
 

 

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  İLKELERİ UYUM RAPORU  
 
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM 
 
1. Kurumsal Yönetim Yaklaşımı 
Teknosa, kurumsal yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı 4 ana 
prensibine uymayı kendisine ilke edinmiş ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarının, günümüz 
ekonomilerinde sürdürülebilir temelli bir büyüme için bir zorunluluk olduğunu idrak etmiştir.  
 
Payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören Teknosa yönetim yaklaşımını bu prensipleri 
merkezine alarak şekillendirmekte ve dünyadaki iyi uygulamaları rehber edinerek her yıl kurumsal 
yönetim uygulamalarını geliştirmektedir. 
 
2. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Durumu 
Teknosa, ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden 
sorumlu düzenleyici kuruluş olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği’ne (Tebliğ) ekli Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve payları borsada işlem gören halka 
açık şirketler bakımından uygulanması zorunlu tutulan 24 adet ilkenin tamamına istisnasız uyum 
sağlamış vaziyettedir. Bununla beraber, Teknosa, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat 
sahiplerinin yararını gözeterek, 2021 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu 
iyileştirme çalışmalarına da devam etmiştir. 
 
Diğer taraftan, bu yıl Teknosa, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 73 adet ilkenin 56’sına tam 
uyum sağlarken, bunlardan 8’ine kısmi uyum sağlayabilmiş ve 4’üne ise hiç uyum sağlayamamıştır. 
Geriye kalan 5 ilkenin kapsamına giren işlemler 2021 yılında gerçekleşmemiş olduğundan, bu 5 
ilkenin ilgisiz olduğu tespit edilmiş ve uyum durumu değerlendirilememiştir. 
 
2.1. Kısmi uyum sağlanan ilkeler, tam uyumun sağlanamamış olmasının gerekçeleri ile birlikte, 
aşağıda özetlenmektedir: 
 
1.3.10. Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul 
tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların 
tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem 
maddesi ile ortaklara bilgi verilir. 
 
Teknosa, taşıdığı sosyal sorumluluklar gereği yapmış olduğu tüm bağış ve yardımları Genel Kurulca 
onayı Bağış ve Yardım Politikasına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Yıl içinde yapılan toplam 
bağış ve yardım tutarı hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi 
verilmiş; ancak, bu bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. 



 

 

 
2.1.4.Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde 
ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. 
 
İnternet sitesinde Türkçe olarak bulunan bilgilerin büyük ölçüde İngilizce olarak da verilmesi için 
başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. 
 
3.1.2. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve 
süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan 
tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket 
çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla 
kamuya açıklar. 
 
Teknosa, her zaman tüm paydaşlarının haklarını gözetmeyi ve birlikte değer yaratmaya dayalı iş 
modelini yaşatmayı öncelik edinmiştir. Ancak, Şirket çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat 
politikası bulunmamakla beraber, bu konuda herhangi bir hukuki takibat ile karşılaşılmamıştır. 
 
3.2.1. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını 
destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından 
benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir. 
 
Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik (yılda en az iki kere) toplantılar 
vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirmesi toplantıları ile yapılmaktadır. 
Ayrıca, 360 derece geribildirim mekanizması ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına 
geribildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler 
için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Ancak, anılan hususlar Teknosa Esas Sözleşmesi’nde 
ve/veya iç yönetmeliklerinde düzenlenmemektedir. 
 
4.4.7. Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üyesinin başka bir 
şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti 
vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini 
aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli 
kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve 
gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul 
toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket işleri için yeterli zamanı ayırmalarına ve Şirket dışındaki işlerinde 
çıkar çatışmasına yol açacak işlemlerden kaçınmalarına özen gösterilmektedir. Ancak, üyenin 



 

 

Teknosa dışındaki görevleri herhangi bir yazılı kurala bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. 
Bununla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin 
bilgisine sunulmuştur. 
 
4.5.5. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir. 
 
Komite üyeliklerinin, bağımsız üyelerin deneyim ve uzmanlık alanları gözetilerek belirlenmesine 
özen gösterilmekle birlikte, sınırlı sayıdaki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve sermaye piyasası 
mevzuatında yer alan yükümlülükler nedeniyle, üyeler birden fazla komitede 
görevlendirilebilmektedir. 
 
4.6.1. Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans 
hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal 
performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda 
gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari 
sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini 
yapar.  Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu değerlendirmeler 
dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir. 
 
Yönetim Kurulu, Teknosa’nın performans değerlendirmesini gerçekleştirmiş ancak bunu faaliyet 
raporunda açıklamamıştır. 
 
4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile 
sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında 
açıklama yapılması esastır. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler Genel Kurul tarafından belirlendiğinden kişi bazında 
açıklama yapılmaktadır. Üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ise finansal tablo 
dipnotlarımızda toplu bir biçimde kamuya açıklanmaktadır. Yöneticilere yapılan ödemeler 
performans kriterleri dikkate alınarak ücret politiklarıyla uyumlu olarak yapılmıştır. Bu bilgiler, 
kişisel bilgi niteliğinde olması nedeniyle, kişi bazında açıklanamamaktadır. 
 
2.2. Hiç uyum sağlanamayan ilkeler, bu durumun gerekçeleri ile birlikte, aşağıda özetlenmektedir: 
 
1.3.11. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya 
açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir. 
 



 

 

Covid-19 salgınının yol açtığı pay sahiplerinin sağlığı ve güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle ve 
etkin zaman yönetimi amacıyla Genel Kurul toplantısı kamuya açık şekilde yapılmamıştır. 
 
1.5.2. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip 
olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir. 
 
Azlık hakları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmekte olup, Esas Sözleşme'de azlık 
haklarının genişletilmesine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 
2.1.3. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar 
hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe’nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce 
de KAP’ta açıklanır.  İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine 
yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile 
tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır. 
 
Özel durum açıklamalarımız Türkçe yapılmakla birlikte yabancı mevcut/potansiyel 
yatırımcılarımıza sirketimizin finansal durum ve performansı hakkında bilgi vermek amacıyla 
yatırımcı sunumları ve yılsonu faaliyet raporları İngilizce de hazırlanmakta ve internet sitesinde 
paylaşılmaktadır. 
 
4.3.9. Şirket Yönetim Kurulu’nda , kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu 
amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte 
ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 
 
Bu konuda hedef bir oran belirlenmemesine rağmen kadın üye bulundurulma konusuna özen 
gösterilmektedir. 
 
2.3. 2021 yılında anılan kapsama giren işlem gerçekleştirilmediğinden ilgisiz olduğu 
değerlendirilen ilkeler ise aşağıdaki gibidir: 
 
1.3.7. İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına 
ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini 
teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. 
 
1.4.3. Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu 
herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. 
 
4.4.3. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin 
görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. 



 

 

 
4.5.7. Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman 
görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket 
tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu 
kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet 
raporunda yer verilir. 
 
4.6.4. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine 
borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, 
şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya 
lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı 
şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir. 
 
2021 yılında Teknosa’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum durumu aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir. 
 

Statü Tam Uyum Kısmi Uyum Uyumsuz İlgisiz 
Zorunlu 24 - - - 
İhtiyari 56 8 4 5 
Toplam 80 8 4 5 

 
Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere gerek uygulamada yaşanan zorluklar, gerek bu ilkelerin 
uygulanmasına ilişkin uluslararası platformlarda ve ülkemizde devam eden tartışmalar ve gerekse 
Şirket ve piyasa uygulamaları itibarıyla uyum sağlanmasının Şirket çıkar ve menfaatleri ile 
örtüşmemesi ve son olarak Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle 2021 
yılında tam uyum sağlanamamıştır. Teknosa’nın kurumsal yönetime verdiği değer ve önem 
sayesinde konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte ve söz konusu ilkelere tam uyum 
sağlanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve 
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2021 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 
(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) sırasıyla https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002266 
ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002267 adreslerinde kamuoyunun erişimine açık 
tutulmaktadır.  
 
 
 
 



 

 

3. Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri 
 
2021 yılı içerisinde de Teknosa, mevzuat gereği yatırımcılara ve analistlerin karar vermelerine 
yardımcı olacak ölçüde, yatırım kararlarını etkileyecek önemdeki tüm bilgi ve gelişmelerin şeffaf, 
zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve düzenli bir şekilde ve tüm piyasa 
katılımcılarına eş anlı olarak iletilmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına gereken 
hassasiyeti göstermiştir.  
 
Bu amaçla, hem Kamuyu Aydınlatma Platformu’nu (KAP) hem de resmi internet sitesi olan 
www.teknosa.com’da yer alan Yatırımcı İlişkileri sayfasını düzenli olarak güncellemiş; yatırımcılar 
ve analistler ile sürekli ve en iyi şekilde iletişim sağlanmaktadır. 2021 yılında mevcut/potansiyel 
10 yatırımcı/analist ile görüşülmüştür. 
 
4. Mevzuat Değişikliklerinin ve Yasal Süreçlerin Takibi 
 
2021 yılında, Teknosa’nın faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek bir mevzuat değişikliği 
yaşanmamıştır. Ancak, 2021 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile vergi 
mevzuatında yapılan değişikliklerin Şirket’e ve Teknosa’ya olan potansiyel etkileri detaylı olarak 
analiz edilmiştir.  
 
Teknosa, Teknosa’yı ilgilendiren mevzuat gelişmeleri her yıl olduğu gibi 2021 yılında da yakından 
takip edilerek, gerekli aksiyonlar zamanında alınmıştır. 
 
Son olarak, 2021 yılında Teknosa’nın mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte 
Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ayrıca, mevzuat hükümlerine aykırı 
uygulamalar nedeniyle Teknosa tüzel kişiliği, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yönetimi hakkında 
herhangi idari veya adli bir yaptırım ile karşılaşılmamıştır. 
 
BÖLÜM II - YÖNETİM KURULU 
1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu  
Şirket’in Yönetim Kurulu yapısı, görevi, yönetim hakkı ve temsil yetkileri gibi usul ve esaslar için 
Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hususlar gözetilmektedir.  
 
Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde seçilen en az 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil 
edilebilmektedir. Teknosa Yönetim Kurulu’nda, Tebliğ’in 4.3.1 no.lu maddesine uygun olarak altı 
üye, Tebliğ’in 6. Maddesi’nin 1. Fıkrasındaki istisnaya uygun olarak ise iki adet bağımsız üye 
bulunmaktadır.  



 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme’de yer verilmemiştir. Ancak, 
Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahip olması gereken özellikleri Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nden ikisi, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ve kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit 
edilmiş bağımsız üye niteliğini haiz kişiler arasında seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 
bağımsızlık beyanları atama öncesinde alınmıştır ve bu beyanlar geçerliliğini korumaktadır. İlgili 
faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.  
 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi en çok üç yıldır ve süresi biten üyenin yeniden seçilmesi 
caizdir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni 
üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul’un onayına sunmaktadır. Bu üye selefinin kalan süresini 
tamamlamaktadır. 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 
doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.  
 
2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları  
Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, 
hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de Şirket’in uzun vadeli 
çıkarlarını göz önünde bulundurur. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıları yönetmesi için her yıl aralarından bir başkan ve başkan 
bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu başkanı, diğer 
Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini 
belirler. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. 
Yönetim Kurulu başkanı, icracı olmayan üyelerin toplantıya etkin katılımını sağlamak için en iyi 
gayreti göstermekle yükümlüdür. 
 
Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. 
 
Yönetim Kurulu’nun yılda en az dört (4) kez toplanması zorunludur.  
 
Üyelerden birisi fiziki toplanma talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden 
birsinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı olurları alınmak suretiyle 
de alabilir. 
 
Şirket Yönetim Kurulu, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 4 kez toplantı yapmıştır.  
 



 

 

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin 1 oy hakkı bulunup, konular karara bağlanırken oy 
birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmuştur. Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti 
olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. 2021 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu 
Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş beyan edilmemiş ve toplantı tutanaklarına 
bir şerh düşülmemiştir. Ayrıca, alınan kararlara ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ilave 
soruları ve bilgi talepleri olmadığı için zapta geçirilmemiştir. 
 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2021 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet 
konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır. 
 
3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre, Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde 
yerine getirmek üzere, yeterli sayıda sair komite (“Komite”) oluşturur.  
 
Tebliğ’in 4.5.1 no.’lu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” 
yükümlülükleri, “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiştir. Yine Tebliğ’in 4.5.5 no.’lu 
maddesinde “bir Yönetim Kurulu Üyesi’nin birden fazla komitede yer almaması” tavsiyesine 
uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir 
Yönetim Kurulu Üyesi, birden fazla komitede üye olabilmektedir. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’in etik değerlerine dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, 
riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeten, sürdürülebilir 
başarı hedefli bir yönetim sürecinin devamlılığını sürdürmeyi amaçlar. 
 
Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer uluslararası kabul edilmiş kurumsal yönetim 
ilkeleri doğrultusunda belirlenmesi için Şirket Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmakta ve 
tavsiyeler oluşturmaktadır. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 
atanan Başkan dahil azami üç Üye ve iki Raportörden oluşur. Komite Başkanı, Şirket Yönetim 
Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.  
 
Komite Başkanlığı’nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, bunu izleyen ilk Yönetim 
Kurulu toplantısında yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite 
Üyeleri’nden birini geçici başkan olarak görevlendirir.  
 



 

 

Kurumsal Yönetim  Komitesi, Şirket’te Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanmasını temin eder ve 
uygulanmıyor ise, Yönetim Kurulu’na iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Komite, Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’nün çalışmalarını da gözetir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin performans ve 
ücretlendirme esas ve değerlendirmelerinin yanı sıra, yönetim ve pay sahiplerince önerilen 
adaylar da dahil olmak üzere, bağımsız üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini 
değerlendirerek, Yönetim Kurulu’na sunar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat gereği 
bağımsız olduğuna dair yazılı beyanı, aday gösterildiği esnada, Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 
verir. 
 
İç tüzük gereği yılda en az 4 kez toplanması gereken Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılında 
toplam 4 kez toplanmıştır.  
 
Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri şu şekilde belirlenmiştir: 
 
Adı Soyadı  Görevi   Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin Mahiyeti 
Mevlüt Aydemir Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Temel Cüneyt Evirgen Komite Üyesi  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Ümit Kocagil              Komite Üyesi  Teknosa Finans Genel Müdür Yardımcısı 
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Şirket Yönetim Kurulu’nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378’inci maddesi ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere 
Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. 
 
Komite, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, 
finansal, uyum ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin 
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. 
 
Komite’nin hangi üyelerden oluşacağı Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya 
açıklanır. Komite Başkanı, Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. 
Komite’de; Başkan hariç, Şirket Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami bir Üye bulunur. Komite 
üyeleri tercihen icra yetkisi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. 
 
Toplantılar, Başkan’ın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa yapılır. Her yıl başında Komite’ye 
ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. 
 
Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresiyle paraleldir. 
Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimini takiben, yeniden oluşturulur. 



 

 

 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılında toplam 6 kez toplanmıştır. 
 
 
Adı Soyadı               Görevi   Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin 
Mahiyeti 
Temel Cüneyt Evirgen  Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Mevlüt Aydemir  Komite Üyesi  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
 
 
Denetim Komitesi 
Denetim Komitesi’nin amacı; Şirket Yönetim Kurulu adına Şirket’in muhasebe sistemi, finansal 
raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin 
işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Denetim Komitesi; faaliyetlerini, görev ve 
sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Şirket Yönetim Kurulu’na yazılı olarak 
sunar. 
 
Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Üyeler arasından 
atanır. 
 
Denetim Komitesi, 2021 yılında toplam 4 kez toplantı yapmış olup ana gündem maddeleri 
bağımsız denetim raporunun gözden geçirilmesi, İç Denetim Müdürlüğü sunumlarının 
incelenmesi şeklindedir. 
 
Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile Denetim Komitesi Üyeleri şu şekilde belirlenmiştir: 
 
Adı Soyadı                Görevi   Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin 
Mahiyeti 
Mevlüt Aydemir  Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Temel Cüneyt Evirgen  Komite Üyesi  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
 
4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 
Teknosa’da, her riskin aynı zamanda fırsatları da beraberinde taşıdığı düşüncesinden hareketle 
“sürdürülebilir büyüme”nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi 
suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir. Topluluk, misyonunun önemli bir parçası olan, 
“paydaşlarına değer yaratmak” için risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır.  
 



 

 

Teknosa’da risk, tehditler kadar fırsatları da içeren bir kavram olarak görülmekte ve bu riskleri en 
etkin şekilde yönetmek amacıyla, kurumsal risk yönetimi sürekli ve sistematik bir süreç olarak 
uygulanmaktadır. Risk kültürünün Teknosa genelinde yaygınlaştırılması için çalışılmakta, doğru 
işin doğru miktarda risk alınarak gerçekleştirilmesi için güvence sağlanmaktadır. 
 
Şirketin karşılaştığı riskler belirlenen Ana Risk Göstergeleri (Key Risk Indicators-KRI) ile takip 
edilmektedir. Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Ana Risk 
Göstergeleri’nin işaret ettiği risklerin yönetilmesi için gerekli aksiyonlar Şirket tarafından 
alınmaktadır. 
 
Teknosa’nın Risk Yönetimi Politikası Şirket’in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin 
tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik 
alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı 
kalınacak usul ve esasları düzenlemektir. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu adına Riskin Erken 
Saptanması Komitesi (“Komite”) tarafından yürütülür.  
 
Risk yönetimine verdiği önem sayesinde hissedar değeri yaratmaya 2021 yılında da aralıksız 
devam eden Teknosa, sürdürülebilir bir büyüme performansı sergilemiştir.  
 
Aynı şekilde İç Kontrol Mekanizması mevcuttur. İç Kontrol Mekanizması, Denetim Komitesi’nin 
ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri, mevcut 
Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir.  
 
 
5. Şirket’in Stratejik Hedefleri  
Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu Faaliyet Raporu’nda yazılı bir 
şekilde ve aynı zamanda www.teknosa.com adresinde internet sitesinde kamuya açıklamıştır ve 
Şirket’in uzun vadeli stratejileri de bu temeller üzerine inşa edilmektedir. 
 
Yönetim Kurulu, CEO ve Genel Müdürü Yardımcıları birlikte tartışarak üç yıllık stratejik hedefleri 
belirler ve her yıl günceller. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı her ay sonu alınan yönetici raporları ile 
takip edilir. Şirket’in hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, sene sonu yapılan performans 
değerlendirmesinde baz oluşturur.  
 
6. Mali Haklar 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Esas 
Sözleşme’de tanımlanmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri’ne yapılacak 



 

 

ödemeyi ve huzur hakkını belirlemektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere 
yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır. 
 
2021 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi’ne borç vermemiş, kredi kullandırmamış, 
verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi 
aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar 
vermemiştir. 
 
BÖLÜM III - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
 
1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı 
 
Teknosa, sürdürülebilirliğe en üst düzeyde önem vermekte ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu 
yöndeki olası etkilerini değerlendirmektedir. 
 
Sabancı Holding’in, 2021 yılında çevresel ve toplumsal konular da dahil olmak üzere önceliklerini 
yeniden belirlemesi üzerine, Teknosa da sürdürülebilirlik hedeflerini bu doğrultuda belirlemiştir.  
 
2. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu 
Teknosa, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapmış olduğu 02.10.2020 
tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ne %100 
uyumu hedeflemekte ve bununla beraber, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat 
sahiplerinin yararını gözeterek, 2021 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu 
iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır. 
 
İlk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun hazırlamış olduğu 
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile birlikte ülkemizde de dünya standartlarında bir 
sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir.  
 
2021 yılında Teknosa’nın Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne uyum durumu aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir: 
 
 

Tür Tam Uyum Kısmi Uyum Uyumsuz İlgisiz 

Genel 6 6 - - 
Çevre 14 9 - 3 
Sosyal 7 8 - 1 
Yönetim 5 1 - - 
Toplam 32 24 - 4 

 



 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçvesi’nde yer alan ilkelere uyum 
durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu 
https://yatirimci.teknosa.com/surdurebilirlik  internet adresinde yer almaktadır. 
 


