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KURUMSAL YÖNETİM

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi 25.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiş olup Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Osman Tar 
(Başkan) ve Erdoğan Turgut (Üye) ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 
Lisansına sahip olan Gizem Özsoy’dan (Üye) oluşmaktadır. Aynı tarihli karar doğrultusunda Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday 
Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra 
edilmesine karar verilmiştir. Komitelerin çalışma esasları ve görev alanları ile ilgili esaslar 28.05.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı 
ile onaylanarak kamuya açıklanmıştır.

Mevzuata uyum sağlamak açısından 11.06.2014 tarihinde komitelerin görev ve çalışma esasları revize edilmiş olup internet sitemizde 
yer verilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 
uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke yoktur. Zorunlu olmayan ilkelerden 1.5.2, 3.3.8, 4.2.5, 4.2.8, 4.4.7, 4.5.5, 4.6.1, 4.6.5 no’lu 
ilkeler şirketimizce uygulanmamaktadır ve uygulanmama gerekçeleri Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun ilgili bölümlerinde açık-
lanmaktadır. Zorunlu olmayan bu ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Şirket’in maruz kaldığı çıkar çatışması bulun-
mamaktadır.

Ana görevi, şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Ser-
maye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş 
kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu’nu bilgi-
lendirmek olan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu; şirketin 
Faaliyet Raporu ve internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) Şirket Bilgileri sayfasında menfaat sahiplerimizin bilgi-
sine sunulmuştur.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER
2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Şirket bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri sağlamak üzere 2002 yılında Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ihdas edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü şirketin İcra Kurulu Üyesi İlhan Gücüyener’e bağlı olarak görev yapmakta olup faaliyetlere ilişkin rapor-
lama yapmaktadır.

Dönem içerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler kısaca; mali tablolarla ilgili soruların cevaplandırılması, şirketin faaliyetleri, şir-
ket genel kurullarına katılma koşulları, kamuya yapılan açıklamalar, sermaye artışları, yeni hisse senetleri verilmesi hakkında bilgilen-
dirme ve şirket faaliyet raporlarının hazırlanması şeklinde özetlenebilir. Birime yapılan sayısız başvuru ve yatırımcılara verilen yanıtlar 
genellikle telefon aracılığıyla olmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Sinan Yavuz Aktürk, Leyla Yüksel, Ali Aslan ve Birim Yöneticisi 
Gizem Özsoy’dan oluşmaktadır. Gizem Özsoy, İleri Düzey Lisansına (205945) ve Kurumsal Yönetim Lisansına (700865) sahiptir. Pay 
sahipleri ile ilişkiler birimine +90 212 376 10 00 numaralı telefondan ulaşılabilmektedir.

2.2. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Ana Sözleşme Değişiklikleri

1 Haziran 2022’de KAP’ta açıklanan, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL değerindeki sermaye artışı sonrası Ana Söz-
leşmenin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesi bu değişikliği yansıtacak şekilde değiştirilmiş, 3 haziran 2022 tarih ve 10591 sayılı Türkiye 
Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Sermaye

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 10.000.000.000 paya 
bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 6.000.000.000.-TL (Altı Milyar Türk Lirası)’dır. Şirketin çıkarılmış ser-
mayesi her biri 1(Bir) TL itibari değerde 6.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket paylarının her biri birer oy hakkına sahiptir.

Ortaklık Yapısı

Şirket’in 31.12.2022 itibarıyla %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin dökümü yandaki gibidir:
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Hissedar %
TARA Holding A.Ş. 49,80

Vildan Gülçelik 7,99

Sevda Gülçelik 6,43

ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 5,87

Halka Açık ve Diğer 29,91

Toplam 100,00

Sermaye ve Ortaklık Yapısı’ndaki yıl içindeki değişiklikler ve detaylı bilgiler Bağımsız Denetiçi Raporu’nun “Özkaynaklar” bölümünde 
verilmiştir.

2.3. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirket’in 27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurulu’nda onaylanan Kâr Dağıtım Politikası şirketin internet sitesinden kamuya açıklanmış 
olup aşağıdaki gibidir:

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin (”Şirket”) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Ser-
maye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve uygulamalarının yanı sıra, Şirket’in o yılki performansını, ekonomik şartları, sonuçlanan 
projeleri, yatırımları ve Şirket’in nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul’a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirket’in ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket 
menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesidir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat 
çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20’si nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği çerçevede 1’inci Temettü ayrıldıktan sonra Ana Sözleşme’nin Kâr 
Dağıtımı başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca intifa senedi sahiplerine Ana Sözleşme’de belirtilen oranlarda (toplam %7,5) kâr payı dağıtılır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında 
eşit olarak tek seferde dağıtılır. Nakit ödenecek olan kâr payı dağıtımı Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması 
amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul’da karar verilmektedir.

Genel Kurul’da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu aracılığıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle pay sahiplerine duyurulur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı 
dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

Faaliyet Raporu’nda yer alan yukarıdaki Kâr Dağıtım Politikası’nda belirlendiği üzere kâr dağıtımı, Sermaye Piyasası Kanunu hükümle-
rinin öngördüğü sürede gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımında bugüne kadar herhangi bir gecikme yaşanmamıştır.

Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01 Ocak 2021 - 30 Eylül 
2021 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi 
sahiplerine dağıtılmak üzere hisse başına toplam 1.120.000.000 TL Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiş ve dağıtılmasına karar 
verilen temettü 5 Ocak 2022 tarihinde dağıtılmıştır.

Ayrıyeten, 25 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararına istinaden, Şirket 2021 yılı dağıtılabilir dönem karı üze-
rinden 5 Ocak 2022’de dağıtılan Kâr Payı Avansına ilaveten, hissedarlara toplam 2.800.000.000 TL; intifa senedi sahiplerine toplam 
61.025.539 TL nakit temettü dağıtılmasına karar vermiştir. Dağıtılmasına karar verilen temettü 13 Nisan 2022 tarihinde dağıtılmıştır.

Şirket, 25 Mart 2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı kararına istinaden, sermayesini 5.600.000.000 TL’den 6.000.000.000 
TL’ye çıkarmaya karar vermiş ve artış gerçekleşmiştir. Arttırılan 400.000.000 TL’nin tamamı temettüden karşılanmıştır.

2.4. BAĞIŞ VE YARDIMLAR
2022 yılı içinde mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde; sadece ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. toplam 55.965.497 TL, bağlı or-
taklıkları ise toplam 19.041.851 TL bağış yapmıştır.
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BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
ENKA Academy kapsamında 2022 yılı içerisinde yaklaşık 566 saat eğitim ile toplam 11.987 insan-saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında ENKA Academy ve iştiraklerin akademileri tarafından verilen eğitimlerin dağılımı:

Çalışanların Sosyal Hakları

› Tüm ENKA çalışanları, kanunlarca belirtilmiş emeklilik haklarına ve doğum iznine sahiptir.

› Çalışanların Türkiye’nin en önemli spor kulüplerinden biri olan ENKA Spor’da %50 indirim hakkı bulunmaktadır.

› Türkiye’nin saygıdeğer sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan ENKA Sanat’ta gerçekleştirilen etkinliklerde %20 indirim hakkı bu-
lunmaktadır.

› Gönüllülük projelerinde yer almak isteyen çalışanlara ayda bir gün gönüllülük izni hakkı sağlanmaktadır. 

› Çalışanlar için temel ve ileri seviye yelken eğitim programları düzenlenmektedir.

› Merkezde ve projelerde kurulan kliniklerdeki sağlık hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır.

› Vejetaryenlere ve diyet gıda tüketmesi gereken çalışanlara uygun menüler hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
4.1. YÖNETİM KURULU’NUN YAPISI VE OLUŞUMU
Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde; yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı 
ve rasyonel kararlar almalarına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak bir 
yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirketimizin Yönetim Kurulu’nda en az bir kadın 
üye bulunması amaçlanmakla birlikte, Genel Kurul’a sunulmuş Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin öneri, şirketimizin anılan hedefleri 
doğrultusunda halihazırdaki yapıda oluşmuştur. Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu, ikisi icracı üye, biri icracı 
olmayan üye ve diğer ikisi icracı olmayan bağımsız üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır.

Bağımsız üyeliklere ilişkin olarak Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 2 bağımsız 
üye adayı gösterilmiş olup ilgili komite 3 Ocak 2022 tarihinde ilgili adayları Yönetim Kurulu’na sunmuş ve aynı tarihte Yönetim 
Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Bağımsızlık Beyanı’nın içeriği aşağıdaki gibidir:

› 2022 yılında yapılacak olan 2021 yılı ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (“ENKA”) Olağan Genel Kurul Toplantısında “Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi” sıfatı ile aday olmam kapsamında;

› ENKA, ENKA’nın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile ENKA’nın yönetim kontrolünü elinde 
bulunduran veya ENKA’da önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel ki-
şiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar 
üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden 
fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

› Son beş yıl içerisinde, başta ENKA’nın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve 
danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı 
şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstle-
necek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

› Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve 
tecrübeye sahip olduğumu,

› Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı 
çalışmayacağımı,

› 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

Kadın Erkek
Toplam Eğitim (İnsan-saat) 14.384 132.239

Çalışan Başına Düşen Eğitim Süresi (Saat) 41,5 44,3

Mavi Yakalı Beyaz Yakalı
Toplam Eğitim (İnsan-saat) 96.884 49.739

Çalışan Başına Düşen Eğitim Süresi (Saat) 51 34.7
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› ENKA’nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı ko-
ruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve 
tecrübeye sahip olduğumu,

› ENKA’nın faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde 
şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,

› ENKA’nın yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

› ENKA’nın veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında 
ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

› Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak, ilgili mevzuat, ENKA’nın esas sözleşmesi ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağım-
sız olduğumu ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Şirket ana sözleşmesine göre ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. ENKA İnşaat 
ve Sanayi A.Ş. tarafından verilecek bütün belgelerin, akdedilecek tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için ENKA İnşaat ve Sanayi 
A.Ş.’nin resmi başlığı altına konulmuş ve şirketi sirküler mucibi temsile yetkisi olan iki kişinin bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu her 
mali yılın başında toplanarak görev bölümü yapmaktadır. 25.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul kararıyla, Yönetim Kurulu üyeleri bir 
yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki gibi onaylanmıştır.

Şirketimiz İcra Kurulu ise aşağıdaki gibi oluşmuştur:

Yönetim Kurulu
Adı Soyadı Mesleği Görevi

A.Mehmet Tara İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı

Cem Çeliker Avukat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Erdoğan Turgut İnşaat Y. Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)

Mehmet Mete Başol Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

Fatih Osman Tar İşletmeci Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

İcra Kurulu
Adı Soyadı Mesleği Görevi

A.Mehmet Tara İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Zafer Gür İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Cem Çeliker Avukat İcra Kurulu Üyesi

Özger İnal İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Üyesi

Bekir Burak Özdoğan İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Üyesi

Salim Oğuz Kırkgöz İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Üyesi

Hasan Fehmi Bayramoğlu Makine Mühendisi İcra Kurulu Üyesi

İlhan Gücüyener Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İcra Kurulu Üyesi

Hakan Kozan İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Üyesi

Mehmet Ertem Elektrik Mühendisi İcra Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu Üyeleri’nin özgeçmiş bilgileri, internet sitesinde yayınlanmış olup, aşağıdaki gibidir:

A. MEHMET TARA Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)

1983 İstanbul doğumlu Mehmet Tara, 2006 yılında ABD’de Wentworth Institute of Technology İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. ENKA bünyesinde çalışmaya 2006 yılında ENKA Rusya şantiyesinde saha mühendisi olarak 
başlayan Mehmet Tara, 2007-2008 yılları arasında ENKA Rusya WSOC Projesi’nde Proje Müdür Yardımcısı, 2008-2009 yılları arasında 
ENKA Moskova Projeleri Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2012 yılları arasında ENKA Rusya Projeleri ve Gayrimenkul Geliştirme Yönetim 
Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılından itibaren ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür-
lüğü görevlerinde bulunmakta olan Mehmet Tara, bu görevlerine ilaveten 2022 yılında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Bunların yanı sıra, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, TEV Mütevelli 
Heyet Üyesi ve GİF Üyesidir.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Tara bağımsız üye değildir. Son yedi 
yılda ve halen ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

CEM ÇELİKER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)

1980 İstanbul doğumlu Cem Çeliker, 2001 yılında Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinden (LL.B.), 2003 yılında Columbia Üni-
versitesi Hukuk Fakültesinden (LL.M.) mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Hukuk kariyerine 2004 yılında Shearman & Sterling LLP 
hukuk bürosunun Londra ofisinde başlamıştır. Çalışmaları altyapı, enerji ve petrol ve gaz sektörleri dahil olmak üzere uluslararası 
proje geliştirme ve finansmanına odaklanmıştır. ENKA bünyesinde 2010 yılında Avukat olarak göreve başlamış, 2010 yılından itibaren 
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Baş Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2022 yılında 
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Cem Çeliker, New York ve İngiltere Barosu Üyesi, 
Türkiye İnşaat Sanayicileri Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD üyesidir.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli Yönetim Kurulu üyesi olan Cem Çeliker bağımsız üye değildir. 

ERDOĞAN TURGUT (İcracı Olmayan Üye)

1953 doğumlu Erdoğan Turgut, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden 1977 yılında mezun olduktan sonra, 1979 yılında 
London University Kings College’da Zemin Mekaniği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup İngilizce bilmektedir. 1981- 
1986 yılları arasında Koray Al-Mutamidoon İnşaat A.Ş.’de Suudi Arabistan Intercontinental Otel inşaatında Proje Müdür Yardımcılığı 
yapan Erdoğan Turgut, 1986-1991 yıllarında Koray–Turser A.Ş. Ankara Sheraton 5 Yıldızlı Otel & Karum Ticaret Merkezi projesinde 
Genel Müdürlük, 1991-1993 yılları arasında Kavala Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993-1995 yılları arasında PMS A.Ş.’de şirket 
ortaklığı görevlerini üstlenmiştir. Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 1995-2010 yılları arasında Dış İlişkiler Yöneticiliği, 
İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Grup Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Erdoğan Turgut bağımsız üye olmayıp, ENKA İnşaat ve Sanayi 
A.Ş.’nin 2012-2022 yılları arasında İcracı Olmayan Üyesi olarak görev almıştır.

MEHMET METE BAŞOL (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1957 doğumlu M. Mete Başol, Arizona State University, Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra bankacılık kariyerine 1984 yılın-
da Interbank'ta Orta Vadeli Krediler bölümünde çeşitli yatırım projelerinin ekonomik değerlendirmelerini yaparak ve sektör raporları 
hazırlayarak başlamıştır. 1988 yılında Bankers Trust Co. New York ve T. İş Bankası ortaklığı olarak kurulan yatırım bankası Türk Merc-
hant Bank'a Hazine, Fon Yönetimi ve Dış İlişkiler Müdürü olarak geçti. 1992 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak sermaye piyasaları 
grubunun da sorumluluğunu aldı. 1995 yılında Bankers Trust tarafından bankanın tamamının satın alınmasını müteakip Yönetim 
Kurulu ve Kredi Komitesi Üyeliğine seçildi. 1997-2001 yılları arasında Bankers Trust A.Ş. olarak adı değişen bankanın Yönetim Kurulu 
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Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 2001-2003 yılları arasında kanun ile oluşturulan Kamu Bankaları Ortak Yönetim 
Kuruluna (T.C Ziraat Bankası, T.Halk Bankası, T.Emlak Bankası) Murahhas Üye olarak katıldı. Bu görevden sonra iki ortakla birlikte 
Tridea Danışmanlık şirketini kurdu ve kobilere mali ve idari danışmanlık hizmetleri verdi. 2009 yılından sonra kendi şahıs firması 
altında danışmanlık hizmetlerine devam etti. Galatasaray Sportif A.Ş. (2011-2012), T.İş Bankası A.Ş. (2011-2014), Dedeman Holding 
A.Ş (2008-2014), Dedeman Turizm Otelcilik Yatırım A.Ş. (2012-2014), Enerji Yatırım Holding A.Ş. (2015-2021), Enerya Gaz Dağıtım A.Ş. 
(2015-2021) ve Enerya Gaz Ticaret A.Ş. (2015-2021) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (2014- ) yöne-
tim kurulu üyesidir. Coca-Cola İçecek A.Ş. (2012-2018), Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (2012-2018) ve Hacı Ömer Sabancı 
Holding A.Ş. (2018-2021)’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve halen Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2021- ) ve 
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (2022-)’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Mehmet Mete Başol 2018 yılında ENKA 
İnşaat ve Sanayi A.Ş.‘de İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş ve halen bu görevini devam ettirmektedir.

FATİH OSMAN TAR (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1953 doğumlu Fatih O. Tar, Robert Koleji ve akabinde Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden 1975 yılında mezun oldu. Profesyo-
nel hayatına 1975 yılında ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş., Foreign Trade Co’da başladı. Sonra sırasıyla 1977-1980 arasında Binex 
JV Construction Materials Company’de Satış Müdürü, 1979-1981 arasında ENKA Holding’de Satın Alma Müdürü, 1981-1983 arasında 
Güney Sanayi Tekstil İşletmeleri’nde Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1983-2003 arasında ENKA Pazarlama ve ENKA Dış 
Ticaret’te Genel Müdür, 1985-1987 arasında Pimaş’ta Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2010 arasında ENKA Teknik’te Yönetim Kurulu Üye-
si, 2003-2008 arasında Azen Oil Company (Hollanda)’da Başkan, 2003-2008 yıllarında Binagadi Oil Company (Azerbaycan)’da Baş-
kan ve Genel Müdür, 2010-2013 arasında Oyak’ta Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2013 arasında Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir 
Çelik & Grup Şirketleri’nde Grup Başkanı ve Murahhas Aza, 2013-2015 arasında Yücel Boru Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi 
ve 2015 yılından itibaren Yücel Boru Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır. Fatih Osman Tar, 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır.

4.2. YÖNETİM KURULU’NUN FAALİYET ESASLARI
25.03.2022 tarihinde oluşturulan Yönetim Kurulu dönem boyunca 13 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı %96 olarak 
gerçekleşmiştir. Toplantı gündemleri hakkında Yönetim Kurulu sekreteryası toplantı öncesi Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek-
tedir. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin halka açılma sürecinden başlayarak bugüne kadar Yönetim Kurulu üyeleri açısından farklı bir 
görüş öne sürülmemiştir. Herhangi bir üyenin ağırlıklı oy hakkı yoktur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 no.lu maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için Yönetim Kurulu 
üyelerine yetki verilmiş olmasına rağmen bu yetkiye dair herhangi bir işlem yapılmamıştır.

2022 yılında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket yönetim organı ve üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli 
yaptırım bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, Bağlılık Raporu’nu görüşmüş olup, bununla ilgili beyanı aşağıdaki gibidir:

“Raporda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte bilgimiz dâhilinde olan hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uy-
gun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin zararı ise bulunmamaktadır.”

4.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’na bağlı, 3 (üç) adet komite görev yapmaktadır. Bu komitelere ilişkin olarak  25.03.2022 
tarihinde Yönetim Kurulu:

Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Fatih Osman Tar’ın (Başkan) ve Mehmet Mete Başol’un (Üye) seçilmelerine;

Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Fatih Osman Tar’ın (Başkan), Erdoğan Turgut’un (Üye) ve Gizem Özsoy’un (Üye) seçilmelerine;

Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Mehmet Mete Başol’un (Başkan) ve Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faali-
yetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir. Bu şekilde oluşturulan komitelerin amaçları aşağıda 
belirtilmiştir:

Denetim Komitesinin Amaçları:

Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve 
etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.
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Denetim Komitesinin Faaliyetleri:

Denetim Komitesi yıl içinde 5 kez toplanmıştır. Komite;

› 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetleme kuruluşu için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu’nun onayına sunmuştur.

› Şirket’in ara dönem ve yıllık finansal raporlarını incelemiş ve raporların faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttı-
ğını tespit ettikten sonra raporları Yönetim Kurulu’nun onayına sunmuştur.

› İç denetim kapsamında İç Kontrol Birimi’nin Kalite, Finans, Sürdürülebilirlik ve Uyum, İnsan Kaynakları, ve ÇGS departmalarıyla 
yaptığı denetimlerin sonucunda kendilerine sunulan raporları incelemiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Amaçları:

Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal 
yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek; 
Şirketin Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst 
düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak 
amacıyla kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin Amaçları:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygu-
lanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmektir.

2022 yılında ilgili Denetim Komitesi 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 2 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kere olmak üzere aşağıda 
belirtilen aylarda toplantı yapmıştır.

Ayrıca, bu komitelerin dışında Yönetim Kurulu’na bağlı Yönetim Etik ve Uyum Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi, Bilgi Güvenliği 
Komitesi, İSG Kurulu ve Risk Yönetim Çalışma Grubu faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu komiteler faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim 
Kurulu’na yıllık raporlama yapmaktadır. 

Yönetim Etik ve Uyum Komitesinin Amaçları:

Yönetim Kurulu’na bağlı Yönetim Etik ve Uyum Komitesi, etik ve uyum programının kurumsal değerleri desteklemesini sağlamak 
amacıyla oluşturulmuştur. Bu komite ayrıca, Şirket’in; etkili bir etik ve uyum programı yürütmesine, böylesine bir programa temel 
olacak prensipleri belirlemesine ve etik iş yürütme ve yasalara uyuma önem veren bir kurumsal kültürü, sürekli teşvik etmesine yar-
dımcı olmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesinin Amaçları:

Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite), Şirket’in varlıklarına ve ticari faaliyetlerine etki edebilecek ekonomik, sosyal ve çevresel risk ve 
fırsatları değerlendirmek, ilgili sürdürülebilirlik konularını takip ve analiz etmek, sürdürülebilirlik stratejisini belirlemek ve hedefleri 
gerçekleştirmeye yönelik projeler yürütmek amacıyla oluşturulmuştur. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 
liderlik edilen Komite, tüm çalışmalardan elde edilen sonuçları üst yönetimine raporlamaktadır.

Şirket’in ve iştiraklerinin tüm ana fonksiyonlarını temsil eden farklı birim ve departmanların yöneticilerinden oluşan Sürdürülebilirlik 
Komitesi, 2022 yılında faaliyetlerine, sürdürülebilirlik stratejisinin gözden geçirilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerinin ve uygulamala-
rının her düzeyde sahiplenilmesi ve performansın takip edilmesi çalışmalarıyla devam etmiştir.

Bilgi Güvenliği Komitesinin Amaçları:

Bilgi Güvenliği Komitesi, Şirket’in bilgi güvenliği yönetim sisteminin işletilmesi, sürdürülmesi ve etkinliğinin sağlanması çerçevesinde 
ihtiyaç duyulan çalışmaların yürütülmesine destek vermek ve bu çalışmaların performansını Şirket Yönetim Kurulu’na raporlamak 
amacıyla oluşturulmuştur.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Denetim Komitesi

 Kurumsal Yönetim Komitesi

 Riskin Erken Saptanması Komitesi
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Bu bağlamda, Bilgi Güvenliği Komitesi, başlıca; ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş ve paydaşlarına ait bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve 
erişilebilirliğinin güvence altına alınması, bilgi varlıklarının korunması, bilgi güvenliği gereksinimlerinin uygulanabilir şartlar ve ulus-
lararası standartlar kapsamında karşılanması, bilgi güvenliği risklerinin tespit edilmesi ve sistematik bir şekilde yönetilmesi, izleme 
ve ölçme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilgi güvenliği performansının iyileştirilmesi ve bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin 
şirket içerisinde uygulanması ve teşvik edilmesi kapsamında gereken çalışmaları yürütmekten sorumludur.

Bilgi Güvenliği Komitesi, bilgi güvenliğini etkileyebilecek varlık ve risk sahiplerinden oluşmakta ve yıl içerisinde bir (1) kez toplanmaktadır.

İSG Kurulu Amaçları:

Merkez ofislerindeki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olası riskleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek ve Yönetim Kurulu’na 
raporlamak amacıyla oluşturulan bu kurul; İşveren temsilcisi, İSG uzmanları, iş yeri hekimi/hemşiresi, insan kaynakları uzmanı, idari işler 
sorumlusu, çalışan temsilcileri ve gündem başlıklarına göre ilgili uzmanlardan oluşmakta ve 3 aylık periyotlarla toplanmaktadır.

Bu kurulun yanı sıra, tüm projelerimizde proje yönetimleri ve proje Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) departmanlarının öncülüğünde 
ÇGS Kurulları oluşturulmaktadır. “Sıfır Kaza Takım Toplantıları” adı altında bu kurullar, haftalık ve aylık olarak düzenli bir şekilde topla-
narak projenin ÇGS performansını gözden geçirmekte ve alınması gereken ana aksiyonlara karar vermektedirler.

4.4 RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
Şirket bünyesinde yapılandırılmış olan İç Kontrol Birimi, projeleri ve grup şirketlerini periyodik olarak denetlemekte ve hedeflerden 
sapmaların yanında risk oluşturabilecek bütün faktörleri önceden yönetime raporlamakta ve gerekli çözüm önerilerini sunmaktadır. 
Şirketin iç kontrol sistemleri ve yapılanması, şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek seviyedeki riskler başta olmak üzere, şirketin 
karşılaşabileceği tüm riskleri bertaraf edebilecek şekilde organize edilmiş olup proaktif bir yaklaşımla kriz dönemlerinde bile herhan-
gi bir olumsuzlukla karşılaşmadan çözüme yönelik çalışmaktadır. Şirketin giderek güçlenen finansal yapısı bu sistemin etkin olarak 
çalıştığının bir göstergesidir.

Risk Yönetim Çalışma Grubu Amaçları:

Risk Yönetim Çalışma Grubu; ENKA kurumsal risklerinin tespit edilmesi, risk azaltma yöntemlerinin belirlenmesi, belirlenen risklerin 
değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 28.11.2017 tarihli toplantısında 
alınan karar doğrultusunda oluşturulmuştur. Şirket genelinde etkili bir risk yönetim programının yürütülmesi, bu programın temelin-
de yer alacak prensiplerin ve yöntemlerin belirlenmesi, risk yönetiminin projeler, birimler ve bireylere kadar ulaşan kurumsal bir kültür 
olarak sürekli geliştirilmesinin güvence altına alınması ve risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması 
Çalışma Grubu’nun temel görevleri arasında bulunmaktadır.

Şirket’in karşılaştığı temel riskler ve bu risklerin yönetimiyle ilgili politikalar, Bağımsız Denetim Raporu’nun 34. dipnotunda aşağıdaki 
başlıklarla detaylı olarak verilmiştir.

› Sermaye yönetimi

› Faiz oranı riski

› Yabancı para riski

› Kredi riski

›  Likidite riski
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4.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ
Misyonumuz:

Güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak; müşterilerimiz ile birlikte anlaştığı-
mız iş programına uymak; tüm bunları gerçekleştirirken, ENKA Çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak.

Vizyonumuz:

Dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak.

Performans Hedeflerimiz:

› Yeniliklere açık olmak, ileri teknolojileri kullanmak ve daima daha iyiyi aramak,

› İş güvenliği ve çevre koruma konularında proaktif bir yönetim biçimiyle “sıfır kaza” politikamızı gerçekleştirmek,

›  Genç çalışanlarımızı yaratıcı, çalışkan ve dürüst elemanlar olarak kültürümüze uygun olarak yetiştirmek ve çalışanlarımızın kendi 
ne güvenen, iletişim kurabilen, yetki kullanabilen ve sorumluluk alabilen bireyler olarak çalışmalarını sağlamak,

›  Rekabet gücümüzü ve kârımızı, kendi yönetim ve teknik becerilerimizi mükemmelleştirmekte aramak.

Hedeflerin Takibi ve Hedeflere Ulaşma:

Şirket olarak verilen hedeflerin harfiyen yerine getirilmesi, hatta işlerin planlanandan önce bitirilerek işverene teslim edilmesi ko-
nusundaki hassasiyetimizin bir yansıması olarak, hedefler çok yakından ve detaylı seviyede en üst düzeyde takip edilmektedir. İcra 
Kurulu üyeleri sorumlu oldukları ülkelerde gerçekleştirilen projelere ilişkin olarak hedefleri ve gerçekleşme derecelerini takip etmekte 
ve periyodik olarak İcra Kurulu’nda hedeflerden sapma varsa gerekçelerine, bunun projenin sonucunu etkileyip etkilemeyeceği ne, 
yeni hedeflerin oluşturulup oluşturulmamasına ve varsa bu gecikmede sorumluluğu olan personel hakkında gerekli önlemlerin alınıp 
alınmaması konusunda karar almaktadır.

4.6. MALİ HAKLAR
Sadece ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu için ödenen ücretler toplamı 9.633.314 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları’na öde-
nen primler toplamı 270.805 TL ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı ise 256.163 TL’dir. Yöne-
tim Kurulu haricindeki İcra Kurulu, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler için ödenen 
ücretler toplamı 64.591.135 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları’na ödenen primler toplamı 3.888.944 TL ve dönem sonu itibarıyla tahakkuk 
etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı 8.618.184TL’dir. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere, hisse senetleri, hisse senetleri-
ne dayalı türev ürünler, hisse alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev yada otomobil gibi gayri nakdi 
olarak yapılan ödeme bulunmamaktadır. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi veya Üst Düzey Yöneticisi ile borç 
ilişkisi içerisinde değildir. 27.03.2014 tarihli Genel Kurul’da ortaklarımızın bilgisine sunulan ve faaliyet raporunda ve internet sitemizde 
de yayınlanan Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası aşağıdaki gibidir;

1. Amaç ve Kapsam

Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve 
prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygula-
malarını içeren bir politika olup, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine 
tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları esas sözleşmede tanımlanmış olup, her yıl yapılan Olağan Genel Kurul 
toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, Genel Kurul’ca belirlenmekte ve ayrıca şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. 
Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu olan yöneticilerin performanslarının sürdürülebilirliği ve artırılması 
hedeflenmektedir.

2. Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Ücretler:

Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler: Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler her yıl Genel Kurul’da belirle-
nen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve 
şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.

İcrada Görevli Olan Üyeler: İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen tutarda huzur hakkı 
alırlar bunun yanı sıra performansa dayalı olarak aşağıda açıklandığı şekilde şirkete sağladıkları katkılar ve hedeflere ulaşma derece-
lerine göre prim de almaktadırlar.
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İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler:

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon 
için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücretin yanında, performansa dayalı olarak belirlenen prim öde-
melerini içermektedir. İcra Kurulu Üyeleri sabit ücret ve primin yanısıra ayrıca huzur hakkı da alırlar.

3. Performans ve Ücretlendirme Yöntemleri Sabit Ücret Ödemeleri:

Sabit Ücret Ödemeleri:

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç den-
geleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre 
belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dere-
celeri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır. Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 
ücretlendirilmesinde şirketin kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Performans Ödemeleri (Prim Ödemeleri):

Performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemesinde ise piyasadaki eşdeğer pozisyonda çalışan kişiler için oluşturulan prim poli-
tikaları, şirketin hedeflerine ulaşma derecesi ve bireysel performanslar gibi hususlar dikkate alınmakta, özsermayeyi etkilemeyecek 
düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve idari sorumlu-
luğu bulunan yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullan-
dırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 
verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM V – FİNANSAL DURUM
31.12.2022 tarihi itibarıyla 0,31 borç/özsermaye oranı ile Şirket’in borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli ol-
duğu sonucuna ulaşılmıştır.

31.12.2022 itibarıyla backlog rakamı ve temel rasyolar aşağıda verilmiş olup detaylı finansal bilgiler Bağımsız Denetiçi Raporu’nda 
verilmiştir.

31.12.2022 İtibarıyla Backlog (Milyon ABD Doları)

Backlog (Milyon ABD Doları) %
Ülke Tutar Oran (%)

Özel Projeler 1.210 %29,4

Rusya 651 %15,8

Birleşik Krallık 547 %13,3

Kazakistan 224 %5,4

Almanya 193 %4.7

Finlandiya 140 %3,4

ABD 116 %2,8

Meksika 49 %1,2

Bahamalar 47 %1,1

Türkiye 46 %1,1

Diğer* 899 %21,8

Toplam 4.122 %100

*”Diğer” Grubu şu ülkelerden oluşmaktadır: Brezilya, Çin, Hırvatistan, Irak, İrlanda, Peru, Polonya, Suudi Arabis-
tan, Sırbistan, İspanya, İsveç
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31.12.2022 31.12.2021

Cari Oran:

Dönen Varlıklar 66.120.108 = %238,6 68.067.033 = %290,8
Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.708.118 23.402.921

Nakit Oranı:

Nakit ve Nakit Benzerleri + Finansal Yatırımlar 85.958.043
= %310,2

70.182.926
= %299,9

Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.708.118 23.402.921

Kaldıraç Oranı:

Toplam Yükümlülükler 38.034.163
= %23,7

31.466.409
= %25,9

Toplam Varlıklar 160.441.430 121.324.988

Özkaynak/Varlıklar Toplamı Oranı:

Özkaynaklar 122.407.267
= %76,3

89.858.579
= %74,1

Toplam Varlıklar 160.441.430 121.324.988

Dönen Varlıklar/Varlıklar Toplamı Oranı:

Dönen Varlıklar 66.120.108
= %41,2

68.067.033
= %56,1

Toplam Varlıklar 160.441.430 121.324.988

Duran Varlıklar/Varlıklar Toplamı Oranı:

Duran Varlıklar 94.321.322
= %58,8

53.257.955
= %43,9

Toplam Varlıklar 160.441.430 121.324.988

Aktif Kârlılığı:

Net Dönem Kârı 1.961.307
= %1,2

5.159.042
= %4,3

Toplam Varlıklar 160.441.430 121.324.988

Net Kâr Marjı:

Net Dönem Kârı 1.961.307
= %3,2

5.159.042
= %20,0

Toplam Satış Gelirleri 61.804.006 25.782.036

Toplam Borç/Özkaynak Oranı:

Toplam Yükümlülükler 38.034.163
= %31,1

31.466.409
= %35,0

Özkaynaklar 122.407.267 89.858.579

TEMEL RASYOLAR (Bin Türk Lirası)
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Uyum Durumu

Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar 
güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunul-
maktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı 
bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adı-
na ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda 
bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer ki-
şiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, 
genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 

X

1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan 
yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil 
kamuya açık olarak yapılmıştır. X

Genel Kurul toplantılarına menfaat sa-
hipleri ve medyanın katılımı konusun-
da herhangi bir sınırlama olmamakla 
beraber 2022 yılında yapılan toplan-
tıya menfaat sahipleri katılmış olup 
medyanın herhangi bir katılım talebi 
olmamıştır.

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve 
uygulama bulunmamaktadır. X

1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı  bulunmamaktadır. X

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde 
bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. X

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. X

1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir ora-
na sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenle-
nerek genişletilmiştir. 

X

Şirketimizde azlık hakları TTK’da düzen-
lenmiş oranlarda tanımlanmış olup, bu-
nun değişmesine yönelik herhangi bir 
plan bulunmamaktadır.

1.6. KÂR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal inter-
net sitesinde kamuya açıklanmıştır. X

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde ede-
ceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari 
bilgileri içermektedir.

X

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem 
maddesinde belirtilmiştir. X

Şirketimiz düzenli olarak kâr dağıtımı 
yapmaktadır.

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık 
menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.  X

1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. X

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1. - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer 
alan tüm öğeleri içermektedir. X

2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi 
pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en 
az 6 ayda bir güncellenmektedir.

X

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte 
olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. X

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde 
yansıtmasını temin etmektedir. X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. X
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Uyum Durumu

Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları 
çerçevesinde korunmaktadır. X

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal in-
ternet sitesinde yayımlanmaktadır. X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri 
bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. X

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele 
almaktadır. X

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ 

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle dü-
zenlenmiştir. X

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sa-
hiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. X

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyon-
ları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. X

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. X

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda 
çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. X

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık 
gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. X

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildiril-
miştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. X

İnsan Kaynakları Departmanı, tüm 
çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere 
temsilcilik görevini yürütmektedir. An-
cak şirketimizde herhangi bir sendika 
bulunmamaktadır.

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazır-
lanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. X

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi  fizik-
sel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, 
eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler 
alınmıştır.

X

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir bi-
çimde tanınmasını desteklemektedir. X

Şirkette herhangi bir dernek veya sen-
dika bulunmamakla birlikte kısıtlayıcı 
bir uygulama bulunmamaktadır.

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. X

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 

3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti an-
layışıyla faaliyet göstermiştir. X

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında 
gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. X

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. X

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizlili-
ğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. X

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet 
sitesinde yayımlamıştır. X

3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlen-
mesine yönelik tedbirler almıştır. X

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmeme-
sini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. X

4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini 
tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin perfor-
mansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.

X

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 

4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sun-
muştur. X

4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklan-
mıştır. X

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç 
kontrol sistemi oluşturmuştur. X

4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda 
verilmiştir. X

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ay-
rılmış ve tanımlanmıştır. X

Yönetim Kurulu Başkanı Agah Mehmet 
Tara, Genel Müdürlük görevini şirket 
hedefleri doğrultusunda sürdürmeye 
devam etmektedir.
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Uyum Durumu

Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili 
bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların 
giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal 
yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.

X

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep ola-
cakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorum-
luluk sigortası yaptırmıştır. 

X
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 
olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. 

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirle-
yerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak 
gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleş-
tirilmektedir.

X

Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 
şirketimizin Yönetim Kurulu’nda kadın 
üye oranı için en az %25'lik bir hedef 
belirlenmiş olup, bu hedef doğrultu-
sunda henüz bir politika oluşturulma-
mıştır.

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

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel 
veya elektronik katılım sağlamıştır. X

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantı-
dan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. X

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildi-
ren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. X

2022 yılı toplantılarında, toplantıya ka-
tılmayan herhangi bir üyenin Yönetim 
Kurulu'na bildirdiği bir yazılı görüşü 
olmamıştır.

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile 
yazılı hale getirilmiştir. X

4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü 
ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. X

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. 
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

X

Yönetim kurulu üyeleri, mevcut yapıda 
şirketin faliyetlerini ve işleyişini takip 
edebilecek ve üstlenilen görevlerin 
gerekenlerini tam olarak yerine geti-
rebilecek ölçüde şirket işerine zaman 
ayırabilmektedir.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. X

Yönetim Kurulu sayısının 5 olmasından 
dolayı üyeler birden fazla komitede yer 
almaktadır. Bütün komite üyeleri üyesi 
bulundukları komite faaliyetlerine ye-
terli ilgiyi sağlamaktadırlar.

4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet et-
miştir ve görüşlerini almıştır. X

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgi-
ye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. X

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu 
üyelerine sunulmuştur. X

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini 
değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. X

Performans değerlendirmesi Yönetim 
Kurulu içinde yapılmakta olup yazılı 
hale getirilmemiştir.

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen bor-
cun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir 
kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar 
vermemiştir. 

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücret-
ler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. X

Kişi bazlı açıklama yapılmamakla bera-
ber Faaliyet Raporu mali haklar bölü-
münde toplam rakam ve ücretlendir-
me politikasına yer verilmektedir.
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Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili  Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 25

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı Yok

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Yok

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915484

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Genel Kurul işlemlerine ilişkin çağrı, ekleriyle beraber eş za-
manlı olarak İngilizce olarak da sunulmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oy birliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP 
duyurularının bağlantıları Bu kapsamda yapılan işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının 
bağlantıları İlişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP 
duyurularının bağlantıları Yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal  internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı https://www.enka.com/tr/yatirimci-iliskileri/sirket-politikalari/

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198439

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası MADDE 24

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Şirket çalışanları

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları -

En büyük pay sahibinin  ortaklık oranı % 49,8

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme  maddesinin  numarasını belirtiniz -

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının  yer aldığı bölümün adı https://www.enka.com/tr/yatirimci-iliskileri/sirket-politikalari/

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kul-
lanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Kâr dağıtımı yapılmıştır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP 
duyurusunun bağlantısı Kâr dağıtımı yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul 
Tarihi

Genel kurul 
gündemiyle ilgili 

olarak şirkete 
iletilen ek 

açıklama talebi 
sayısı

Pay 
sahiplerinin 
genel kurula 
katılım oranı

Doğrudan 
temsil edilen 
payların oranı

Vekaleten 
temsil edilen 
payların oranı

Şirket'in kurumsal  
internet sitesinde 

her gündem 
maddesiyle ilgili 

olumlu ve olumsuz 
oyları da gösterir 

şekilde genel kurul 
toplantı  

tutanaklarının yer 
aldığı bölümün adı

Kurumsal internet 
sitesinde genel 

kurul toplantısında 
yöneltilen tüm 
soru ve bunlara 

sağlanan yanıtların 
yer aldığı bölümün 

adı

Genel kurul 
toplantı 

tutanağının ilişkili 
taraflarla ilgili 
madde veya 

paragraf 
numarası

Yönetim kuruluna 
bildirimde 

bulunan imtiyazlı 
bir şekilde ortaklık 
bilgilerine ulaşma 
imkanı bulunan 

kişi sayısı 
(İçeriden 

öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel 
kurul bildiriminin bağlantısı

25/03/2022 0 %76 %0 %76

Yatırımcı İlişkileri 
/ Genel Kurul / 
Genel Kurul Top-
lantıları

Herhangi bir 
soru sorulma-
mıştır.

14 0

https://www.kap.org.tr/tr/Bil-
dirim/1006962

https://www.kap.org.tr/tr/Bil-
dirim/1013170

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Hakkımızda / Şirket Profili, Yatırımcı İlişkileri, Sürdürülebilirlik

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden  fazlasına sahip olan gerçek kişi pay 
sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Bilgi ve Belgeler / Ortaklık Ya-
pısı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe - İngilizce - Rusça
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2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer 
aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim / 4.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Olu-
şumu

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim / 4.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluş-
turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Kurumsal Yönetim / 4.2 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esas-
ları

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bö-
lüm adı

Bağımsız Denetim Raporu / Konsolide Finansal Tabloların 
Sunumuna İlişkin Esaslar

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar  ve olası sonuçları  hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Bağımsız Denetim Raporu / Taahhütler

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları 
önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı -

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin 
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim / Bölüm 3 Menfaat Sahipleri

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının  yer aldığı bölümün adı https://www.enka.com/tr/yatirimci-iliskileri/sirket-politikalari/

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı 490

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Genel Müdür Yardımcısı (Kalite, ÇGS, İletişim, Sürdürüle-
bilirlik & Uyum, Bilgi Teknolojileri)

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri +90 (212) 376 10 10

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı -

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları -

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü -

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının  yer aldığı bölü-
mün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Merkez Grupları / İnsan Kaynakları

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee 
stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikası-
nın  yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Merkez Grupları / İnsan Kaynakları

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı 3

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının  yer aldığı bölümün adı Sürdürülebilirlik / Etik ve Uyum

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

Sürdürülebilirlik / Toplum & Sürdürülebilirlik /Yayınlar - 
Sürdürülebilirlik Raporu -Toplumu Kalkındırmak

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla  mücadele için alınan önlemler Sürdürülebilirlik / Etik ve Uyum / Rüşvet ve Yolsuzlukla 
Mücadele

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Yılda bir kere Genel Kurul öncesi yapılmaktadır.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Agah Mehmet TARA - Yönetim Kurulu Başkanı,
Cem ÇELİKER - Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Erdoğan TURGUT - Yönetim Kurulu Üyesi,
Mehmet Mete BAŞOL - Yönetim Kurulu Üyesi,
Fatih Osman TAR - Yönetim Kurulu Üyesi

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 27

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Kurumsal Yönetim / Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekaniz-
ması

Yönetim kurulu başkanının adı Agah Mehmet Tara

İcra başkanı / genel müdürün adı Agah Mehmet Tara

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun 
bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013366.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette  sebep  olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini 
aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı -

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi 
verilen bölümün adı -

Kadın üyelerin sayısı ve oranı 0
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4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 13

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %97

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Gündeme göre değişmektedir.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler 
hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Bilgi ve Belgeler/Ana sözleşme 
Madde 17

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Üst sınır bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Kurumsal Yönetim / 4.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluş-
turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/366204

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu 
Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli 
Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup 
Olmadığı

Yönetim Kuruluna 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

AGAH MEHMET TARA İcrada görevli      
(Executive)

Bağımsız üye değil                   
(Not independent director) 25/03/2022 - Değerlendirilmedi 

(Not considered)
İlgisiz                      

(Not applicable) -

CEM ÇELİKER İcrada görevli     
(Executive)

Bağımsız üye değil                   
(Not independent director) 25/03/2022 - Değerlendirilmedi 

(Not considered)
İlgisiz                      

(Not applicable) -

ERDOĞAN TURGUT İcrada Görevli Değil 
(Non-executive)

Bağımsız üye değil                  
(Not independent director) 11/04/2013 - Değerlendirilmedi 

(Not considered)
İlgisiz                      

(Not applicable) -

FATİH OSMAN TAR İcrada Görevli Değil 
(Non-executive)

Bağımsız üye                        
(Independent director) 28/03/2018 - Değerlendirildi         

(Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

MEHMET METE BAŞOL İcrada Görevli Değil 
(Non-executive)

Bağımsız üye                       
(Independent director) 28/03/2018 - Değerlendirildi         

(Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda ""Diğer"" 
Olarak 

Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin 
Adı-Soyadı

Komite Başkanı 
Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee) - Fatih Osman Tar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee) - Mehmet Mete Başol Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi                     
(Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet Mete Başol Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi                     
(Committee of Early Detection of Risk) - Erdoğan Turgut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi                              
(Corporate Governance Committee) - Fatih Osman Tar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi                              
(Corporate Governance Committee) - Erdoğan Turgut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi                             
(Corporate Governance Committee) - Gizem Özsoy Bayramoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
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4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

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

Kurumsal Yönetim / 4.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluş-
turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Kurumsal Yönetim / 4.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluş-
turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Kurumsal Yönetim / 4.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluş-
turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Kurumsal Yönetim / 4.3  Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluş-
turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Kurumsal Yönetim / 4.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluş-
turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin 
verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim / 4.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı 
bölümünün adı Yatırımcı İlişkileri / Şirket Politikaları

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan 
diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı -

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda ""Diğer"" 
Olarak 

Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan          
Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız 
Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği 
Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri 
Hakkında Yönetim 
Kuruluna Sunduğu 

Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee) %100 %100 5 5

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Commit-
tee of Early Detection of Risk) %100 %50 6 6

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Go-
vernance Committee) %66,6 %33,3 2 2


