m Kom,tes, ,le Yatırımcı !l,"k,ler, D,rektörlü$ü üzer,nden 
veya do$rudan e-posta, posta, telefon g,b, kanallardan her zaman ,let,",me geçmes, mümkündür. Ayrıca menfaat 
sah,pler,, mevzuata aykırı ve et,k açıdan uygun olmadı$ını dü"ündükler, ,"lemler, Kurumsal Yönet,m Kom,tes, veya 
Denet,m Kom,tes,’ne, Mav, Et,k Kurul aracılı$ıyla ula"tırab,lmekted,r. #,rket,n muhasebe ve ,ç kontrol s,stem, ,le 
ba$ımsız denet,m,yle ,lg,l, olarak ",rkete ula"an ",kâyetler,n ,ncelenmes,, sonuca ba$lanması, ",rket çalı"anlarının, 
",rket,n muhasebe ve ba$ımsız denet,m konularındak, b,ld,r,mler, g,zl,l,k ,lkes, çerçeves,nde Denet,m Kom,tes, 
tarafından de$erlend,r,l,r.

Menfaat sah,pler, arasında çıkar çatı"maları ortaya çıkması veya b,r menfaat sah,b,n,n b,rden fazla çıkar grubuna 
dah,l olması durumunda, sah,p olunan hakların korunması açısından mümkün oldu$unca dengel, b,r pol,t,ka 
,zlenmekted,r. 
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Mavi’de menfaat sahiplerinin yönetime katılımını te"vik etmek ve desteklemek amacıyla çok sayıda uygulama 
bulunmaktadır. Bu uygulamaların sürekli olarak geli"tirilmesi hedeflenmektedir. 

_�(�È�*(�.č�

Mav,, çalı"anlarının yönet,me akt,f olarak katıldı$ı b,r yönet,m anlayı"ını ben,mser. Tüm çalı"anlarına fırsat e",tl,$, ve 
dah,l olma ,mkânı yaratarak, herkes,n kend,s,ne saygı duyuldu$unu ve de$er ver,ld,$,n, h,ssett,$, katılımcı b,r ortam 
yaratmayı hedefler. #,rkette yönet,me katılım ve öner, s,stemler, yönet,m felsefes,n,n temel,n, olu"tururken katılımcı 
anlayı"ın yerle"mes, ve uygulanması ,ç,n “Çalı"an Katılımını Te"v,k Pol,t,kası” olu"turulmu"tur. 

Mav,’de b,lg, payla"ımı ve ,let,",m katılımcı yönet,m anlayı"ının temel unsurunu olu"turur. Bu anlayı"ın ",rket genel,nde 
yerle"mes, ve uygulanması ,ç,n çalı"anların yönet,me katılmasına yönel,k aylık, yıllık ve sezonluk gen," kapsamlı 
toplantılar düzenlenmekted,r.

• GoMavi: Mavi’nin sürekli ilerlemeyi ve geli"imi hedefleyen GoMavi kültürü çerçevesinde orta ve üst düzey yönetici
ekibinin katılımıyla farklı çalı"ma alanlarında "irketin tüm fonksiyonlarını kapsayacak "ekilde olu"turulan çalı"ma/
proje gruplarıdır. Bu çalı"ma grupları sene ba"ında Mavi’nin öncelikleri ve "irket hedeflerinin belirlendi$i, "irket
dı"ından konusunda uzman ki"ilerin de davet edildi$i GoForward toplantısında bir araya gelirler. Tüm çalı"anların
Mavi’nin hedef belirleme sürecine katkıda bulundu$u bu süreçte, çalı"ma grupları hedeflerin gerçekle"mesine
yönelik olarak yıl boyunca ekip çalı"ması ile koordineli olarak çalı"malarını yürütürler.

• MassMavi Toplantıları: Tüm merkez ofis çalı"anlarının katılımıyla gerçekle"en, departmanların aylık i" planlarını
birbiriyle payla"tı$ı toplantılardır.

• Yönetim Forumu Toplantıları: Tüm merkez ofis çalı"anlarının katılımıyla, yılda iki kez gerçekle"tirilen, "irketin yarı
yıl sonuçlarının de$erlendirildi$i kapsamlı toplantılardır.

• Pazarlama Yönü (Marketing Direction) Toplantıları: Marka stratejisi ve önceliklerinin; mü"teri, pazar, ürün ve
rekabet analizleriyle birlikte de$erlendirilerek, satı" ve kategori departmanları ba"ta olmak üzere yönetim
ekipleriyle payla"ıldı$ı sezonluk toplantılardır.

• Saha Strateji ve Hedef Toplantıları: Her yıl ma$aza müdürleri için üç, müdür yardımcıları için ise iki gün süren
hedef toplantılarıdır. Direktörlerin "irket stratejisini payla"tı$ı sunumlarla, ortak Mavi hedeflerinin ve kültürünün
olu"turulması sa$lanmaktadır.
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• GoSeason Toplantıları: Ma$aza müdürlerine yılda iki kez koleksiyon ve ürün bilgisi e$itimi verilmektedir.
Sezonun öne çıkan ürünlerinin bire bir kategori yöneticileri tarafından aktarıldı$ı ve ma$aza müdürlerinden geri
bildirimlerin alındı$ı e$itimlerdir.

• !" Sa$lı$ı ve Güvenli$i Kurul Toplantıları: !" sa$lı$ı ve güvenli$ine verilen özel önemin uygulamaya geçirilmesinde
çalı"an temsilcilerinin de yer aldı$ı Mavi !" Sa$lı$ı ve Güvenli$i Kurulu görev almaktadır. Kurulda !SG konu ve
uygulamalarının düzenli bir "ekilde gözden geçirilmesi, iyile"tirme ve yaygınla"tırma önerilerinin geli"tirilmesi ve
mevzuata tam uyum sa$lanması ile ilgili süreçler yönetilmektedir.

Mav,, çalı"anların karar mekan,zmalarında akt,f olmasını sa$lamak ve yen,l,kç, f,k,rlerden beslenmek üzere öner, 
s,stem,n, gel,"t,rm,"t,r. 

Mav,let,",m üzer,nde yer alan öner,/yorum alanına gelen her türlü öner, s,stemat,k b,r "ek,lde toplanıp de$erlend,r,l,r. 
Böylece çalı"anların mümkün oldu$unca dü"ünceler,n, d,le get,reb,lecekler,, özel uzmanlı$a sah,p oldukları konular 
yanında genel anlamda ya"adıkları deney,m ve b,lg, b,r,k,m,nden dolayı ed,nd,kler, potans,yeller,n, Mav, yararına 
öner,ler gel,"t,rerek kullanab,lecekler, b,r platform olu"turulmu"tur. 

Mav,, çalı"anları ,ç,n mutlu ve sa$lıklı b,r çalı"ma ortamı yaratmak, çalı"an ba$lılı$ı ve mot,vasyonunu artırmak 
amacıyla çalı"malar gerçekle"t,rmek üzere GoWellness (Kurumsal Esenl,k) çalı"ma grubunu olu"turmu"tur. 
GoForward çalı"ma gruplarından GoTalent’ın alt grubu olarak faal,yet gösteren grup, çalı"anların ," ve özel ya"am 
dengeler,n,n sa$lanması, daha mutlu ve sa$lıklı b,r çalı"ma ortamı yaratılması ve ba"arılı zaman ve stres yönet,m, 
yapab,lmeler, ,ç,n çalı"anlardan gelen öner,ler do$rultusunda projeler gel,"t,rmekte ve uygulamaya almaktadır. 
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#irketin Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve yurtdı"ında bulunan bayileriyle yılda dört kez düzenledi$i toplantılarda 
"irket stratejisi ve hedeflerinin payla"ılmasının yanı sıra koleksiyon sunumları yapılmakta, güncel geli"melerle ilgili 
bilgi verilmekte, bayilerin görü"leri ilk elden alınmakta ve öneriler üzerine çalı"malar yapılmaktadır. 

�! �.ƹ'`ƹ(!.č

#irketin tedarik zincirinin önemli bir halkası olan do$rudan ve dolaylı yakla"ık 130 tedarikçiyle, i"birli$ini artırmaya 
yönelik olarak tedarikçi e$itimleri, denetim ve ziyaret uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalarla "irketin vizyonu, 
stratejisi, i" hedefleri ve gelecekteki aksiyonları hakkında genel bilgilendirme yapılarak, sosyal sorumluluk ve i" sa$lı$ı 
güvenli$i konularında "irketin tedarikçilerden beklentileri payla"ılmaktadır.
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Mavi’nin en önemli önceliklerden biri ''En Mutlu Mavi Mü"terileri''ni yaratmaktır. Mü"teri mutlulu$unu her zaman 
odak noktasına koyan bu anlayı"ı sahaya yayabilmek için GoCustomer adında özel bir proje grubu olu"turulmu"tur. 
Pazarlama, !K, satı" ve e$itim departmanlarından çalı"anların aktif olarak yer aldı$ı proje grubu, yıl boyunca 
mü"terilerine üst düzey ürün ve servis kalitesiyle mükemmel bir alı"veri" deneyimi sunmak üzere çalı"malarını 
yürütmektedir. 

Mavi mü"terileri ürün ya da hizmetlerle ilgili geri bildirimlerini, Mavi’yle ilgili duygu ve dü"üncelerini, her türlü 
önerilerini, telefon, e-posta, sosyal medya kanalları ve ma$azalar aracılı$ıyla "irkete iletebilmektir. 2019 yılı Kasım 
ayında önemli bir organizasyonel de$i"iklikle, "irket bünyesindeki ça$rı merkezi outsource edilerek Global Bilgi ile 
anla"ma yapılmı"tır. Bu yeni kurguya göre merkez ofisteki mü"teri ili"kileri ekipleri back ofis hizmetlerine devam 
ederken, Global Bilgi’nin Bursa lokasyonunda 18 ki"iden olu"an Mavi’ye dedike bir ekip kurulmu"tur. Ma$azalar ve 
e-ticaretteki mü"teri call center süreçlerini entegre eden yeni yapıyla birlikte Mavi mü"terilerine 7 gün boyunca
08:00-00:00 saatleri arasında hizmet verebilmek mümkün olmu"tur.

Call center ekibi, Mavi’ye ula"an tüm bilgi akı"ını yönetmekte ve gerekli aksiyonları alarak mü"terilere yanıt 
vermektedir. Mü"terilerin ürün ya da ürün dı"ı "ikâyetleri kayıt edilip raporlanmaktadır. Bu raporları "irket içinde ilgili 



tüm departmanlarla payla"mak üzere toplantılar düzenlenmektedir.

Mü"terilerin sosyal medyada Mavi hakkında yaptı$ı payla"ım ve konu"maları takip edebilmek üzere üçüncü parti 
bir "irketten hizmet alınmaktadır. Bu hizmet sayesinde, Mavi’yle ilgili çok sayıda görü" toplanabilmekte ve cevap 
verilmesi gereken konulara hızlıca geri dönü" yapılabilmektedir. Mavi hakkında sosyal medyada payla"ılan içeriklerin 
ve yapılan yorumların %90’dan fazlası olumludur. 

Mavi markası, ürünleri, reklam kampanyalarıyla ilgili olarak düzenli olarak yapılan ara"tırmalarla, markanın tüketici 
algısındaki konumu ve mü"teri alı"veri" alı"kanlıklarıyla ilgili bilgi sa$lanmaktadır. Mavi ma$azaları ve bayilerini 
kapsayan gizli mü"teri ara"tırmaları ise her bir perakende satı" noktasının denetlenmesini ve verdi$i hizmet kalitesinin 
raporlanıp takip edilmesini sa$lamaktadır.
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#irketin en önemli varlı$ı olan insan kayna$ının en etkin ve verimli "ekilde çalı"abilmesi, motivasyonunun, maddi 
ve manevi tatmininin yakından takip edilmesi, bu konuda önlemler ve politikalar üretilmesi "irketin temel 
amaçlarındandır. #irketin insan kaynakları ilkeleri, en çok çalı"mak istenen kurum olma hedefiyle olu"turulmu"tur. 

#irket bünyesindeki !K süreçleri, Global !nsan Kaynakları Direktörlü$ü'ne ba$lı !K ve Organizasyonel Geli"im, 
Yetenek Çekme ve !"e Alım, Perakende !K ve !dari !"ler ekipleri tarafından geli"tirilmekte ve yürütülmektedir. Ayrıca, 
çalı"anlarla ili"kileri yürütmek, çalı"anlardan gelen öneriler do$rultusunda projeler geli"tirmek ve uygulamaya almak 
üzere GoWellness çalı"ma grubu ve i" sa$lı$ı ve güvenli$i konuları kapsamında çalı"an katılımını desteklemek üzere 
çalı"an temsilcileri bulunmaktadır. 

!K politikası ve uygulamaları, "irketin i" stratejilerine uygun ve sürdürülebilir büyüme için gerekli performansı 
destekleyecek "ekilde olu"turulmu" organizasyonel yetkinlik ve davranı" özellikleri (Mavi Yetkinlik Modeli) ile 
tanımlanmı" ve bu paralelde yönetilmektedir.

Tüm !K süreçleriyle ilgili, çalı"an görev tanımları ve performans, ödüllendirme kriterleri de dahil olmak üzere 
yazılı politika ve prosedürler mevcuttur ve bu dokümanlar tüm çalı"anların ula"abildi$i Mavileti"im portalında 
tutulmaktadır. Ayrıca çalı"anlara yönelik olarak periyodik bilgilendirmeler de e-posta sistemi ve intranet platformuyla 
gerçekle"tirilmektedir.

!"e alım, e$itim ve geli"im, performans ve yetenek yönetimi, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve di$er !K süreçlerinde 
etnisite, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın fırsat e"itli$i politikası göz önünde bulundurularak çalı"anlara e"it 
davranılmaktadır. 2019 faaliyet yılında çalı"anlardan ayrımcılık konusunda hiçbir "ikâyet alınmamı"tır.
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#irketin etik kuralları, “Mavi’de Biz ve !lkelerimiz” (Code of Conduct) ba"lıklı kitapçıkla düzenlenmi" ve "irket kurumsal 
internet sitesi ve intranetinde tüm menfaat sahiplerine duyurulmu"tur. Mavi çalı"anları i"yerinde etik olmayan bir 
davranı"la kar"ıla"tı$ında, "ikâyetini kimlik ve ileti"im bilgilerini vermek zorunda olmaksızın, Etik Hat üzerinden 
anonim kalarak iletebilir. Öte yandan menfaat sahiplerinden mü"teriler ve tedarikçiler de mevzuata aykırı ve etik 
açıdan uygun olmayan i"lemleri telefon ya da e-posta mesajıyla Etik Kurul’a iletebilir.

Mavi’de etik kuralların ihlaline dair "ikâyet ve bildirimleri soru"turma ve çözümlemeden sorumlu olan birim üç asil ve 
bir yedek üyeden olu"an Etik Kurul’dur. Etik Kurul’un ba"kan ve üyeleri, ba$lı oldukları bölüm yöneticileri ve kurum 
içi hiyerar"iden ba$ımsız ve kimseden etkilenmeden hareket eder. Kurula kimse tarafından baskı yapılamaz ve aldı$ı 
kararlar derhal uygulamaya koyulur.

#irket, sürdürülebilir toplumsal fayda yaratmayı ve gençlerden ilham alan sosyal sorumluluk etkinlikleri vasıtasıyla 
gençleri güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu ba$lamda "irket, a"a$ıda belirtilenler de dahil olmak üzere, çe"itli sosyal 
sorumluluk projelerinde yer almaktadır: 
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• #irket 2014 yılından bu yana Ekolojik Ara"tırmalar Derne$i’nin (EKAD) çalı"malarına destek vererek Indigo
Turtles projesiyle nesli tükenmekte olan deniz kaplumba$alarının korunmasına yardım etmektedir.

• Türk E$itim Vakfı aracılı$ıyla her yıl "irketin ya"ı kadar sayıda kız ö$renciye burs verilmektedir. 2019-2020 dönemi
için 29 ö$renci, Mavi Burs projesinden yararlanarak üniversite e$itimleri boyunca desteklenmi"tir.
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#irketin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözle"me’de açıkça belirtilmi"tir. Yönetim Kurulu temel 
olarak "irketin stratejik hedeflerini tanımlar ve ihtiyaç duyaca$ı i"gücü ile finansal kaynakları belirler ve yönetimin 
performansını denetler. 

Yönetim Kurulu'nda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır. Yönetim Kurulu 
üyelerinin ço$unlu$unu icrada görevli olmayan ve Yönetim Kurulu üyeli$i haricinde "irkette herhangi bir idari görevi 
bulunmayan ki"iler olu"turacaktır.

#irket altı üyeden olu"an bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin 
yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterece$i adaylar arasından seçilir. Ayrıca Yönetim Kurulu ba"kanı da A grubu pay 
sahiplerinin aday gösterdi$i Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'na SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin ba$ımsızlı$ına ili"kin 
esaslar çerçevesinde, yeterli sayıda ba$ımsız üye Genel Kurul tarafından seçilir. Ba$ımsız üyelerin SPK’nın kurumsal 
yönetime ili"kin düzenlemelerinde yer alan "artları ta"ıması "arttır. Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev 
süreleriyle ilgili olarak SPK’nın kurumsal yönetime ili"kin düzenlemelerine uyulur. 1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel 
hesap döneminde ba$ımsız üyelerin ba$ımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamı"tır.

1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel hesap döneminde Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye yer almı"tır. Önümüzdeki 
yıllarda Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye sayısının artırılması Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na 
tavsiye edilmi" olup, bu yöndeki çalı"malar devam etmektedir. 

#irketin Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmi"leri faaliyet raporunun “Yönetim Kurulu” ba"lı$ı altında yer almakta olup, 
"irketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmı"tır. 

Yönetim Kurulu ba"kanlı$ı ve CEO'luk görevleri ayrı ki"iler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu 
üyelerinin "irket i"leri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, "irket dı"ında ba"ka görev veya 
görevler almasına ili"kin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin i" deneyimi ve sektör 
tecrübelerinin yönetime önemli katkısı olması dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmi"iyle birlikte, "irket dı"ında yürüttü$ü görevler de pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır. 

Mevcut durumda "irketin Yönetim Kurulu altı üyeden olu"maktadır. Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili bilgilere a"a$ıda 
yer verilmi"tir.
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Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu ba"kanı, Yönetim Kurulu ba"kanının yoklu$unda Yönetim 
Kurulu ba"kan yardımcısı tarafından, genel müdürlü$ün gündeme ili"kin önerileri dikkate alınarak belirlenir. Yönetim 
Kurulu ayrıca "irket i"lerinin gerektirdi$i her zaman Yönetim Kurulu ba"kanı ya da Yönetim Kurulu ba"kanının 
yoklu$unda Yönetim Kurulu ba"kan yardımcısı tarafından toplantıya ça$ırılır ve/veya karar alır. Yönetim Kurulu 
1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel hesap döneminde toplam 66 adet karar almı"tır. 
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Türk Ticaret Kanunu’nun 390/1 fıkrası uyarınca gerçekle"tirilen toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4 fıkrası uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadı$ı takdirde, 
Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptı$ı, karar "eklinde yazılmı" önerisine, en az 
üye tam sayısının ço$unlu$unun yazılı onayı ile alınabilmektedir. 

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ili"kin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümleri uygulanır. #irket Esas Sözle"mesi'nde Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu toplantılarında, 
a$ırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanıyan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarının tarihi ve saati, toplantı ça$rısı öncesinde Yönetim Kurulu üyelerine danı"ılmak suretiyle 
belirlenir. Toplantılara ça$rı, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına elektronik posta aracılı$ıyla yapılmaktadır. Yönetim 
Kurulu, kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirmek üzere bir Yönetim Kurulu raportörü görevlendirmi"tir.

Toplantı tutanakları, Yönetim Kurulu raportörü tarafından Yönetim Kurulu toplantılarındaki müzakerelerin ve 
görü"melerin özetlerini ve sonuçlarını içerecek "ekilde hazırlanmaktadır. #irketin ilgili özel hesap döneminde almı" 
oldu$u kararlara kar"ı oy bulunmamaktadır.

1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde ba$ımsız üyeler onaylamadı$ı için Genel Kurul onayına sunulması 
gereken herhangi bir ili"kili taraf i"lemi veya önemli nitelikte i"lem gerçekle"memi"tir.

#irketin i"tiraklerinin/ba$lı ortaklıklarının Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayan teminat 
tutarı 25 milyon ABD doları olan yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır.
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#,rkette, Yönet,m Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sa$lıklı olarak yer,ne get,rmes,ne katkı sa$lamak amacıyla 
Denet,mden Sorumlu Kom,te, Kurumsal Yönet,m Kom,tes, ve R,sk,n Erken Saptanması Kom,tes, olu"turulmu" olup, 
kom,teler faal,yetler,n, bel,rlenen çalı"ma esasları çerçeves,nde yürütmekted,r. Kom,teler,n çalı"ma esasları ayrıca 
",rket,n kurumsal ,nternet s,tes,nde ,lan ed,lm,"t,r.

30 N,san 2019 tar,hl, Yönet,m Kurulu kararı ,le söz konusu kom,telere üye atamaları yapılmı" ve KAP’ta açıklanmı"tır.

1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde ayrıca Aday Gösterme Kom,tes, ve Ücretlend,rme Kom,tes, 
olu"turulmamı" olup, Kurumsal Yönet,m Kom,tes,’n,n bu görevler, de yer,ne get,rmes, ben,msenm,"t,r. 

Kom,teler,n görevler,n, yer,ne get,rmes, ,ç,n gereken her türlü kaynak ve destek Yönet,m Kurulu tarafından 
sa$lanmaktadır.

!cracı üyeler kom,telerde görev almamaktadır. Yönet,m Kurulu bünyes,nde olu"turulan üç kom,ten,n ba"kanlarının ve 
Denet,mden Sorumlu Kom,te üyeler,n,n ba$ımsız Yönet,m Kurulu üyeler,nden seç,lme zorunlulu$u bulundu$undan 
ba$ımsız Yönet,m Kurulu üyeler, b,rden fazla kom,tede görev almaktadır. 

�!*!0ƹ) !*��+.1)(1��+)ƹ0!

Adı, Soyadı Komitedeki Unvanı Ba"ımsız/!cracı
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Sermaye piyasası düzenlemeleri ve "irket Yönetim Kurulu'nca kabul edilmi" komitelerin çalı"ma esaslarına göre 
Denetimden Sorumlu Komite kendisi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. 

1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde Denet,mden Sorumlu Kom,te, kamuya açıklanacak yıllık ve ara 



dönem f,nansal tabloların, ortaklı$ın ,zled,$, muhasebe ,lkeler,ne, gerçe$e uygunlu$una ve do$rulu$una ,l,"k,n 
görü"ler,n, ,çeren, ",rket,n çeyrek dönemler ,t,bar,yle ,l,"k,l, taraf ,"lemler,n, de$erlend,rd,$, ve yıl sonunda ",rket,n 
faal,yet raporu ve kurumsal yönet,m ,lkeler, uyum raporlarının gerçe$e uygunlu$u ve do$rulu$una ,l,"k,n görü"ler,n, 
,çeren toplam 10 adet yazılı b,ld,r,mde bulunmu"tur. !ç Denetim Direktörlü$ü, ba$ımsızlık ilkesi gere$i "irket 
organizasyon yapısında, ba$ımsız Yönetim Kurulu üyelerinden olu"an Denetimden Sorumlu Komite’ye do$rudan 
raporlama yapmaktadır. 
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Adı, Soyadı Komitedeki Unvanı Ba"ımsız/!cracı
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Kurumsal Yönetim Komitesi, "irketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, henüz uygulamaya koyulmamı" 
ilkelerin uygulanamama gerekçelerini inceleyerek Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyile"tirici önerilerde bulunmak 
üzere kurulmu"tur. 

1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde, "irketin kurumsal yönetim uygulamalarını ve kurumsal yönetim 
ilkelerine uyum raporunu de$erlendirmi", ayrıca Yatırımcı !li"kileri Direktörlü$ü faaliyetleri hakkında Yönetim 
Kurulu'na bilgi sunmu"tur. Ayrıca Ücretlendirme Komitesi görevlerini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi 
icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı ödemesine ili"kin görü"ünü Yönetim Kurulu’na 
sunmu"tur. 
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Adı, Soyadı Komitedeki Unvanı Ba"ımsız/!cracı
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#irketin varlı$ını, geli"mesini ve devamını tehlikeye dü"ürebilecek risklerin erken te"hisi, tespit edilen risklerle ilgili 
gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalı"malar yapmak üzere kurulmu"tur. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin yılda en az altı defa Yönetim Kurulu’na raporlama yapması esas olup 1 #ubat 
2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde, kurumsal risk yönetimi çalı"maları dahilinde kurumsal risklerin te"hisi 
ve bunlardan kaçınmak için gerekli adımların ve alınacak aksiyonların belirlenmesi ve bu aksiyonların ilerleme 
a"amalarının de$erlendirilmesi kapsamında 4, "irketin sermaye yapısının korundu$unun ve risk kontrol 
mekanizmalarının etkinli$inin de$erlendirilmesi kapsamında 2 kez olmak üzere Yönetim Kurulu'na 6 kez yazılı 
bildirimde bulunmu"tur.
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Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesiyle SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebli$i çerçevesinde, Yönetim Kurulu'na ba$lı 
olarak faaliyette bulunmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmu"tur. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 
"irketin varlı$ını, geli"mesini ve devamını tehlikeye dü"ürebilecek risklerin erken te"hisi, tespit edilen risklerle 
ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalı"malar yaparak Yönetim Kurulu'na destek 
verir. Komite Yönetim Kurulu'na her toplantıda raporlama yapmakta ve bu rapor ba$ımsız denetim "irketine de 
gönderilmektedir. Yönetim kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi üzerinden "irketi etkileyen risklere dair düzenli 
olarak de$erlendirmede bulunmaktadır.

Risk yönetimi ve raporlama sorumlulu$u, CFO liderli$inde, di$er direktörlüklerle koordineli bir "ekilde yürütülmektedir. 
Periyodik olarak hazırlanan raporlar ve yapılan toplantılarla riskler önceliklendirilmekte, aksiyon planları ve sorumlu 
birimler belirlenerek kritik risk indikatörleri ile takip edilmektedir. #irketin maruz kaldı$ı ba"lıca riskler, finansal riskler, 
itibar riskleri, stratejik ve operasyonel riskler ile hukuki riskler olarak dört ana ba"lıkta takip edilmektedir. Ayrıca 
05.01.2018 tarih 30292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü$e giren Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebli$i’ne tam 
uyum sa$lamaya yönelik çalı"malar devam etmektedir. 

!" akı"ları içerisinde yer alan standart tanımlar, görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler 
iç kontrol sistemini te"kil etmektedir. !ç kontrol mekanizmasının yürütülmesinden, "irket üst yönetimi ve ba$lı 
ortaklıklarının üst yönetimi sorumludur. !ç kontrol sistemi düzenli olarak !ç Denetim Birimi tarafından de$erlendirme 
ve denetime tabi tutulmaktadır. 
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Yönetim Kurulu, "irketin stratejik hedeflerini tanımlar, ihtiyaç duyulan insan ve finansal kaynakları belirler ve yönetimin 
performansını denetler. Bu kapsamda "irketin bir yılı detaylı, iki yılı makro olmak üzere üç yıllık operasyonel ve finansal 
planlarını içeren i" planı (road map) hazırlanarak, iç ve dı" dinamiklerdeki geli"meler ı"ı$ında güncellenmektedir. Yılda 
bir kez önce c-level yöneticiler, sonrasında da tüm seviyedeki yöneticilerin bir araya geldi$i GO Forward toplantıları 
gerçekle"tirilerek bu stratejiler tartı"ılır ve tüm organizasyonun kısa ve uzun vadeli hedeflerde mutabık kalması 
sa$lanır. 

#irketin gelecek bir yıllık faaliyet dönemine ili"kin operasyonel ve finansal planlarını içeren i"letme bütçesi, tüm 
birimlerin katılımıyla ilkbahar-yaz ve sonbahar-kı" dönemlerinden olu"acak "ekilde iki a"amada hazırlanır; tüm üst 
yönetim ve Yönetim Kurulu'nun hazır bulundu$u bütçe toplantılarında detaylı olarak tartı"ılarak son hali verilir ve 
onaylanır. Yönetim Kurulu, yılda dört defa yaptı$ı stratejik toplantılarla, "irketin üçer aylık dönemler itibarıyla finansal 
performansını bütçeye göre kar"ıla"tırmalı olarak takip ederken stratejik konulardaki geli"meleri de inceler ve idari 
yapının önerilerini de dikkate alarak yeni stratejiler geli"tirir ve yatırım kararları alır.

Sene sonu performans de$erlendirme sürecinde finansal ve operasyonel göstergelerin yanı sıra, "irket stratejilerinin 
hayata geçirilmesine yönelik hedeflerin gerçekle"me düzeyi de ölçülerek, bunların performans sistemine girdi te"kil 
etmesi sa$lanır.
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#irkette Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sa$lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların 
belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren "irket ücretlendirme politikası güncellenmi", 26 
Nisan 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmı"tır. 

!cracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı ücretlerinin tespiti 1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap 
dönemine ili"kin gerçekle"tirilecek ola$an Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak yer alacaktır. Ba$ımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya performansa dayalı ödeme planları 
kullanılmamaktadır. 

1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdüre do$rudan 
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raporlayan üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve ikramiye dahil tüm maddi menfaatlerin toplamı 55 milyon 895 
bin TL tutarındadır. Kurumsal Yönetim Tebli$i’nin 4.6.5. numaralı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri yanında 
üst düzey yöneticilere verilen ücretlerle sa$lanan di$er tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya 
açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama ki"i bazında de$il Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer 
verilecek "ekildedir.

Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet F. Ashabo$lu’na ve Yönetim Kurulu Ba"kanı Ragıp Ersin 
Akarlılar’a aylık net 9.600,00 TL huzur hakkı ödemesi yapılmı"tır. Yönetim Kurulu üyesi Seymur Tarı ise 2 Mayıs 2018 
tarihli Ola$an Genel Kurul toplantısı sonrasında "irkete yapmı" oldu$u yazılı ba"vuru ile huzur hakkı alacaklarından 
feragat etti$ini beyan etti$inden kendisine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamaktadır. 

Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet F. Ashabo$lu’na ve Yönetim Kurulu Ba"kanı Ragıp Ersin 
Akarlılar’a yapılan aylık net 9.600,00 TL huzur hakkı ödemesinin aylık net 11.000 TL olarak revize edilmesi Genel 
Kurul onayına sunulacaktır. 

Hiçbir Yönetim Kurulu üyesinin "irketten herhangi bir kredi veya borç alması ve bu ki"iler lehine kefalet vb. teminatlar 
verilmesi söz konusu de$ildir.




