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 BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNET ĐM ĐLKELER ĐNE UYUM BEYANI 
 
Edip Gayrimenkul Yatırım San.ve Tic A.Ş.’nin 2017 yılına ait Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum 
Raporu 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.I sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca, 2014/2 sayılı Kurul 
Bülteninde ilan ettiği formata uygun olarak hazırlanmıştır. Ortaklıkların esas alacakları uygulanması 
zorunlu ve zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkeleri bu Tebliğ ekinde yer almaktadır. 
 
Şirketimizde, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde belirtildiği üzere, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Đleri Düzey Lisansına sahip, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı 
zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı Đlişkileri Bölümü Yöneticisi ile bölüm 
personeli görevlendirilmiştir. 
 
Şirketimiz tarafından, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim 
Đlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan ve olmayan düzenlemelerden aşağıda detayları ile 
anlatılan konulara 2017 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Yönetim kurulu komiteleri 
etkin olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dökümanı ile ilkelerde 
açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri, açıklanması gereken 
diğer bilgiler Genel Kurul’dan üç hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. 
 
Şirketimiz, 31.12.2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve 
Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne uymakta olup; bu Đlkeler dışında kalan ve 
henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar 
çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir. Yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil 
olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının 
tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan 
ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir. 

 
Söz konusu Tebliğ'in "Kurumsal Yönetim Đlkelerinin Uygulanmasında Đstisnalar" başlıklı 6. 

Maddesinin 1.fıkrası kapsamında; Şirket'in üçüncü grupta olması nedeniyle bağımsız üye sayısının 
iki olması yeterlidir.  

 
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ercüment ALPTEKĐN,  

Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Münip YÜCEL ve Yatırımcı Đlişkileri Bölümü Sorumlusu Sn. Cengiz 
AKKOÇ seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. 

 

BÖLÜM II – PAY SAH ĐPLERĐ 

2.1. Yatırımcı Đlişkileri Bölümü 
 

Yatırımcı ilişkileri biriminin görevleri Mali Đşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. 
Şirketimiz Muhasebe ve Finans Müdürü Cengiz AKKOÇ ve birim personeli Ersoy SÖNMEZ 
tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya 
ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahipleri tarafından dönem içerisinde birime 
telefon ve email ile yönlendirilen sorular veya yazılı yapılan başvurular yanıtlanmaktadır. 
yatirimci@edip.com email adresimiz vasıtasıyla yatırımcılarımızdan dönem içerisinde 9 adet soru 
gelmiştir. Birimimize ayrıca yazılı bir soru yönlendirilmemiş olup yaklaşık 50 adet telefon görüşmesi 
yapılmıştır. 
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Birim Yöneticisi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Đleri Düzey Lisansına sahiptir. Ortaklıkta tam 
zamanlı olarak çalışmakta olan birim yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir. 
 Dönem içerisinde Yatırımcı Đlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin Genel Kurul hakkında 
bilgilendirilmeleri ve özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında yerine 
getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir 

 
Đletişim bilgileri:  
Tel    : 0212 446 38 58 
Faks : 0212 446 38 80 
E-mail adresi: yatirimci@edip.com   
  

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
 

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırımı ve kar payı ödemeleri 
konusunda telefon ve email yoluyla sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bu bilgiler yatırımcı 
ili şkileri birimi tarafından kamuya açıklanan bilgiler doğrultusunda yanıtlanmış olup bu kapsamda 
pay sahiplerinin tüm bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Ayrıca şirket www.edip.com internet 
sitesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarından nasıl yararlanacakları ve şirketin bilgilendirme 
politikaları ile ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiş olup pay sahiplerimizin şirket hakkında ihtiyacı 
olan bilgilere nasıl ulaşacağı konusunda da yönlendirmeler yapılmıştır. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, Resmi Gazete’nin 31.05.2013 tarihli sayısında 
yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları Đnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK.’nın 
1524’üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün 
şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu 
hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 
Đlgili Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimiz; internet sitesine ilişkin 
yükümlülüklerini, aynı zamanda Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı olan Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’ndan destek hizmeti almak suretiyle yerine getirmektedir. Şirketimizin internet sitesinde 
bulunan “Bilgi Toplumu Hizmetleri” linki ile Merkezi Kayıt Kuruluşu, “E-ŞĐRKET PORTALI’na” 
yüklenen içerik arasında bağlantı sağlanabilmektedir. 

Özel denetçi atanması konusu ana sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi 
tayini talebi olmamıştır. 

 

2.3. Genel Kurul Toplantıları 
 
 Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap 
devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK 
mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının 
ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir. Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye 
Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. 
 Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu 
esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. 
 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2016 yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 04 Nisan 2017 günü saat 11.00’da, şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez 
Mh. Taşocağı Cd. 212 Đstanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar- Đstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve 
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Ticaret Bakanlığı, Đstanbul Đl Ticaret Müdürlüğü’nün 03.04.2017 tarih ve 23923040 sayılı yazısı ile 
görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, SABRĐ KÖSE gözetiminde yapılmıştır.  
 
Toplantıya ait davet, Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva 
edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve Şirketimizin 
www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel 
Kurul Sistemi' nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi’nin, 
toplantıya çağrının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’ nun, 
Finansal Tabloların, Toplantı Gündemi ile Hazır Bulunanlar Listesi’ nin toplantı yerinde bulunduğu 
tespit edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi’ nin 21. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı’ 
na davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir. 
 
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket’in toplam 65.000.000,00.-TL' den ibaret Şirket 
sermayesini temsil eden 6.500.000.000 adet paydan; Fiziki Genel Kurula katılımla, 11.634.271,866 
TL sermayeye karşılık 1.163.427.186,60 adet payın asaleten, 26.961.768,300 TL’lık sermayeye 
karşılık 2.696.176.830 adet payın da vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 70.437 TL 
sermayeye karşılık 7.043.700 adet payın vekaleten olmak üzere 38.666.477,166 adet payın toplantıda 
temsil edildiği görülmüştür. 
 

04.Nisan.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında,Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Akın Holding A.Ş.'nin seçilmesine, Akın Holding A.Ş. temsilcisi olarak Sayın Nuri 
AKIN'ın Yönetim Kurulunda görev yapmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ragıp AKIN, Ahmet 
AKIN, Đsmail KOÇ, Münip YÜCEL, Eyüphan BOYVADAOĞLU (Bağımsız Üye), ve Ercüment 
ALPTEKĐN'Đn (Bağımsız Üye)  seçilmesine karar verilmiştir. Toplantıya gerek elektronik ortamda 
gerekse fiilen katılan pay sahiplerinin sordukları soruların tamamı toplantı esnasında yanıtlanmış olup 
toplantıya medyadan katılım olmamıştır. 

2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ait, Gündem, Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve gerekli 
açıklamaları içerir bilgi ve belgelere www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilmektedir. 

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 
17.04.2017 ve 9307 sayılı nüshasında ilan olmuştur. 
 
2.4.  Oy Hakları ve Azlık Hakları 

 
Esas sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermekte olup, oy hakkında imtiyaz ve 

birikimli oy kullanma yöntemi söz konusu değildir.  
Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı i ştirak ilişkisi bulunmamaktadır.  
Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık 

payı temsilcisi bulunmamaktadır. 
 
2.5. Kar payı hakkı 
 

Esas sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve 
miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, kalan karın genel kurullarda alınacak 
kararlara bağlı olarak dağıtılması mümkün bulunmaktadır. Dağıtılacak karın bulunduğu dönemlerde 
kar payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; Pay 
Sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını 
ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. 
Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası 
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genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup ayrıca www.edip.com internet adresimizden ve 
faaliyet raporlarımızın içeriğinden ulaşılabilmektedir 
 
2.6. Payların Devri 
 
Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır 
 

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK 
 
 

3.1. Kurumsal Đnternet Sitesi ve Đçeriği 
 

Şirketimizin www.edip.com internet sitesinde yatırımcı köşesi ve bu konuda düzenlediğimiz 
bilgiler yer almaktadır.  
Bu sitede Kurumsal Yönetim Đlkelerinde yer alan bilgiler ile ticaret sicili bilgilerimiz, son durum 
itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımız, esas sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamalarımız, 
yıllık faaliyet raporlarımız, periyodik mali tablo ve raporlarımız, şirket polirtikalarımız, vizyon ve 
misyonumuz, etik ilkelerimiz, genel kurul toplantılarımıza ilişkin gündemler, katılanlar cetvelleri ve 
tutanaklar ve vekaleten oy kullanma formu, sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi 
talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplara pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin 
elektronik ortamda ulaşımı sağlanmış olup, sitede eksik kalan Đngilizce sayfaların güncelleme 
çalışmalarıda devam etmektedir. 
 Ayrıca internet sitemizdeki “Bilgi Toplumu Hizmetleri” linki ile Merkezi Veri Tabanı 
Hizmet Sağlayıcımız olan Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “E-Şirket Portalı”na ulaşılmaktadır. 

3.2. Faaliyet Raporu 
 

 Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Faaliyet Raporlarında, Şirketimizin döneme 
ait bilgilerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkelerinde sayılan bilgilere de 
yer verilmektedir. 
 

BÖLÜM IV – MENFAAT SAH ĐPLERĐ 

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak 
bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı veya etik olmayan işlemlerinin 
varlığını düşünmeleri veya bu konuda herhangi bir tespitleri bulunması halinde, bu bildirim veya 
şikayetlerini şirket içerisinde oluşturulmuş  Denetim Komitesi'ne yazılı olarak iletebilecekleri gibi 
"yatirimci@edip.com" email adresinden pay sahipleri ile ilişkiler birimi vasıtasıyla da ilgili komiteye 
iletebilirler. 

Pay Sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf 
sahiplerini kapsayan, şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün 
olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde 
yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir. 

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, 
menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin 
itibarı da gözetilerek korunmaktadır. 
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Şirketin çalışanları, gerekli durumlarda yapılan toplantılarla bilgilendirilmektedir. Diğer yandan 
gerek web sayfamız  yoluyla gerekse KAP'ta bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir. 

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, 
tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, 
eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde 
duyurulması şirketimizin temel prensibidir. Bu kapsamda esas itibarıyla, 

 
• Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, 
• Bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, 
• Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, 
• Kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, 
• Şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini, 
• Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esasları, 
• Bilgilendirme politikası kapsamında açıklama yapmaya yetkili kişileri, 
• Đnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları içeren,  
 
Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilmektedir 
 

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
 

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model 
oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır. 

4.3. Đnsan Kaynakları Politikası 
 

Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, düzenli olarak güncellenen 
Personel Yönetmeliği ile açıklanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır. 

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri 
ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. 
Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. 

Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve değerlendirme 
kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir.  

Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme 
işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır. Çalışanlarla 
ili şkiler bakımından herhangi bir temsilci atanmamıştır.  

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 
 

Şirketimizin etik kuralları web sitemizde yayınlanmış olup, gerek dönem içinde gerekse geçmiş 
yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiç bir dava açılmamış, herhangi bir uyarı 
alınmamıştır. 

 
BÖLÜM V – YÖNET ĐM KURULU 

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu  
 

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu 
Üyelerimizin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve dolayısıyla da şirketimiz ile menfaat 
sahiplerinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak kararlarda tarafsız davranabilme avantajına doğal 
olarak sahip oldukları düşünülmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri Faaliyet 
Raporlarımızda ve web sitemizde incelenebilir. 
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Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim Đlkelerinde yer 
alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret 
Kanununda üye seçimi için öngörülen şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir. 

 

Adı Soyadı Görevi 

Son 5 Yılda 
Ortaklıkta 
Üstlendiği 
Görevler 

Son Durum Đtibariyle 
Ortaklık Dışında 
Aldığı Görevler 

Bağımsız 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Olup 
Olmadığı 

Yer Aldığı Komiteler 
ve Görevi 

Nuri AKIN 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 

Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 

Yönetim Kurulu 
Başkanlıkları ve 
üyelikleri 

Bağımsız Üye 
Değil  

Ragıp AKIN 

Yönetim 
Kurulu 
Başkan 
Vekili 

Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Yönetim Kurulu 
Başkanlıkları ve 
üyelikleri 

Bağımsız Üye 
Değil  

Đsmail KOÇ 
Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Yönetim Kurulu 
Başkanlıkları ve 
üyelikleri 

Bağımsız Üye 
Değil  

Ahmet AKIN 
Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Yönetim Kurulu 
Başkanlıkları ve 
üyelikleri 

Bağımsız Üye 
Değil 

Riskin Erken 
Saptanması 
Komitesi 

Münip YÜCEL 
Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Yönetim Kurulu 
üyelikleri 

Bağımsız Üye 
Değil 

Kurumsal Yönetim 
Komitesi 

Eyüphan 
BOYVADAOĞLU 

Bağımsız 
Yönetim 
Kurulu Üyesi 

- 

Grup dışı 
Yönetim Kurulu 
Başkanlıkları ve 
üyelikleri 

Bağımsız Üye 

Riskin Erken 
Saptanması 
Komitesi -Denetim 
Komitesi 

Ercüment 
ALPTEKĐN 

Bağımsız 
Yönetim 
Kurulu Üyesi 

- 

Grup dışı 
Yönetim Kurulu 
Başkanlıkları ve 
üyelikleri 

Bağımsız Üye 
Kurumsal Yönetim 
Komitesi -Denetim 
Komitesi 

 
 
Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince oluşturulması gereken "Aday Gösterme Komitesi ve " 

Ücret Komitesi" nin her ikisinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılması 
sağlanmıştır. 

Aday Gösterme Komitesi 2017 yılı Yönetim Kurulu Üyeliği için iki bağımsız adayı üye olarak 
göstermiştir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış 
ve sınırlandırılmamıştır. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları bulunmakta olup Yönetim Kurulu 
Üyeleri arasından icracı üye görevlendirilmemiştir. 

 

Adı Soyadı Görevi 

Son 5 Yılda 
Ortaklıkta 
Üstlendiği 
Görevler 

Seçildiği tarih Görev 
Süresi 

   
Nuri Akın Başkan * Yön .Kur. Başkanı 04.04.2017 1 yıl 

Ragıp Akın Başkan 
Vekili 

Yön. Kur. Üye 04.04.2017 1 yıl 

Đsmail Koç Üye Yönetim Kurulu Üyesi 04.04.2017 1 yıl 

Münip Yücel Üye Yönetim Kurulu Üyesi 04.04.2017 1 yıl 

Ahmet AKIN Üye Yönetim Kurulu Üyesi 04.04.2017 1 yıl 
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Eyüphan 
BOYVADAO
ĞLU 

Bağımsız 
Üye 

Bağımsız Üye 04.04.2017 1 yıl 

Ercüment 
ALPTEKĐN 

Bağımsız 
Üye 

Bağımsız Üye 04.04.2017 1 yıl 

* Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Akın Holding A.Ş. temsilcisidir. 
 

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
 

Yönetim kurulu gündem taslağı, Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir. Toplantı tarihinin tüm 
üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve 
öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla 
gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde 21 adet toplantı yapılmıştır 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına 
yönelik bir sekreterya oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü 
olarak, gerekli hallerde email  yoluyla yazılı olarak yapılmaktadır.Yönetim Kurulu Üyelerinin 
görevleri sırasındaki kusurları nedeniyle şirkette sebep olacakları zararların tazminini sağlamak 
amacıyla herhangi bir sigorta yapılmamıştır.  

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.  
Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve 

gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaya özen göstermekte ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy 
hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamış olup, mevzuat gereği önemli nitelikteki işlemlerin 
Bağımsız Yönetim Kurulu üylerinin onayına sunulması zorunludur.Dönem içerisinde Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmuş olup onaylanmayarak Genel Kurul'a sunulan önemli 
nitelikte işlem olmamıştır. 

 

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 
               Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince oluşturulması gereken "Aday Gösterme Komitesi", ve 
" Ücret Komitesi" Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılmış, 05.04.2017 tarihli 
Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi’ne, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 
Sn.Ercüment ALPTEKĐN,  Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Münip YÜCEL ve Yatırımcı Đlişkileri Bölümü 
Sorumlusu Sn.Cengiz AKKOÇ seçilmişlerdir. 
 

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi yasal süresi içinde oluşturulmuş olup, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Eyüphan BOYVADAOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi Sn.Ercüment ALPTEKĐN' dir.  

 

05.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi 
başkanlığına Sn.Eyüphan BOYVADAOĞLU üyeliğe ise Sn.Đsmail KOÇ'un seçilmesine karar 
verilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz mevzuat gereği birden fazla komitede görev almıştır. 
Komitelerin çalışma esaslarına ilişkin prosedür Şirket web sitemiz www.edip.com internet 
adresimizde detaylı bir şekilde yayınlanmıştır. 

Komitelerin seçimlerine dair kararlar KAP vasıtasıyla açıklanmıştır. 
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5.4. Risk Yönetim ve Đç Kontrol Mekanizması 
 
Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetsel riskler 

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik 
olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereğince belirli 
periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve varsa tespit ettiği konular ile görüşlerini üst 
yönetime bildirmektedir. 

Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu, alınması gereken 
önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine 
vermektedir.Şirket personelinin ve yöneticilerinin olağan faaliyetlerinde bulunurken uyması gereken 
kurallar bütünü Yönetim Kurulunca onaylanmış Şirket Uygulama Prosedürleri ile yayınlanmış olup 
şirket iç kontrol mekanizması bu prosedürler üzerinden yürütülmektedir. 

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri  
 

Şirketimizin vizyonu ve misyonu www.edip.com adresinde yer alan internet sitemizde kamuya 
açıklanmıştır. Stratejik hedeflerimiz yöneticilerimizce, rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür, 
ulusal ve uluslararası piyasalardaki genel beklentiler ile şirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri 
dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmektedir.Şirketin 
hedefleri doğrultusunda oluşturulan yıllık ilerleme ve  büyüme planlarının gerçekleşme oranları ve 
faaliyet sonuçları dönem içerisinde belirli periyotlarda Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmekte 
lüzum görülen konularda Şirket Genel müdürüne talimatlarını vermektedir. 

 

5.6. Mali Haklar 
 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı huzur hakkı dışında 
başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Huzur hakkı tutarları, Genel Kurul tarafından ayrı bir 
madde ile tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin 
şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması, borç alması, 
adına kefalet gibi teminatlar verilmesi hiçbir zaman söz  konusu olmamıştır. 2017 yılında Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 2.481.207-TL brüt ödeme yapılmıştır 

Genel Kurul onayından geçmiş Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey 
Yöneticilerinin ücretlendirme esasları www.edip.com internet adresimizde açıklanmıştır. 
 
 
 
   
 


