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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER İÇİN 

ÜCRET POLİTİKASI 

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme politikalarının 
tanımlaması amacı ile hazırlanmıştır.  
 
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu 
Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, 
kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve 
bunların denetlenmesi fonksiyonunu üstlenmiştir. Bu çerçevede Kurumsal Yönetim Komitesi 
ücretlendirme politikası kapsamında kullanılan kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ve 
sağlanacak ek faydalara ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. 
 
1- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI: 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında sabit bir ücret 
belirlenir. Belirlenen bu sabit ücret dışında Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyeliği çerçevesinde Şirkete vermiş oldukları 
hizmetlerin karşılığında huzur hakkı, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. 
 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde 
olmasına özen gösterilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, 
pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, 
telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. 
 
2- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI: 

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri iki temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan 
ilki aylık olarak ödenen baz ücret, ikincisi sağlanan ek faydalardır (araç ve akaryakıt bedeli 
vb.). Baz ücret piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin faaliyette bulunduğu sektörde 
bulunan benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, şirketin genel ücret 
politikası, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.  
 
Baz ücretler yıllık enflasyon ve performans kriterleri dikkate alınarak her yıl Nisan ayına kadar 
belirlenir.   
 
Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında 
mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.  
 


