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Mavi, mü"terisine yakın, ürün kalitesinde tutkulu, çalı"anların güven duydu#u ve i" ortaklıklarının uzun vadeli 
oldu#u bir kurum kültürüne sahiptir. $effaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirli#e dayalı kurumsal yönetim 
ve sürdürülebilirlik yakla"ımıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Mavi, kurumsal yönetim süreçlerini iç ve dı" payda"lar 
tarafından "effaf olarak izlenebilen bir yapıda tasarlamak üzere çalı"malar sürdürmektedir. 

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgını, finansal olmayan performansların yatırımcı gözünde artan 
de#erini bir kez daha gözler önünde sermi"tir. Finansal olmayan bilgilerin açıklanmasının artan sayıda düzenleyici 
kurum tarafından ön ko"ul olarak koyulması da bu baskının bir parçası olarak görülmektedir. Mavi, 2020 yılında 
hayata geçirdi#i sürdürülebilirlik yapılanmasıyla, i" süreçlerini entegre bakı" açısıyla, ölçülebilir hedefler 
paralelinde yönetmeyi amaçlamaktadır.

Mavi, operasyonlarının çevresel etkilerini ve sürdürülebilirlik alanındaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini 
belirlerken göz önünde bulundurmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE
UYUM BEYANI

Mavi 15 Haziran 2017 tarihinde MAVI sembolüyle Borsa !stanbul’da i"lem görmeye ba"lamı" ve bu tarihten iti-
baren 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"ılmaktadır.

$irketin 01.02.2020–31.01.2021 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 "irket 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmı"tır.

$irketin KAP’ta yayımlanmı" olan bahsi geçen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nda (“URF”) uyum durumu 
“kısmen” ya da “hayır” "eklinde ifade edilmi" olan maddeler ve bunların gerekçelerine a"a#ıda yer verilmi"tir. 
Zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sa#lanamaması nedeniyle "irketin maruz kaldı#ı çıkar çatı"ması 
bulunmamaktadır. 

Madde 1.3.10. 2019 yılında 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 olan-
lara tanınmamı" olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlı#a düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde 
haklar sa#lanmı"tır. 
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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 Mavileti"im'de yer almaktadır.

Madde 3.2.1. Çalı"anların yönetime katılımı esas sözle"mede düzenlenmemi" olmakla birlikte çalı"anlar Mass-
Mavi, Yönetim Forumu, Pazarlama Öncelikleri (Marketing Direction) gibi toplantılarda bilgilendirilir; birbirleriyle 
gündemlerini payla"ma ve görü" alma ve iletme imkânı bulurlar.

Madde 3.2.2. Bütün menfaat sahiplerinin görü"lerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler kullanılma-
makla birlikte, özellikle "irket algısına yönelik çalı"an ve mü"teriler nezdinde ara"tırmalar yapılmaktadır. Ayrıca, 
tüm menfaat sahipleri (tedarikçiler, i" ortakları vb.) için ileti"im kanalları açık tutulmaktadır. 

Madde 3.3.1. $irketin fırsat e"itli#i sa#layan bir istihdam politikası bulunmaktadır. !K i"gücü planlaması 
çerçevesinde kariyer planlaması yapılmaktadır. Bu çerçevede yatay ve dikey bütün kariyer imkânları tüm 
çalı"anlar için yetkinlik modeli paralelinde grading sistemi dahilinde de#erlendirilmektedir.

Madde 4.3.9. Yönetim Kurulu'nda yalnızca bir kadın üye bulunmaktadır. Mavi Yönetim Kurulu tarafından 2020 
yılında onaylanan Yönetim Kurulu Çe"itlilik Politikası’na göre Mavi 2024 yılına kadar 1/3 kadın Yönetim Kurulu 
üyesi oranına eri"meyi hedeflemektedir. 

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 sınırlandır-
ma 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. 

Madde 4.6.1. Yönetim Kurulu seviyesinde performans de#erlendirmesi kapsamında özel bir çalı"ma gerçekle"tiril-
memi"tir.

Madde 4.6.5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul'da belirlenmekte olup, ayrıca finansal tablo dip-
notlarında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel "ekilde 
toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı !li"kileri Bölümü

Paylarının halka arzından kısa bir süre sonra "irket bünyesinde yerli ve yabancı yatırımcıların, gizli ve ticari sır 
niteli#indeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi e"itsizli#ine yol açmayacak "ekilde do#ru, tutarlı ve zamanında 
bilgilendirilmesi, "irketin bilinirli#inin ve kredibilitesinin artırılması, Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası 
düzenleyicileri ve katılımcıları arasında çift yönlü ileti"im ve bilgi alı"veri"inin sa#lanması, pay sahipli#i haklarının 
kullanılmasında mevzuata ve Esas Sözle"me’ye uyumun gözetilmesi, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin 

her türlü mevzuata ve "irketin Bilgilendirme Politikası’na uygun olarak yerine getirilmesi konularında faaliyet 
göstermek üzere CFO’ya direkt raporlama yapan Yatırımcı !li"kileri Bölümü bulunmaktadır. Kıdemli Yatırımcı 
!li"kileri Direktörü, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 
Lisansı’na sahip olup aynı zamanda "irketin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir. 

Yatırımcı !li"kileri Bölümü, 01.02.2020-31.01.2021 özel hesap döneminde "irketle ilgili finansal, operasyonel ve 
stratejik geli"melerin yatırımcı ve analistlerle payla"ılmasına yönelik, yerli ve yabancı yatırımcılarla bulu"ulan 15 
adet sanal yatırımcı konferansına katılmı", ayrıca 200’ün üzerinde telekonferans gerçekle"tirmi"tir. Bu etkinlik 
ve toplantılarda yurt içi ve yurt dı"ından toplam 130 farklı kurum ve fondan 360 yatırımcı/analistle bir araya 
gelinmi"tir. Bunun yanı sıra yıl içinde dört kez çeyrekler bazında finansal sonuçların açıklanması amacıyla web 
yayını düzenlenerek yatırımcı ve analistlere sunum yapılmı"tır. Belirlenen tarih ve saatte yayına katılamayan 
yatırımcı ve analistler için söz konusu toplantının kayıtları, de"ifreler, ilgili yatırımcı sunumları ve konu"ma 
esnasında "irket yönetimine yönlendirilen soru ve yanıtlar "irketin internet sitesinde yayınlanmı"tır.

01.02.2020-31.01.2021 özel hesap döneminde "irkete bilgi edinme amacıyla e-posta ve telefon yoluyla yapılan 
tüm ba"vurular "irketin Bilgilendirme Politikası’na uygun olarak, kamuya açık bilgiler paralelinde yanıtlanmı"tır. 

Yatırımcı !li"kileri Bölümü, Mavi hisse performansı, makroekonomik ve sektörel geli"meler, rakip analizleri 
kapsamında Yönetim Kurulu'na aylık ve çeyreklik raporlamalar yapmakta, yılda bir kez de yürütülen yatırımcı 
ili"kileri faaliyetleri ile ilgili Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlama yapmaktadır. 
Yatırımcı !li"kileri Direktörlü#ü yöneticisiyle ilgili bilgiler a"a#ıda yer almaktadır:

Kıdemli Yatırımcı !li"kileri Direktörü
Duygu !nceöz
Tel: 90 212 371 20 29
E-posta: Duygu.inceoz@mavi.com

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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. 

$irketin Yatırımcı !li"kileri Bölümü 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 kaydolan 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.

https://www.mavicompany.com/i/assets/documents/pdf/2021/yonetim-kurulunda-cesitlilik-politikasi-2.pdf
https://www.mavi.com
https://www.mavicompany.com
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2.3. Genel Kurul Toplantıları

$irketin 01.02.2019-31.01.2020 özel hesap dönemine ili"kin ola#an Genel Kurul toplantısı 16 Temmuz 2020 
tarihinde %69,9 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, !lkeler’de 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. 16 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından yöneltilen sorular 
toplantı esnasında cevaplandırılmı", Genel Kurul toplantısında cavaplandırılamayıp Yatırımcı !li"kileri Bölümü’ne 
yazılı olarak iletilen bir soru gündeme gelmemi"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. 16 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Ola#an Genel Kurul toplantısında 1 $ubat 2020–31 
Ocak 2021 özel hesap döneminde "irket tarafından yapılacak ba#ı"ların üst sınırı tüm dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 sebebiyle yapılacak ba#ı" ve yardımları da kapsamak üzere 1.650.000 TL olarak belirlenmi" olup bu 
dönemde 1.328.620,61 TL tutarında ba#ı" ve yardım gerçekle"tirilmi"tir.

1 $ubat 2020–31 Ocak 2021 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 vermesi nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldı#ı herhangi bir i"lem 
bulunmamaktadır.

1 $ubat 2020–31 Ocak 2021 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 
sıhri hısımlarının "irket veya ba#lı ortaklıkları arasında çıkar çatı"masına neden olabilecek önemde bir i"lem söz 
konusu olmamı"tır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

$irketin Esas Sözle"mesi, oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Ola#an veya ola#anüstü 
genel kurullarda 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.

2.5. Kâr Payı Hakkı

$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 kâr da#ıtım politikası a"a#ıda yer almaktadır. 

Kâr Da#ıtım Politikası

Kâr payı da#ıtım politikasının amacı "irketin 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 yüzde 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 Kurul'a kârın da#ıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve 
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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.

2.6. Payların Devri 

Esas Sözle"me’de, pay sahiplerinin paylarını devretmesini zorla"tırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan özel 
hükümler bulunmamaktadır. 

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal !nternet Sitesi ve !çeri#i 

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 Bölümü’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. 

3.2. Faaliyet Raporu

$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.

MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahipleri ve sermaye piyasası katılımcılarının yanı sıra çalı"anlar, mü"teriler, bayiler, tedarikçiler, finans 
kurulu"ları, "irkete yatırım yapmayı dü"ünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri ve tüm di#er menfaat sahipleri 
de basın bulu"maları, basın bültenleri, faaliyet raporları, internet sitesi ve "irketin Bilgilendirme Politikası 
kapsamındaki uygulamalarıyla sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca gerekli görülen hallerde, kendileriyle 
olan ili"kilerin imkânlar dahilinde yazılı sözle"melerle düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözle"meyle düzenlenmedi#i durumlarda, menfaat sahiplerinin 
çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve "irket imkânlar ölçüsünde, "irketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Kamuya ili"kin bilgilendirmeler basın bulu"maları, basın bültenleri ve röportajlarla yapılmakta, yayınlanan finansal 
basın bültenleri e" zamanlı olarak kurumsal internet sitesinden duyurulmaktadır. 

Çalı"anlara yönelik duyuru ve bilgilendirmeler, tüm "irket çalı"anlarına e-posta yoluyla, aynı anda iletilmekte, 
ayrıca tüm çalı"anların eri"imi olan intranet ortamında (Mavileti"im) da e" zamanlı yayınlanmaktadır.
 
$irketin ileti"im kanalları, her türlü menfaat sahibinin ula"ımına açık olarak olu"turulmu" ve ileti"im bilgileri aynı 
zamanda "irketin internet sitesinde ilan edilmi"tir. 

Menfaat sahiplerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetim Komitesi ile Yatırımcı !li"kileri Bölümü üzerinden 
veya do#rudan e-posta, posta, telefon gibi kanallardan her zaman ileti"ime geçmesi mümkündür. Ayrıca menfaat 
sahipleri, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadı#ını dü"ündükleri i"lemleri Kurumsal Yönetim Komitesi 
veya Denetim Komitesi’ne, Mavi Etik Kurul aracılı#ıyla ula"tırabilmektedir. Muhasebe ve iç kontrol sistemi ile 
ba#ımsız denetimiyle ilgili olarak "irkete ula"an "ikâyetlerin incelenmesi, sonuca ba#lanması, "irket çalı"anlarının, 
"irketin muhasebe ve ba#ımsız denetim konularındaki bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde Denetim Komitesi 
tarafından de#erlendirilir.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatı"maları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna 
dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün oldu#unca dengeli bir politika 
izlenmektedir. 

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Mavi’de menfaat sahiplerinin yönetime katılımını te"vik etmek ve desteklemek amacıyla çok sayıda uygulama 
bulunmaktadır. Sadece finansal ve operasyonel konulardaki katılımın artırılması de#il çevresel, sosyal ve 
yönetimsel konuları da kapsayan tedbirlerin ve sürdürülebilirlik stratejisinin geli"tirilmesinde de menfaat 
sahiplerinin görü"lerine ba"vurulmaktadır. Menfaat sahipleriyle ileti"imin sürekli olarak güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir.

Çalı"anlar: 

Çalı"anların bilgilendirilmesi ve yönetime katılımına yönelik olarak birçok tanımlı ve düzenli toplantı 
gerçekle"tirilmektedir. Bunların ba"lıcaları "unlardır:

• 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 
yarıyıl sonuçlarının de#erlendirildi#i kapsamlı toplantılardır.

• GoForward Toplantıları: 2015’te verimli sonuçlar alınan Adizes metodolojisinden kazanılan birikimle Mavi 
bünyesinde, çok sayıda Go grubundan olu"an workshop serileri uygulanmaktadır. Çok fonksiyonlu ve çözüm 
odaklı olan Go proje grupları, müdür ve üstü yöneticilerden meydana gelmekte ve "irketin tüm fonksiyonlarını 
kapsamaktadır. Gojeans, Gowomen’s, Goaccessories, Gomen’s, Gomutlumavimü"terisi, Goretailefficiency, 
Gointernational, Gosystems, Gonlinedigital, Goyouth ve Gosocialcompliance gibi ba"lıklar altındaki 
toplantılarda farklı konuların uzmanları da a#ırlanmaktadır. 

https://www.mavi.com
https://www.mavicompany.com
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• GoSeason Toplantıları: Ma#aza müdürlerine yılda iki kez sezon koleksiyonu ve ürün bilgisi e#itiminin verildi#i 
toplantılardır. Sezonun öne çıkan ürünleri kategori yöneticileri tarafından aktarılır ve ma#aza müdürlerinden 
geri bildirim alınır. 

• Ma#azalar için Mavi strateji ve hedef toplantıları: Ma#aza müdürleri ve müdür yardımcıları için düzenlenen 
outdoor toplantılarıdır. Mavi direktörlerinin "irket stratejisini payla"tı#ı sunumlarla ortak Mavi hedeflerinin ve 
kültürünün olu"turulması sa#lanmaktadır. 

Bayiler:

$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. 

Tedarikçiler:

$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.

Mü"teriler:

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 26 ki"iden olu"an Mavi’ye dedike bir ekip bulunmaktadır. 
Ma#azalar ve e-ticaretteki mü"teri ça#rı merkezi süreçlerini entegre eden yeni yapıyla birlikte Mavi mü"terilerine 
7 gün boyunca 08:00-00:00 saatleri arasında hizmet verebilmek mümkün olmu"tur. 

Ça#rı merkezi 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 kaydedilip 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 içgörü toplanabilmekte ve 
cevap verilmesi gereken konulara hızlıca geri dönü" yapılabilmektedir. Mavi hakkında sosyal medyada payla"ılan 
içeriklerin ve yapılan konu"maların %90’dan fazlası olumludur.

Mavi markası, ürünleri, reklam kampanyalarıyla ilgili 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.

4.3. !nsan Kaynakları Politikası

$irketin en önemli varlı#ı olan insan kayna#ının en etkin ve verimli "ekilde çalı"abilmesi, motivasyonunun, maddi 
ve manevi tatmininin yakından takip edilmesi, önlemler ve politikalar üretilmesi temel amaçlardandır. $irketin 
insan kaynakları ilkeleri, en çok çalı"mak istenen kurum olma hedefiyle olu"turulmu"tur. 

$irket bünyesindeki !K süreçleri, Global !nsan Kaynakları direktörlü#üne ba#lı !K ve organizasyonel geli"im, 
yetenek çekme ve i"e alım, perakende !K ve idari i"ler ekipleri tarafından geli"tirilmekte ve yürütülmektedir. 
Çalı"anlarla ili"kileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamı" olup tüm ileti"im kanalları tüm çalı"anlara 
açıktır.

!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.

!K ilkeleri:

• $irketi ileriye götürecek nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri kazanmak;

• Çalı"anların yeti"mesine, geli"mesine, ba"arılı olmasına ve yükselmesine olanak sa#layacak sistemler 
olu"turmak ve yerle"tirmek;

• Çalı"anların geli"imine sürekli yatırım yapmak, e#itim ihtiyaçlarını belirleyerek, e#itim programlarını 
hazırlamak ve uygulamak;

• Çalı"anların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalı"masını sa#lamak, i" etkinli#ini ve çalı"ma verimini 
yükseltici düzenlemeler geli"tirmek;

• Kariyer fırsatları ve ödüllendirme süreçleriyle çalı"anların "irkete ba#lılı#ını artırmak;

• Çevre, çalı"an sa#lı#ı ve i" güvenli#i açısından güvenli, sa#lıklı ve huzurlu bir çalı"ma ortamı yaratmak ve 
yerle"mesini sa#lamak;

• Yeni pozisyon ihtiyaçlarını mümkün oldu#unca mevcut insan kayna#ından gidermek;

• Yeni personel alımında en uygun adayı sadece bugünün de#il, gelecek günlerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak 
seçmek, adaylara e"it fırsat sa#lamak, kültürel çe"itlili#i gözetmek.

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 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. 2020 faaliyet yılında çalı"anlardan ayrımcılık konusunda hiçbir "ikâyet 
alınmamı"tır.

4.4. !" Eti#i

Mavi tüketicinin güven duydu#u bir marka, tedarikçilerin saygın i" orta#ı, çalı"anları için ilerlemeye açık bir kariyer 
sunan, yüksek aidiyet hissi ve ba#lılık yaratan bir kurumdur. $irketin sahip oldu#u bu niteliklerin kayna#ında tüm 
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i" uygulamalarında benimsenen ilkeler bütünü bulunmaktadır. Kurulu"tan bu yana ödün vermeden uygulanan 
dürüstlük, adil davranma, mevzuata ve etik kurallara tam uyum, bu kurumsal kültürün devamlılı#ını sa#layan 
ilkelerin ba"ında gelmektedir. Mavi çatısı altında çalı"mak, her "art ve ko"ulda profesyonel ve dürüst davranmayı, 
ki"isel itibarı marka ve kurumsal yapınınkinden ayrı tutmadan kollamayı gerektirmektedir. Dolayısıyla her Mavi 
çalı"anından tüm canlılara ve çevreye saygılı olması, sosyal sorumluluk bilincinden kopmaması ve kurumsal 
eti#i tüm boyutlarıyla içselle"tirmesi beklenmektedir. Mavi’nin sahip oldu#u marka imajı, çalı"anlarının ona 
zarar verecek ya da itibarını zedeleyecek her davranı"tan kaçınarak marka çıkarlarını ki"isel çıkarların üstünde 
tutmasıyla korunmaktadır. Etik kurallar, Mavi’de Biz ve !lkelerimiz kitapçı#ında düzenlenmi" ve "irket kurumsal 
internet sitesinde tüm menfaat sahiplerine ve intranetinde (Mavileti"im) tüm çalı"anlara duyurulmu"tur. Mavi’de 
Biz ve !lkelerimiz, "irketin etik anlayı"ını çalı"anların benimsemesini ve etik kurallar ve prosedürlere çalı"anların 
uymasını sa#lamayı hedeflemektedir. Marka çıkarlarını koruma, "irket varlıklarını koruma, gizlilik ve bilgi güvenli#i, 
ayrımcılık yapılmaması ve rü"vet ve yolsuzlukla mücadele gibi temel alanları düzenleyen ilkeler, çalı"anlar ve 
yöneticilerin uymak zorunda oldu#u sorumlulukları belirlemektedir.

Mavi’de Biz ve !lkelerimiz’de yer alan ba"lıklar kapsamında, Kıdemli Hukuk ve Uyum Müdürü tarafından e#itimler 
verilmektedir. Etik ilkelerin tüm çalı"anlar tarafından anla"ılmasını ve benimsenmesini sa#lamak adına 2020 
yılında 376 merkez çalı"anına, çalı"an ba"ına ortalama 1 saat e#itim verilmi"tir. Etik hat ile ilgili olarak "irket içi 
intranet sistemlerinde duyuru yapılmakta ve tüm ma#azalarda bilgilendirme afi"leri bulundurulmaktadır. 

Mavi’de Biz ve !lkelerimiz’e buradan ula"abilirsiniz.

Mavi çalı"anları i"yerinde etik olmayan bir davranı"la kar"ıla"tı#ında, Etik Hat aracılı#ıyla bildirimde 
bulunabilmektedir. Etik Hat yönetimden tamamen ba#ımsız çalı"an bir "irket tarafından i"letilen, Türkiye ve di#er 
ülkelerdeki Mavi çalı"anlarının tespit etti#i veya tanık oldu#u uygunsuzlukları payla"abildi#i, endi"elerini dile 
getirebildi#i ya da soru sorabildi#i, 7/24 kesintisiz hizmet veren bir destek hattıdır. !lgili kanala telefon, e-posta 
veya web sitesinden eri"im sa#lanabilmektedir:

Etik Hat Tel: 0212 979 70 09
Etik Hat e-posta: mavi@etikhat.com
Etik Hat web sitesi: www.remedetikhat.com.tr kullanıcı adı: “MAV!”; "ifre: “Mavi1991”

Etik Hat her çalı"anın anadilinde ileti"im kurabildi#i, "ikâyetini kimli#ini açıklama zorunlulu#u olmadan iletebildi#i 
bir sözlü bildirim kanalıdır. Yazılı ileti"im kurmak isteyip e-posta gönderenler için de gizlilik esastır ve kimli#ini 
saklamak isteyenlerin IP numarası da dahil olmak üzere hiçbir bilgisi Mavi ile payla"ılmaz.

Etik hattın tüm payda"lara açılması için çalı"malar devam etmektedir. 
Tedarikçiler !çin Etik Davranı" Kuralları kapsamında etik kuralların ihlali ile ilgili "ikâyet prosedürü mevcuttur. 
Kuralların ihlali hakkındaki "ikâyetler veya ihbarlar istenirse isim vermeye gerek kalmadan her zaman compliance@
mavi.com e-posta adresine iletilebilmektedir. Ayrıca, mü"teriler mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan 
i"lemleri telefon ya da e-posta ile payla"abilmektedir.

Tedarikçiler !çin Etik Davranı" Kuralları’na buradan ula"abilirsiniz. 

Etik kuralların ihlaline dair "ikâyet ve bildirimleri soru"turma ve çözümlemekten sorumlu birim, üç asil ve bir 
yedek üyeden olu"an Etik Kurul’dur. Etik Kurul ba"kan ve üyeleri ba#lı oldukları bölüm yöneticileri ve kurum içi 
hiyerar"iden ba#ımsız ve kimseden etkilenmeden hareket etmektedir. Kurula hiçbir baskı yapılamamakta ve 
alınan kararlar derhal uygulamaya koyulmaktadır. 2020 yılında Etik Hat’a 127 bildirim gelmi" olup, Etik Kurul 
tarafından tüm ça#rılar hakkında inceleme yapılmı" ve 113’ü (%89) çözüme kavu"turulmu"tur.

Rü"vet ve Yolsuzlukla Mücadele

Mavi, rü"vet ve yolsuzlu#un hiçbir türüne tolerans göstermemektedir. Rü"vet ve yolsuzluk konusundaki "irket 
politikasını belirleyen Rü"vet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü hazırlanmı" ve "irketin kurumsal internet 
sitesinde tüm menfaat sahiplerine ve intranetinde (Mavileti"im) tüm çalı"anlara duyurulmu"tur. Bu prosedürle, 
faaliyet gösterilen tüm ülkelerdeki rü"vet ve yolsuzluk kar"ıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere 
ve evrensel kurallara uyulması hedeflenmi"tir. Prosedür, Yönetim Kurulu üyeleri, Mavi'nin Türkiye'deki ve 
yurtdı"ındaki "irketleri, yöneticileri ve çalı"anlarının yanı sıra mal ve hizmet aldı#ı firmaları ve çalı"anlarını, Mavi 
bayilerini ve danı"manlar, avukatlar, dı" denetçiler de dahil olmak üzere tüm i" ortaklarını kapsamaktadır. Mavi 
rü"vet ve yolsuzlukla mücadele konusunu Mavi’de Biz ve !lkelerimiz kapsamında tanımlamaktadır. 

• Rü"vet ve yolsuzluk hiçbir ko"ul altında kabul edilmez.

• Çalı"anlar görevlerini yürütürken komisyon ya da ba"ka bir ad altında maddi çıkar sa#layamaz, bu yönde bir 
teklifte bulunamaz. 

• Kamusal ya da özel ki"i veya kurumlardan i"le ilgili ya da ilgisiz herhangi bir avantaj sa#lamak amacıyla, 
do#rudan ya da aracı kullanarak hiçbir avantaj teklifinde bulunamaz, sözlü ya da yazılı anla"ma yapamaz. 

• Üçüncü ki"i ve kurumlarla ili"kilerinde ayrıcalık sa#lama kar"ılı#ı avantajlı durum yaratamaz ve bu yönde 
teklifleri kabul edemez. 

• Farklı bir niyetle yaptı#ı davranı"ın bile bu yönde "üphe ve izlenim uyandırmaması için azami dikkat gösterir.

Tedarikçiler !çin Etik Davranı" Kuralları ise, rü"vet ve yolsuzlukla mücadele do#rultusunda tüm i" ortakları ve 
çalı"anların her türlü ki"isel ba#ımlılık, yükümlülük veya etkilenmeden kaçınacak "ekilde davranmakla yükümlü 
oldu#unu belirtmektedir. Tüm çalı"anların ve i" ortaklarının, özellikle adalet anlayı"ıyla ve yürürlükteki ulusal ve 
uluslararası düzenlemelerle tam uyum içinde profesyonelce davranması beklenmektedir. 

Tedarikçilerle ili"kiler, resmi kurumlarla ili"kiler, ödeme süreçleri, insan kaynakları süreçleri, muhasebe ve 
satın alma süreçleri yüksek yolsuzluk riski ta"ıyan faaliyetler olarak de#erlendirilmektedir. Yüksek risk içeren 
operasyonel süreçler, Denetim Komitesi kapsamına alınmı"tır. Her yıl ba#ımsız Yönetim Kurulu üyelerinden 
olu"an Denetim Komitesi onayı ile iç denetim takvimi hazırlanmaktadır. Yolsuzluk riski içeren süreçlerin %75’i iç 
denetimden geçmi" ve bulgular "irket üst yönetimi ve Denetim Komitesi ile payla"ılmı"tır.

Çalı"anlar ya da Mavi adına hareket eden ki"ilerin Rü"vet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü’ne aykırı yönde 
hareket etti#ine dair olu"an "üphelerin Mavi Etik Hat veya uyum yöneticisine bildirilmesi gerekmektedir. 
Prosedüre aykırı olan durumlarda, konu Mavi Etik Kurulu tarafından, ihbarda bulunan ki"inin güvenli#i ve itibarı 
riske atılmadan incelenir ve uygunsuz davranı"ın tespiti halinde yaptırım uygulanır. 

Merkez çalı"anları için düzenlenen "Mavi’de Kurumsal Uyum ve Etik" e#itimi, Rü"vet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Prosedürü ve eki mahiyetindeki Hediye ve A#ırlama Kabulüne !li"kin Uygulama Kılavuzu kapsamında iki ba"lı#ı 
kapsayacak "ekilde tasarlanmı"tır. Mavi’de Kurumsal Uyum ve Etik e#itimine müdür ve üzeri pozisyonda katılımcı 
sayısı 103 ki"idir.

2020 yılında Etik Hat’a rü"vet ve mücadele ile ilgili bildirim gelmemi"tir. 

Rü"vet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü’ne buradan ula"abilirsiniz. 

Rü"vet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü uyarınca Mavi çalı"anlarının kural olarak, Mavi’nin mal ve hizmet 
aldı#ı firmalar ve çalı"anları, Mavi’nin i" ili"kisinde bulundu#u, kurum, kurulu" ya da i" ortakları ve/veya Mavi’deki 

https://www.mavicompany.com/i/assets/documents/pdf/2020/mavidebizveilkelerimiz.pdf
https://www.mavicompany.com/i/assets/documents/pdf/2019/tedarikci-etik-davranis.pdf
https://www.mavicompany.com/i/assets/documents/pdf/2020/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele.pdf
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görevleri nedeniyle irtibat kurdukları di#er her türlü üçüncü ki"ilerden hediye, davet ve a#ırlama teklifi ve kabulü 
dahil maddi çıkar sa#lama izlenimi yaratabilecek ili"kilere girmeleri yasaktır. Rü"vet ve yolsuzlukla mücadele 
kapsamında tedarikçilere hediye ve a#ırlamaların kabulüne ili"kin prosedür e-posta yoluyla iletilmi"tir. 

4.4.5 Sosyal Sorumluluk

$irket, sürdürülebilir toplumsal fayda yaratmayı ve gençlerden ilham alan sosyal sorumluluk etkinlikleri vasıtasıyla 
gençleri güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu ba#lamda, a"a#ıda belirtilenler de dahil olmak üzere, çe"itli sosyal 
sorumluluk projelerinde yer almaktadır: 

• Indigo Turtles: $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. Proje kapsamında, 110 milyon yıldır Akdeniz faunasında ya"ayan caretta caretta türünün devamlılı#ı 
sa#lanmaktadır. Akdeniz bölgesindeki en büyük yuvalama alanı olan Belek’te çalı"malarını sürdüren EKAD, son 
21 yılda 800 binden fazla caretta carettanın denize ula"masına yardımcı olmu"tur. Birçok zorlukla kar"ı kar"ıya 
kalan yavru kaplumba#aların yalnızca %40’ı suya ula"abilip her bin yavrudan sadece biri hayatta kalabildi#inden, 
Indigo Turtles projesi, deniz kaplumba#alarının hayatta kalma mücadelesini desteklemenin ve gönüllülü#ün 
önemi konusunda farkındalık yaratmaktadır. Gönüllülerin kurdu#u kamplar sayesinde kaplumba#a yumurtaları 
dı" faktörlerden korunmakta, yavruların denize ula"ması sa#lanmaktadır. Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden 
yüzlerce üniversitelinin yanı sıra Mavi çalı"anları, mü"terileri, bursiyerleri ve takipçileri de projede gönüllü olarak 
yer almaktadır.

• Mavi Burs Fonu: 2016’dan bu yana Türk E#itim Vakfı aracılı#ıyla her yıl "irketin ya"ı kadar sayıda kız ö#renciye 
burs verilmektedir. 2020-2021 dönemi için 30 ö#renci, Mavi Burs projesinden yararlanarak üniversite e#itimleri 
boyunca desteklenmi"tir. Ayrıca kısıtlı e#itim imkânlarıyla üniversiteye hazırlanarak, yerle"tirme sınavında en 
üst %1'lik dilim içinde oldu#u halde Koç Üniversitesi’nde burslu e#itim görme hakkı elde edemeyen bursiyer 
adaylarına ikinci bir fırsat sunan Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında, bir kız ö#renciye e#itim deste#i 
verilmi"tir. 

• Toplumun Yanı Ba"ındayız: Mavi, COVID-19 salgınıyla mücadelede üreticileriyle omuz omuza vererek koruyucu 
maske üretimi yapmı"tır. Gece gündüz demeden çalı"an sa#lık çalı"anlarına tıbbi maske ve tulumların yanı sıra 
temiz giysi sa#lamı"tır. Toplumsal dayanı"ma için Aile, Çalı"ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı#ı’na maddi destek 
vermi"tir.

YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Olu"umu

$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 2020–31 Ocak 
2021 özel hesap döneminde ba#ımsız üyelerin ba#ımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamı"tır.

1 $ubat 2020–31 Ocak 2021 özel hesap döneminde Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye yer almı"tır. Faaliyet dönemi 
içerisinde Yönetim Kurulu Mavi Yönetim Kurulu Çe"itlilik Politikası’nı onaylamı" ve bu politika kapsamında 2024 
yılına kadar 1/3 kadın Yönetim Kurulu üyesi oranına eri"meyi ve sonrasında da bu oranı korumayı hedeflemektedir. 

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 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.

Adı Soyadı Görevi Grup !çinde Aldı#ı Görevler 
ve $irket Unvanı Grup Dı"ında Aldı#ı Görevler ve $irket Unvanı

Ragıp Ersin Akarlılar
Yönetim Kurulu 
Ba"kanı
!cracı de#il

Mavi Amerika - Ba"kan
Mavi Almanya - Denetleme 
Kurulu Ba"kanı (Head of 
Supervisory Board)
Mavi Kanada - $irket 
Sekreteri

-

Seymur Tarı

Yönetim Kurulu 
Üyesi
!cracı de#il -

Turk Ventures Adv. Ltd. !stanbul- CEO

Medical Park Sa#lık Hizmetleri A.$., Flo 
Ma#azacılık ve Pazarlama A.$., Elif Plastik 
Yönetim Kurulu üyesi

Fatma Elif Akarlılar

Yönetim Kurulu 
Üyesi 
!cracı
Global Marka 
Direktörü

Mavi Almanya – Denetleme 
Kurulu Üyesi (Supervisory 
Board Member) 

-

https://www.mavicompany.com/i/assets/documents/pdf/2021/yonetim-kurulunda-cesitlilik-politikasi-2.pdf
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Adı Soyadı Görevi Grup !çinde Aldı#ı Görevler 
ve $irket Unvanı Grup Dı"ında Aldı#ı Görevler ve $irket Unvanı

Ahmet Cüneyt 
Yavuz

Yönetim Kurulu 
Üyesi
!cracı
CEO

Mavi Almanya – Denetleme 
Kurulu Üyesi (Supervisory 
Board Member) 

-

Ahmet F. Ashabo#lu
Ba#ımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi
!cracı de#il

-

Koç Holding CFO’su

Koç Toplulu#u "irketlerinde Yönetim Kurulu 
Üyesi

Nevzat Aydın
Ba#ımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi
!cracı de#il

-

Yemeksepeti Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su

Endeavor, TOBB Genç Giri"imciler, American 
Turkish Society’de Yönetim Kurulu Üyesi, 
Bo#aziçi Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti 
Üyesi
Galata Business Angels, Wtech Teknolojide 
Kadın Derne#i Kurucu Üyesi

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Ba"kanı, Yönetim Kurulu Ba"kanı’nın 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"kanı’nın yoklu#unda Yönetim Kurulu Ba"kan Yardımcısı tarafından toplantıya ça#rılır ve/veya karar 
alır. Yönetim Kurulu 1 $ubat 2020–31 Ocak 2021 özel hesap döneminde 13 kez toplanmı", toplam 63 adet karar 
almı"tır. 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.

2020 yılı faaliyet dönemi içinde 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.

5.3. Yönetim Kurulu’nda Olu"turulan Komiteler, Yönetim Kurulu’nun Komitelerin Etkinli#ine 
Yönelik De#erlendirmesi

$irkette, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sa#lıklı olarak yerine getirmesine katkı sa#lamak 
amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olu"turulmu" 
olup, komiteler faaliyetlerini belirlenen çalı"ma esasları çerçevesinde yürütmektedir. Komitelerin çalı"ma esasları 
ayrıca "irketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmi"tir.

16 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu komitelere üye atamaları yapılmı" ve KAP’ta 
açıklanmı"tır.

2020 yılında ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi olu"turulmamı" olup, Kurumsal Yönetim 
Komitesi’nin bu görevleri de yerine getirmesi benimsenmi"tir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından 
sa#lanmaktadır.

!cracı üyeler komitelerde görev almamaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde olu"turulan üç komitenin ba"kanlarının 
ve Denetim Komitesi üyelerinin ba#ımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilme zorunlulu#u bulundu#undan 
ba#ımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. 

Denetimden Sorumlu Komite

Adı, Soyadı Komitedeki Unvanı Ba#ımsız/!cracı

Ahmet F. Ashabo#lu Ba"kan Ba#ımsız, icracı de#il

Nevzat Aydın Üye Ba#ımsız, icracı de#il

Üyeleri do#rudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu’nda görevli ba#ımsız üye sıfatı ta"ıyan, mali 
konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi ki"ilerden olu"an Denetim Komitesi’nin ba"kanı ve üyesi Yönetim Kurulu 
tarafından atanır. Denetim Komitesi’nin raportörlü#ü, "irketin !ç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir. 
Raportör, Denetim Komitesi Ba"kanı tarafından görevlendirilir. Denetim Komitesi’ne i"ini görmesi için gerekli 
kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sa#lanır.

Denetim Komitesi, "irketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, ba#ımsız denetimin ve 
"irketin iç kontrol sisteminin, !ç Denetim Bölümü’nün i"leyi"inin ve etkinli#inin gözetimini yapar. Dolayısıyla 
komite, finansal ve operasyonel faaliyetlerin gözlem altında tutulmasını, iç ve dı" denetimin sa#lıklı bir "ekilde 
yapılmasını sa#lar; mali tabloların gerçe#e uygunlu#uyla ilgili görü" bildirir, ba#ımsız denetim kurulu"unun 
seçiminde Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Hukuka uygunluk, ahlak kuralları, çıkar çatı"maları ve kötü 
yönetim ile hileli i"lemler konularındaki soru"turmalara ili"kin "irket politikalarını ve Iç Denetim Bölümü aracılı#ıyla 
kurumsal yönetim politikalarının uygunlu#unu gözden geçirir. !ç Denetim Bölümü’yle bir araya gelerek iç kontrol 
sisteminin yeterlili#ini görü"ür ve düzenli toplantılar yaparak Yönetim Kurulu, finansal yöneticiler ba#ımsız 
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denetçiler ve Iç Denetim Bölümü arasında bir ileti"im köprüsü kurulmasını sa#lar.

Denetim Komitesi "irket merkezinde veya denetim komitesi ba"kanının daveti üzerine ba"ka bir yerde, asgari üç 
ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite, Yönetim Kurulu Ba"kanı veya Komite Ba"kanı tarafından 
ola#anüstü toplantıya ça#rılabilir. Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapabilir. Denetimden 
Sorumlu Komite 2020 mali yılı içerisinde 4 defa toplanmı", iç denetim raporlarını incelemi" ve onaylamı"tır.

Denetim Komitesi; 2020 yılında iç denetim ile ilgili faaliyetlerin de#erlendirildi#i dört toplantının yanı sıra, kamuya 
açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklı#ın izledi#i muhasebe ilkelerine, gerçe#e uygunlu#una 
ve do#rulu#una ili"kin görü"lerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirdi#i dört karar almı"tır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı, Soyadı Komitedeki Unvanı Ba#ımsız/!cracı

Nevzat Aydın Ba"kan Ba#ımsız, icracı de#il

Ragıp Ersin Akarlılar Üye Ba#ımsız de#il, icracı de#il

Duygu !nceöz Üye -

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. Yatırımcı !li"kileri Bölümü ile koordinasyon içinde yatırımcı ve pay 
sahiplerinin "irkete ula"an talep ve görü"lerini inceler, sonuca ba#lanmasını sa#lar, kamuya yapılacak açıklamaların 
ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler ba"ta olmak üzere, "irketin kamuyu aydınlatma politikasına 
uygun olarak yapılmasını sa#layıcı öneriler geli"tirir. Mavi bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve 
Ücretlendirme Komitesi kurulmadı#ından, bu komitelerin görev ve sorumluluklarını da Kurumsal Yönetim 
Komitesi'nin yerine getirmesi prensibi kabul edilmi"tir. Komite çalı"ma ve önerilerini rapor haline getirerek yazılı 
olarak Yönetim Kurulu’na sunar.

Komite 2020 mali yılında "irketin kurumsal yönetim uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim !lkelerine Uyum 
Raporu’nu de#erlendirmi", Yatırımcı !li"kileri bölümünün çalı"malarını takip etmi"tir. Ayrıca "irketin icracı olmayan 
Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı tutarının belirlenmesi yönündeki görü"lerini Yönetim Kurulu’na 
sunmu"tur. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı, Soyadı Komitedeki Unvanı Ba#ımsız/!cracı

Ahmet F. Ashabo#lu Ba"kan Ba#ımsız, icracı de#il

Ragıp Ersin Akarlılar Üye Ba#ımsız de#il, icracı de#il

Bige !"can Aksaray Üye -

$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, Yönetim Kurulu’na, ba"ta pay sahipleri olmak üzere "irketin menfaat sahiplerini 

etkileyebilecek olan risklerin erken te"his edilmesi ve etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve bilgi sistemleri 
süreçlerini de içerecek "ekilde iç kontrol sistemlerini olu"turması için görü" sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin yılda en az altı defa Yönetim Kurulu’na raporlama yapması esas olup 
2020 yılında, 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 dört, "irketin sermaye yapısının korundu#unun ve risk yönetim ve iç kontrol mekanizmalarının 
etkinli#inin de#erlendirilmesi kapsamında iki kez olmak üzere Yönetim Kurulu'na altı kez yazılı bildirimde 
bulunmu"tur. 

5.4. Risk Yönetim ve !ç Kontrol Mekanizması

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 birimleri 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 kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenli#i Yönetim 
Sistemi sertifikası alınmı"tır ve tüm süreçler ISO standardına göre yürütülmektedir. 

!" 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. 

5.5. $irketin Stratejik Hedefleri

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 (roadmap) 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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5.6. Mali Haklar 

$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 kurumsal 
internet sitesinde yer almaktadır. 

!cracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı ücretlerinin tespiti 2020 yılına 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. 

2020 yılında Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdüre do#rudan raporlama yapan üst düzey 
yöneticilere ödenen ücret ve ikramiye dahil tüm maddi menfaatlerin toplamı 45 milyon 738 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.

2020 yılında ba#ımsız Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet F. Ashabo#lu’na ve Yönetim Kurulu Ba"kanı 
Ragıp Ersin Akarlılar’a aylık net 11.000 TL huzur hakkı ödemesi yapılmı"tır. Yönetim Kurulu üyesi Seymur Tarı ise 
"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 11.000 TL huzur hakkı ödemesinin ilgili Genel Kurul toplantısını takip eden aydan 
ba"lamak üzere aylık net 12.600 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.

Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz Açıklama

1.1. PAY SAH!PL!"! HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLA#TIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipli!i haklarının kullanımını etkileyebilecek 
nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklı!ın 
kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına 
sunulmaktadır.

X

1.2. B!LG! ALMA VE !NCELEME HAKKI

1.2.1 - "irket yönetimi özel denetim yapılmasını zorla#tırıcı 
i#lem yapmaktan kaçınmı#tır. X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - "irket, Genel Kurul gündeminin açık #ekilde ifade 
edilmesini ve her teklifin ayrı bir ba#lık altında verilmi# 
olmasını temin etmi#tir.

X

1.3.7 - $mtiyazlı bir #ekilde ortaklık bilgilerine ula#ma 
imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklı!ın faaliyet 
konusu kapsamında yaptıkları i#lemler hakkında genel 
kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek 
üzere Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmi#tir.

X
Bildirime konu 
olabilecek i#lem bilgisi 
bulunmamaktadır.

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim 
Kurulu üyeleri, ilgili di!er ki#iler, finansal tabloların 
hazırlanmasında sorumlulu!u bulunan yetkililer ve 
denetçiler, Genel Kurul toplantısında hazır bulunmu#tur.

X

1.3.10 - Genel Kurul gündeminde, tüm ba!ı#ların ve 
yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir 
maddede yer verilmi#tir.

X

2020 yılında yapılan 
ba!ı#lar için Genel 
Kurul gündeminde ayrı 
bir gündem maddesine 
yer verilmi#, bunlardan 
yararlananların detayına 
yer verilmemi#tir.

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın 
menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak 
yapılmı#tır.

X

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını 
zorla#tırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama 
bulunmamaktadır.

X

1.4.2 - "irketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı 
bulunmamaktadır. X

1.4.3 - "irket, beraberinde hakimiyet ili#kisini de getiren 
kar#ılıklı i#tirak ili#kisi içerisinde bulundu!u herhangi bir 
ortaklı!ın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamı#tır.

X

"irketin beraberinde 
hakimiyet ili#kisini 
de getiren kar#ılıklı 
i#tirak ili#kisi 
bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
VE BİLGİ FORMU 

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
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Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz Açıklama

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1 - "irket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen 
göstermi#tir. X

1.5.2 - Azlık hakları esas sözle#me ile sermayenin 
yirmide birinden daha dü#ük bir orana sahip olanlara da 
tanınmı# ve azlık haklarının kapsamı esas sözle#mede 
düzenlenerek geni#letilmi#tir.

X

Azlık hakları esas 
sözle#me ile sermayenin 
yirmide birinden daha 
dü#ük bir oranda 
pay sahibi olanlara 
tanınmamı# olup, 
genel uygulamalara 
paralel olarak azınlı!a 
düzenlemelerdeki genel 
hükümler çerçevesinde 
haklar sa!lanmı#tır.

1.6. KÂR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel Kurul tarafından onaylanan kâr da!ıtım 
politikası ortaklı!ın kurumsal internet sitesinde kamuya 
açıklanmı#tır.

X

1.6.2 - Kâr da!ıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklı!ın 
gelecek dönemlerde elde edece!i kârın da!ıtım usul ve 
esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari 
bilgileri içermektedir.

X

1.6.3 - Kâr da!ıtmama nedenleri ve da!ıtılmayan kârın 
kullanım #ekli ilgili gündem maddesinde belirtilmi#tir. X

1.6.4 - Yönetim Kurulu, kâr da!ıtım politikasında pay 
sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında 
denge sa!lanıp sa!lanmadı!ını gözden geçirmi#tir.

X

1.7. PAYLARIN DEVR!

1.7.1 - Payların devredilmesini zorla#tırıcı herhangi bir 
kısıtlama bulunmamaktadır. X

2.1. KURUMSAL !NTERNET S!TES!

2.1.1 - "irketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı 
kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm ö!eleri 
içermektedir.

X

2.1.2 - Pay sahipli!i yapısı (çıkarılmı# sermayenin 
%5’inden fazlasına sahip gerçek ki#i pay sahiplerinin 
adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet 
sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.

X

2.1.4 - "irketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler 
Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak #ekilde ihtiyaca 
göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmı#tır.

X

2.2. FAAL!YET RAPORU

2.2.1 - Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun #irket 
faaliyetlerini tam ve do!ru #ekilde yansıtmasını temin 
etmektedir.

X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan 
tüm unsurları içermektedir. X

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz Açıklama

3.1. MENFAAT SAH!PLER!NE !L!#K!N #!RKET POL!T!KASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, 
sözle#meler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde 
korunmaktadır.

X

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika 
ve prosedürler #irketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlanmaktadır.

X

Menfaat sahiplerinin 
haklarıyla ilgili Kâr 
Da!ıtım, Ba!ı# ve 
Yardım, Bilgilendirme, 
Tazminat, 
Ücretlendirme ve 
Mavi'de Biz ve 
$lkelerimiz, Bilgi 
Güvenli!i, Rü#vet ve 
Yolsuzlukla Mücadele 
politikaları kurumsal 
internet sitesinde 
yer almakta olup 
di!er düzenlemeler 
iç ileti#im platformu 
olan Mavi $leti#im'de 
yer almaktadır.

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik 
açıdan uygun olmayan i#lemleri bildirmesi için gerekli 
mekanizmalar olu#turulmu#tur.

X

3.1.5 - "irket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar 
çatı#malarını dengeli bir #ekilde ele almaktadır. X

3.2. MENFAAT SAH!PLER!N!N #!RKET YÖNET!M!NE KATILIMININ 
DESTEKLENMES!

3.2.1 - Çalı#anların yönetime katılımı, esas sözle#me veya 
#irket içi yönetmeliklerle düzenlenmi#tir. X

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç do!uran 
önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görü#lerini almak 
üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmı#tır.

X

3.3. #!RKET!N !NSAN KAYNAKLARI POL!T!KASI

3.3.1 - "irket fırsat e#itli!i sa!layan bir istihdam politikası 
ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet 
planlaması benimsemi#tir.

X

3.3.2 - Personel alımına ili#kin ölçütler yazılı olarak 
belirlenmi#tir. X

3.3.3 - "irketin bir $nsan Kaynakları Geli#im Politikası 
bulunmaktadır ve bu kapsamda çalı#anlar için e!itimler 
düzenlemektedir.

X

3.3.4 - "irketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer 
planlaması, e!itim ve sa!lık gibi konularda çalı#anların 
bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmi#tir.

X

3.3.5 - Çalı#anları etkileyebilecek kararlar kendilerine 
ve çalı#an temsilcilerine bildirilmi#tir. Bu konularda ilgili 
sendikaların da görü#ü alınmı#tır.

X
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Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz Açıklama

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm 
çalı#anlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalı#anlara 
duyurulmu# ve ücretlendirme kararlarında kullanılmı#tır.

X

3.3.7 - Çalı#anlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve 
çalı#anları #irket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü 
muamelelere kar#ı korumaya yönelik prosedürler, e!itimler, 
farkındalı!ı artırma, hedefler, izleme, #ikâyet mekanizmaları 
gibi önlemler alınmı#tır.

X

3.3.8 - "irket, dernek kurma özgürlü!ünü ve toplu 
i# sözle#mesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını 
desteklemektedir.

X

3.3.9 - Çalı#anlar için güvenli bir çalı#ma ortamı 
sa!lanmaktadır. X

3.4. MÜ#TER!LER VE TEDAR!KÇ!LERLE !L!#K!LER

3.4.1 - "irket, mü#teri memnuniyetini ölçmü#tür ve ko#ulsuz 
mü#teri memnuniyeti anlayı#ıyla faaliyet göstermi#tir. X

3.4.2 - Mü#terinin satın aldı!ı mal ve hizmete ili#kin 
taleplerinin i#leme konulmasında gecikme oldu!unda bu 
durum mü#terilere bildirilmektedir.

X

3.4.3 - "irket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına 
ba!lıdır. X

3.4.4 - "irket, mü#teri ve tedarikçilerin ticari sır 
kapsamındaki hassas bilgilerinin gizlili!ini korumaya yönelik 
kontrollere sahiptir.

X

3.5. ET!K KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim Kurulu Etik Davranı# Kuralları'nı belirleyerek 
#irketin kurumsal internet sitesinde yayımlamı#tır. X

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. 
Yolsuzluk ve rü#vetin önlenmesine yönelik tedbirler almı#tır. X

4.1. YÖNET!M KURULUNUN !#LEV!

4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin #irketin uzun 
vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk 
yönetimi uygulanmasını sa!lamaktadır.

X

4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulu'nun 
#irketin stratejik hedeflerini tartı#arak onayladı!ını, 
ihtiyaç duyulan kaynakları belirledi!ini ve yönetimin 
performansının denetlendi!ini ortaya koymaktadır.

X

4.2. YÖNET!M KURULU'NUN FAAL!YET ESASLARI

4.2.1 - Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmi# ve pay 
sahiplerinin bilgisine sunmu#tur. X

4.2.2 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık 
faaliyet raporunda açıklanmı#tır. X

4.2.3 - Yönetim Kurulu, #irketin ölçe!ine ve faaliyetlerinin 
karma#ıklı!ına uygun bir iç kontrol sistemi olu#turmu#tur. X

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz Açıklama

4.2.4 - $ç kontrol sisteminin i#leyi#i ve etkinli!ine dair 
bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmi#tir. X

4.2.5 - Yönetim Kurulu Ba#kanı ve icra ba#kanı (Genel 
Müdür) görevleri birbirinden ayrılmı# ve tanımlanmı#tır. X

4.2.7 - Yönetim Kurulu, yatırımcı ili#kileri bölümü 
ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir #ekilde 
çalı#masını sa!lamakta ve #irket ile pay sahipleri 
arasındaki anla#mazlıkların giderilmesinde ve pay 
sahipleriyle ileti#imde yatırımcı ili#kileri bölümü ve 
kurumsal yönetim komitesiyle yakın i#birli!i içinde 
çalı#mı#tır.

X

4.2.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki 
kusurları ile #irkette sebep olacakları zarara ili#kin olarak 
"irket, sermayenin %25'ini a#an bir bedelle yönetici 
sorumluluk sigortası yaptırmı#tır.

X

4.3. YÖNET!M KURULUNUN YAPISI

4.3.9 - "irket Yönetim Kurulu'nda, kadın üye oranı için 
asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ula#mak 
için politika olu#turmu#tur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık 
olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu 
politikaya uygun #ekilde gerçekle#tirilmektedir.

X

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en 
az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık 
tecrübesi vardır.

X

4.4. YÖNET!M KURULU TOPLANTILARININ #EKL!

4.4.1 - Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu 
toplantılarının ço!una fiziksel katılım sa!lamı#tır. X

4.4.2 - Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla 
ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere 
gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamı#tır.

X

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görü#lerini yazılı 
olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görü#leri di!er 
üyelerin bilgisine sunulmu#tur.

X

Toplantıya 
katılamayan 
üyenin görü# 
bildirme imkanı 
olup, üyelerden 
bu yönde 
bir bildirim 
yapılmamı#tır.

4.4.4 - Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır. X

4.4.5 - Yönetim Kurulu toplantılarının ne #ekilde 
yapılaca!ı #irket içi düzenlemeler ile yazılı hale 
getirilmi#tir.

X

4.4.6 - Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki 
tüm maddelerin görü#üldü!ünü ortaya koymakta 
ve karar zaptı muhalif görü#leri de içerecek #ekilde 
hazırlanmaktadır.

X
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Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz Açıklama

4.4.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin #irket dı#ında 
ba#ka görevler alması sınırlandırılmı#tır. Yönetim 
Kurulu üyelerinin #irket dı#ında aldı!ı görevler 
Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmu#tur.

X

Yönetim Kurulu üyelerinin 
#irket i#leri için gereken 
zamanı ayırmalarına özen 
gösterilmekte olup, #irket 
dı#ında ba#ka görev 
veya görevler almalarına 
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.

4.5. YÖNET!M KURULU BÜNYES!NDE OLU#TURULAN 
KOM!TELER

4.5.5 - Her bir Yönetim Kurulu üyesi sadece bir 
komitede görev almaktadır.

X

"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.

4.5.6 - Komiteler, görü#lerini almak için gerekli 
gördü!ü ki#ileri toplantılara davet etmi#tir ve 
görü#lerini almı#tır.

X

Komite çalı#ma 
esasları uyarınca 
komiteler, gerekti!inde 
konusunda uzman 
ki#ilerin görü#lerinden 
yararlanabilir. Geçti!imiz 
yıl içinde komite üyeleri 
tarafından bu yönde 
bir ihtiyaç gündeme 
gelmemi#tir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz Açıklama

4.5.7 - Komitenin danı#manlık hizmeti aldı!ı ki#i/
kurulu#un ba!ımsızlı!ı hakkında bilgiye yıllık 
faaliyet raporunda yer verilmi#tir.

X
Bu yönde alınmı# bir 
danı#manlık hizmeti 
bulunmamaktadır.

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında 
rapor düzenlenerek Yönetim Kurulu üyelerine 
sunulmu#tur.

X

4.6. YÖNET!M KURULU ÜYELER!NE VE !DAR! 
SORUMLULU"U BULUNAN YÖNET!C!LERE SA"LANAN 
MAL! HAKLAR

4.6.1 - Yönetim Kurulu, sorumluluklarını 
etkili bir #ekilde yerine getirip getirmedi!ini 
de!erlendirmek üzere Yönetim Kurulu performans 
de!erlendirmesi gerçekle#tirmi#tir.

X

Yönetim Kurulu 
seviyesinde performans 
de!erlendirmesi 
kapsamında özel bir çalı#ma 
gerçekle#tirilmemi#tir.

4.6.4 - "irket, Yönetim Kurulu üyelerinden 
herhangi birisine veya idari sorumlulu!u bulunan 
yöneticilerine kredi kullandırmamı#, borç vermemi# 
veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamı#, 
#artları iyile#tirmemi#, üçüncü #ahıslar aracılı!ıyla 
ki#isel bir kredi ba#lı!ı altında kredi kullandırmamı# 
veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar 
vermemi#tir.

X

4.6.5 - Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumlulu!u 
bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet 
raporunda ki#i bazında açıklanmı#tır.

X

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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1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipli"i Haklarının Kullanımının Kolayla#tırılması

Yıl boyunca #irketin düzenledi!i yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

"irket yerli ve yabancı yatırımcılarla 
bulu#ulan 15 adet sanal yatırımcı 
konferansına katılmı#, ayrıca 200ün üzerinde 
telekonferans gerçekle#tirmi#tir. Bu etkinlik 
ve toplantılarda yurt içi ve yurtdı#ından 
toplam 130 farklı kurum ve fondan 360 
yatırımcı/ analistle bir araya gelinmi#tir.

1.2. Bilgi Alma ve !nceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı -

Genel Kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı -

1.3. Genel Kurul

$lke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyuruldu!u KAP 
duyurusunun ba!lantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850854

Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile e# anlı olarak $ngilizce 
olarak da sunulup sunulmadı!ı

Evet

$lke 1.3.9 kapsamında, ba!ımsız üyelerin ço!unlu!unun onayı veya 
katılanların oybirli!i bulunmayan i#lemlerle ilgili KAP duyurularının 
ba!lantıları

Kurumsal Yönetim Tebli!i (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekle#tirilen 
ili#kili taraf i#lemleriyle ilgili KAP duyurularının ba!lantıları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850131

Kurumsal Yönetim Tebli!i (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekle#tirilen 
yaygın ve süreklilik arz eden i#lemlerle ilgili KAP duyurularının ba!lantıları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850131

"irketin kurumsal internet sitesinde, ba!ı# ve yardımlara ili#kin politikanın 
yer aldı!ı bölümün adı

Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik 
Kurallar

Ba!ı# ve yardımlara ili#kin politikanın kabul edildi!i Genel Kurul 
tutana!ının yer aldı!ı KAP duyurusunun ba!lantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680430

Esas sözle#mede menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını düzenleyen 
madde numarası

Esas Sözle#me’de konuya ili#kin düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu konu Genel Kurul $ç 
Yönergesi ile düzenlenmi#tir

Genel Kurul'a katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Genel Kurul $ç Yönergesi'nin 5. maddesi 
uyarınca basın mensupları, #irket yönetimi 
tarafından davet edilmi# olan misafirler ve 
toplantı ba#kanının katılımını uygun gördü!ü 
di!er menfaat sahipleri Genel Kurul'a 
girebilir.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadı!ı Hayır

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları -

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 9,06

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, #irketin esas sözle#mesinde (içerik veya oran bakımından) 
geni#letilip geni#letilmedi!i

Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından geni#letildi ise ilgili esas sözle#me 
maddesinin numarasını belirtiniz. -

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1.6. Kâr Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kâr da!ıtım politikasının yer aldı!ı bölümün adı Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik 
Kurallar

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın da!ıtılmamasını teklif etmesi 
halinde bunun nedenleri ve da!ıtılmayan kârın kullanım #eklini belirten 
Genel Kurul gündem maddesine ili#kin tutanak metni

Gündem Maddesi No: 9 -1 "ubat 2019–31 
Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi kârının, 
tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
salgınının #irketin faaliyetleri üzerindeki 
etkileri göz önünde bulundurularak 
#irketin ihtiyaç duyabilece!i likiditenin 
desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile 
da!ıtılmaması onaylanmı#tır.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın da!ıtılmamasını teklif etmesi 
halinde ilgili genel kurul tutana!ının yer aldı!ı KAP duyurusunun ba!lantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860098

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul tarihi 16.07.2020

Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak #irkete iletilen ek açıklama talebi sayısı 0

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı %69,9

Do!rudan temsil edilen payların oranı %0,0000003

Vekaleten temsil edilen payların oranı %69,9

"irketin kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve 
olumsuz oyları da gösterir #ekilde Genel Kurul toplantı tutanaklarının yer 
aldı!ı bölümün adı

Kurumsal Yönetim / Genel Kurul

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru 
ve bunlara sa!lanan yanıtların yer aldı!ı bölümün adı

Kurumsal Yönetim / Genel Kurul

Genel Kurul toplantı tutana!ının ili#kili taraflarla ilgili madde veya paragraf 
numarası

-

Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunan imtiyazlı bir #ekilde ortaklık 
bilgilerine ula#ma imkanı bulunan ki#i sayısı (içeriden ö!renenler listesi)

0

KAP'ta yayınlanan Genel Kurul bildiriminin ba!lantısı https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860098

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal !nternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep 
edilen bilgilerin yer aldı!ı bölümlerin adları

Finansal Sonuçlar ve Sunumlar, Faaliyet 
Raporu, Duyurular, Kurumsal Yönetim

Kurumsal internet sitesinde do!rudan veya dolaylı bir #ekilde payların 
%5'inden fazlasına sahip olan gerçek ki#i pay sahiplerinin listesinin yer 
aldı!ı bölüm

Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı ve 
$#tirakler

Kurumsal internet sitesinin hazırlandı!ı diller Türkçe / $ngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. Numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet 
raporunda yer aldı!ı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin #irket dı#ında yürüttükleri 
görevler ve üyelerin ba!ımsızlık beyanlarının yer aldı!ı sayfa numarası veya 
bölüm adı

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü, 
2018 Faaliyet Raporu Sayfa 208-209 
Ba!ımsızlık Beyanları
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b) Yönetim Kurulu bünyesinde olu#turulan komitelere ili#kin bilginin sayfa 
numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

c) Yönetim Kurulu'nun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara 
katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

ç) "irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat 
de!i#iklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü - 
Hukuki Açıklamalar

d) "irket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin 
sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü- 
Hukuki Açıklamalar

e) "irketin yatırım danı#manlı!ı ve derecelendirme gibi hizmet aldı!ı 
kurumlarla arasındaki çıkar çatı#maları ve bunları önlemek için alınan 
tedbirlere ili#kin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Böyle bir durum bulunmamaktadır.

f) Sermayeye do!rudan katılım oranının %5'i a#tı!ı kar#ılıklı i#tiraklere 
ili#kin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü- 
Hukuki Açıklamalar

g) Çalı#anların sosyal hakları, mesleki e!itimi ile di!er toplumsal ve 
çevresel sonuç do!uran #irket faaliyetlerine ili#kin kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yakla#ımı 
Bölümü

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine !li#kin $irket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldı!ı bölümün adı
Kurumsal Yönetim - Politikalar ve Etik 
Kurallar

Çalı#an haklarının ihlali nedeniyle #irket aleyhine kesinle#en yargı 
kararlarının sayısı -

$hbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Etik Kurul

"irketin ihbar mekanizmasına eri#im bilgileri

Etik Hat Tel: 212 979 70 09 Etik Hat e-posta: 
mavi@etikhat.com Etik Hat 
web sitesi: www.remedetikhat.com.tr 
Kullanıcı adı: MAV$; #ifre: Mavi1991

3.2. Menfaat Sahiplerinin $irket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalı#anların yönetim organlarına katılımına 
ili#kin olan iç düzenlemelerin yer aldı!ı bölümün adı

$ç düzenlemelerin kamuya açık ba!lantısı 
bulunmamaktadır.

Çalı#anların temsil edildi!i yönetim organları

GoMavi, Masmavi, Yönetim Forumu, 
Marketing Direction, GoSeason toplantıları, 
GoWellness Çalı#ma Grubu ve $# Sa!lı!ı ve 
Güvenli!i Kurulu

3.3. $irketin !nsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geli#tirilmesinde Yönetim 
Kurulu'nun rolü

Mavi Halefiyet ($#gücü Planlama) Politikası 
kapsamında üst düzey yöneticilerin 
yedekleme planları Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat e#itli!i ve personel alımı ölçütlerini içeren 
insan kaynakları politikasının yer aldı!ı bölümün adı veya politikanın ilgili 
maddelerinin özeti

Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yakla#ımı 
Bölümü

Pay edindirme planı bulunup bulunmadı!ı Pay edindirme planı bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

3.3. $irketin !nsan Kaynakları Politikası

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye 
yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldı!ı bölümün 
adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Kurumsal Yönetim - Komiteler ve Etik 
Kurallar - Mavi'de Biz ve $lkelerimiz

$# kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle #irket aleyhine kesinle#en yargı 
kararı sayısı

-

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldı!ı bölümün 
adı

Kurumsal Yönetim - Politikalar ve Etik 
Kurallar

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer 
aldı!ı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yakla#ımı 
Bölümü

$rtikap ve rü#vet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için 
alınan önlemler

Konuyla ilgili esaslar Rü#vet ve Yolsuzlukla 
Mücadele Prosedürü'nde düzenlenmi#tir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

En son Yönetim Kurulu performans de!erlendirmesinin tarihi -

Yönetim Kurulu performans de!erlendirmesinde ba!ımsız uzmanlardan 
yararlanılıp yararlanılmadı!ı

Hayır

Bütün Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilip edilmedi!i Evet

Görev da!ılımı ile kendisine yetki devredilen Yönetim Kurulu üyelerinin 
adları ve söz konusu yetkilerin içeri!i

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri 
yapılmamı#tır.

$ç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya di!er ilgili komitelere 
sunulan rapor sayısı

6

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinli!ine ili#kin de!erlendirmenin 
yer aldı!ı bölümün adı veya sayfa numarası

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

Yönetim Kurulu ba#kanının adı Ragıp Ersin Akarlılar

$cra ba#kanı / genel müdürün adı Ahmet Cüneyt Yavuz

Yönetim Kurulu ba#kanı ve icra ba#kanı/genel müdürün aynı ki#i olmasına 
ili#kin gerekçenin belirtildi!i KAP duyurusunun ba!lantısı

-

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile #irkette sebep 
olacakları zararın, #irket sermayesinin % 25'ini a#an bir bedelle sigorta 
edildi!ine ili#kin KAP duyurusunun ba!lantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754392

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını 
artırmaya yönelik çe#itlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Politikalar ve Etik Kurallar

Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 kadın üye, oran : 1/6
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Yönetim 
Kurulu 
Üyesinin Adı/
Soyadı

İcrada 
Görevli Olup 
Olmadığı

Bağımsız Üye 
Olup Olmadığı

Yönetim 
Kurulu’na İlk 
Seçilme Tarihi

Bağımsızlık 
Beyanının Yer 
Aldığı KAP 
Duyurusunun 
Bağlantısı

Bağımsız Üyenin 
Aday Gösterme 
Komitesi Tarafından 
Değerlendirilip 
Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını 
Kaybeden Üye 
Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe 
ve/veya Finans 
Alanında En Az 5 
Yıllık Deneyime 
Sahip Olup Olmadığı

Ragıp Ersin 
Akarlılar

İcrada 
görevli değil

Bağımsız üye 
değil

12/01/1994 - İlgisiz İlgisiz İlgisiz

Ahmet Cüneyt 
Yavuz

İcrada 
görevli

Bağımsız üye 
değil

22/03/2017 - İlgisiz İlgisiz İlgisiz

Seymur Tarı
İcrada 
görevli değil

Bağımsız üye 
değil

01/08/2008 - İlgisiz İlgisiz İlgisiz

Fatma Elif 
Akarlılar

İcrada 
görevli

Bağımsız üye 
değil

12/01/1994 - İlgisiz İlgisiz İlgisiz

Ahmet Fadıl 
Ashaboğlu

İcrada 
görevli değil

Bağımsız üye 17/07/2017
https://www.
kap.org.tr/tr/

Bildirim/672565
Değerlendirildi Hayır Evet

Nevzat Aydın
İcrada 
görevli değil

Bağımsız üye 17/07/2017
https://www.
kap.org.tr/tr/

Bildirim/672565
Değerlendirildi Hayır Hayır

Yönetim Kurulu’nun Yapısı

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının $ekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan Yönetim 
Kurulu toplantılarının sayısı

COVID-19 tedbirleri nedeniyle toplantılar 
uzaktan ba!lantı ile yapılmı#tır. 13 kez 
toplanılmı#tır.

Yönetim Kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %100

Yönetim Kurulu'nun çalı#malarını kolayla#tırmak için elektronik bir portal 
kullanılıp kullanılmadı!ı

Hayır

Yönetim Kurulu çalı#ma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 
kaç gün önce üyelere sunuldu!u

5 i# günü

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne #ekilde 
yapılaca!ının belirlendi!i #irket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer 
aldı!ı bölümün adı

"irket içi düzenlemelerin halka açık 
ba!lantısı bulunmamaktadır.

Üyelerin #irket dı#ında ba#ka görevler almasını sınırlandıran politikada 
belirlenen üst sınır

Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Olu#turulan Komiteler

Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu komitelerine ili#kin bilgilerin yer aldı!ı 
sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

Komite çalı#ma esaslarının duyuruldu!u KAP duyurusunun ba!lantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/627118

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda          
"Di"er" Olarak Belirtilen 
Komitenin Adı

Komite Üyelerinin    
Adı-Soyadı

Komite Ba#kanı 
Olup Olmadı"ı

Yönetim Kurulu Üyesi 
Olup Olmadı"ı

Denetim Komitesi Ahmet F. Ashabo!lu Evet Yönetim Kurulu üyesi

Denetim Komitesi Nevzat Aydın Hayır Yönetim Kurulu üyesi

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi

Ahmet F. Ashabo!lu Evet Yönetim Kurulu üyesi

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi

Ragıp Ersin Akarlılar Hayır Yönetim Kurulu üyesi

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi

Bige $#can Aksaray Hayır 
Yönetim Kurulu üyesi 
de!il

Kurumsal Yönetim Komitesi Nevzat Aydın Evet Yönetim Kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Ragıp Ersin Akarlılar Hayır Yönetim Kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Duygu $nceöz Hayır
Yönetim Kurulu üyesi 
de!il

Yönetim Kurulu Komiteleri - I

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Olu#turulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim 
komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz                            
(sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz        
(sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz        
(sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz        
(sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz                            
(sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672565
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672565
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672565
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672565
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672565
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672565
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4. YÖNETİM KURULU-III

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve !dari Sorumlulu"u Bulunan Yöneticilere 
Sa"lanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve 
bunlara ula#ılıp ula#ılmadı!ına ili#kin bilginin verildi!i sayfa numarası veya 
bölüm adı

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan 
üyelere ili#kin ücretlendirme politikasının yer aldı!ı bölümünün adı

Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik 
Kurallar

Faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumlulu!u bulunan 
yöneticilere verilen ücretler ile sa!lanan di!er tüm menfaatlerin belirtildi!i 
sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda  
"Di"er" Olarak 
Belirtilen 
Komitenin Adı

!crada Görevli 
Olmayan 
Yöneticilerin Oranı

Komitede 
Ba"ımsız 
Üyelerin Oranı

Komitenin 
Gerçekle#tirdi"i 
Fiziki Toplantı 
Sayısı

Komitenin Faaliyetleri 
Hakkında Yönetim 
Kuruluna Sundu"u 
Rapor Sayısı

Denetim Komitesi %100 %100 4 8

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi

%66,6 %33,3 4 6

Kurumsal Yönetim 
Komitesi

%66,6 %33,3 2 2

Yönetim Kurulu Komiteleri - II


