ucnerlenoinue polirixnsl
1.

AMAQ:

Sermaye Piyasasl Kurulu'nun 14.04.2011 Tarih ve 12 S.ayrh toplantrsrnda tavsiye
niteli$inde kabul edilen" Aract Kurumlann Uoretlendirme ilkeleri"'ile 30 iriltt, zOll
Tarih ve 28158 Sayrlr Resmi Gazete'de Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan
yaytmlanan Seri :lV, No:56 Sayrlr "Kurumsal Ydnetim itt<eterinin Belirlenmesine
ve
Uygulanmasrna iligkin Tebli$"in 5. Maddesi kapsamrnda,
kurumsal
yonetim
$irket'in
ilkelerine uyumunu sa$lamak, Ucretlendirme politikasrni belirlemek, uyjulamak ve
denetlemektir.

2"

KAPSAM:
Kurulu'nun 14.04.2011 tarih ve 12 sayrh toplantrsrnda tavsiye

edilen'Aracr Kurumlarrn Ucreflendiimeilkeleri,
niyle uygulanmayacaktt r.

zorunluluk

Ancak, ana sermayedartmtz GFHG(Gedik Finansal Hizmeiler Grubu)'nun k6klU
gegmigine ve deneyimlerine dayanan Uc
,,Aracr

itigt<in

Kurumlarrn Ucretlendirme Esaslarina
bu ilkelerin altrnda yatan temel mantrkla 6ne

birlikte,

3. SORUMLULUK:
Ucretlendirme politikasl ve uygulamalanndan Yonetim Kurulu adrna "Ucreflendirme
Komitesi" sorumludur.
lnsan Kaynaklarl BdlUmU, $irket Ucretlendirme politikalarr gergevesinde

uygulamalarr yUrutmekten sorumludur.

4"

TEMEL

irXeren

gUnlUk

:

4'1. Kurulugumuzun tabi oldu$u drg mevzuat OngdrdU$U takdirde, y6netim kurulu

uyelerinin ve Ust dUzey yoneticilerin iicretlendirmJesastan yazrlt halb getirilmeli
ve
genel kurul toplanttstnda ayrt bir madde olarak ortaklarrn "bilgisine su-nularak pay
sahiplerine bu konuda gorug bildirme imk6 rr tanrnmahdrr.

4.2. Kurulugumuzun tabi oldu$u dlg mevzuat dngdrdUgu takdirde, Ucret politikasr,
internet sitesinde yer almahdrr.

4.3. Ba$lmstz yonetim kurulu uyelerinin ucretlendirmesinde hisse senedi opsiyonlarr

veya performansa dayah 6deme planlarr kullanrlmaz. Ba$tmsrz y6netim kurulu
.
Uyelerinin Ucretlerinin ba$rmsrzlrklartnr koruyacak dUzeyde olmasrna Ojfkat
editir.

4.4' Herhangi bir ydnetim kurulu Uyesine veya Ust duzey yoneticilere, Kurulugumuz
borg ve/veya lehine kefalet veremez.

4'5. Gelecekteki, gergeklegmemig, hentrz Kurulugumuzn gelir kalemlerine intikal
ettirilmemig tutarlar uzerinden prim vb, degigken ucret 6denmez.

4'6' Mevzuatta ongdrulen ig aktglartna uyulmadan yaratrlan gelirler uzerinden
vb. de$igken Ucret odemesi yapilamaz.

4'7' Prim vb. de$igken
6denir.

prim

Ucretler, ancak Teftig Kurulu'nun mutabakatrna istinaden

5. UcRETLENDiRME PoLlTiKALARI :
ueretlendirme politikalarrmtz, Kurulugumuzun uzun donemli hedefleri
ve risk
yonetimleriyle uyumlu, sa$hklr bir finansal yaprya sahip
olacak ve agrrr risk almasrnr
onleyecek gekilde tasarlanrr,

5'{'

5.2"
zede
tablo
kargl

I
i

klarrn ve gahganlarrn grkarlarrnr
gun 6z sermayesi ve yrlllk mali
sahip olmamasr, adil, 6lgUlU,

I

5'3' Ydnetim kurulu Uyelerinin ve Ust dUzey yoneticilerin Ucrelendirme esaslarrna
iligkin- onerilerde, yasal duzenlemelerin yanr srrl, Kurulugun
mevcut finansal durumLr,
hedefleri ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirleri j,li,inunoe
bulundurulur.
5.4. Egit performansa egit Ucret verilmesi esastrr. lgin tagrdrQt onem,
zorluk ve
sorumluluk, risk gibi ozellikleri 96z onune alrnarak odenen Ucretler
arasrnda bir

denge sa$lanmasr amaQlanrr.

5'5' objektif olarak herkese hak ettigi 6l9ude higbir kayrncrlrga ve huzursuziuga
yol
agmakstzrn Ucret verilmesi hedeflenir.

5'6'

dUzey ydneticilerin ucretlendirme esaslarrna iligkin oneriler, qirketin
uzun
vadeli-Ust
hedeflerini dikkate alarak belirlenir.

5'7' Kurulugun ve Uyenin performansr ile ba$lantrh olacak gekilde ucreflendirmede
kullan labilecek 6lgUtler belirlenir.
r

5'8" Kriterlere ulagma derecesi dikkate ahnarak ust duzey yoneticilere
verilecek

Ucretlere iligkin 6neriler y6netim kuruluna sunulur.

5'9. Yonetim Kurulu Uyelerine ddenecek
belirlenir.

Ucret ve sair haklar Genel Kurul tarafrndan

6. PERFORIVIANS DEGERLENDiRME SISTCM!VE ATAK PLAN!

:

6'1" Kurulugumuzda galtganlarrn ucret paketi, gorev tanrmlarrna gore,
bireysel,
bdlumsel

veya kurumsal performanslarrn bilegim-lerinden ortaya gtkmaktadrr.
Her
galtganln ucret paketi, yrlhk bazda saptanan bir
sabit ucret ve bil degigl;n ucret
(prim)'in birlegmesinden olu$ur.

n igin yazrlr olarak saptanan niceliksei

ve

"performans sistemi', gergevesinde, ytl
ormans (genel piyasa kogullarr da dikkate

un gorUlen miktar kadar arttrrrlrr.

ir galrgan igin yazrlr olarak saptanan ve
leri igeren "prim sistemi', gergevesinde,
rdan hesaplanrr ve izleyen ay baqrnda

tler arasrnda rnakul bir denge
kendi durumunun gerektirmesi
zammt yaprlmamasr, veya

s

6'5'

Gerek performans hedefleri, gerekse prim hedefleri y6netim

Bagkanr'nln onaytna tabidir.

Kurulu

dncelikle kurulug hedeflerini ve uzun vadeli
r"na donugturUlur. Kurulugun uzun vadeli
da memnuniyetini sa$lamakla mUmkun

hedereri saptandrktan sonra

j%'T'',]l$#',1ilfl.?$ffiT";l5i:5T1i:
norumser

indirgenir.

6:7. 86lUm yoneticilerinin de sorumlu olduklan b6lUmun performansr,
yonetimde ise kurulugun genel performansr, gerek performans g"r"kr" Ust
prim
hedeflerinde mutlaka yer alrr

7.

uCRerlen

Ucretler sabit ve degigken olmak uzere iki tUrden olugur.
7.1. Sabit Ucretler : Ust Duzey ydnetime

teamuuerine uysun duzeyde berirrenir
mali durumu goz onUnde bulundurulur.

7.2. DeSigken Ucrefler

u;T;,:'t:1"",,JJ#flilI".,1f:XH.:"ill,,"11ffi;;

: performansa dayalr prim,

ikramiye, komisyon gibi sabit
ryri nakdi Odemelerdir. Degigken ucreiler
idite durumu ile gelecekte elde edilmesi
e zamail dikkate alrnarak, oz sermayeyi

Ust Duzey Yonetime verirecek ucreiler, Kururugun sade
ddnemli performansryla iligkilendirilmez. Bahse konu
de$erleri, ig dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olm

gerir gibi krsa
urulugun etik
sterilir.

Ust Duzey Yonetime,
.Kurulugun performansrna ba$h 6deme yaprlmasr mumkun
olmakla birlikte, bu tegvik 6demelerinin Kurulugun kurcimsal degerierine
otumiu y6nde
etki edecek gekilde olmasrna 6zen gdsterilir.
Ust Ydnetim taraftndan de$i9ken ucretlerin garanti edilmesi mUmkUn
degildir.

L PoLiriKA

DEGiSiKLiGi :
Ucret Politikasr, Kuiulugun hedef ve strateiilerini destekleyecek gekilde
Kurulugun ig
sureglerindeki de$igimlere ve sektdrdeki a ian risklere gore gere(li
gorulmesi halinde
motivasyon ve bagrmlrllgr artrrmak amacryla gUncellenii
Ucretlendirme sistemimizin gdrunebilir gelecekte degigtirilmesi
dugunulmemektedir.
g.

ytiRUnLUr:

Bu "ucret Politikasr", 12 Nisan 2ol2tarihinde yaprlan ydnetim
Kurulu toplanttsrnda
gorugulerek onaylanmrg ve aynr tarih itibariyle yururluge
girmigtir.

