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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 
 
 
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 
 

En az finansal performans kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 
hayata geçirilmesinde, gerek ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi gerekse 
Şirketimiz menfaatleri açısından, büyük yarar görülmektedir. 
 
Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ’inde uygulanması zorunlu tutulan ilkeler Şirketimizce 
uygulanmaktadır.  
Bu kapsamda esas sözleşmemizde, 
 

 Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını, 

 Azlık hakları kapsamının ilgili mevzuat hükümleri dışında genişletilmesini, 
 

öngören düzenlemeler yer almamakta ve Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi 
bulunmamaktadır. 
 
Esas sözleşmemizde bağış yapılabileceğine ilişkin bir madde yer almadığından Şirketimizin bağış 
politikası bulunmamaktadır.  
 

Yönetim kurulundaki kadın üye sayısına ilişkin Şirketimiz politikası bulunmamaktadır. 
 

İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında 
herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.  
 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda 24 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan 
Genel Kurul Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi ile ilgili herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
 
Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum 
düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur. 
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BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ 
 
 
2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü  
 
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi 2005 yılı içinde oluşturulmuştur. Yatırımcı ilişkileri bölümünde, 
Sn. Fatih Gören, Sn. Murat Tetik, Sn. Barış Hüseyin Şafak, Sn. Cem Çözer ve Sn. Serkan Ayvaz 
görev yapmaktadır. 
 
Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fatih Gören birim başkanlığı görevinin yanı sıra Kurumsal Yönetim 
Komitesi üyesi olarak da görev yapmaktadır.  
 
Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 
 

Adı Soyadı Unvanı Telefon No Elektronik Adres 

Sn. Fatih Gören Genel Müdür Yrd. 0 850 744 00 55 fgoren@anadolusigorta.com.tr 

Sn. Murat Tetik Müdür 0 850 744 02 55 mtetik@anadolusigorta.com.tr 

Sn. Barış H.Şafak Yönetmen 0 850 744 02 54 bsafak@anadolusigorta.com.tr 

Sn. Cem Çözer Uzman 0 850 744 01 64 ccozer@anadolusigorta.com.tr 

Sn. Serkan Ayvaz Uzman Yrd. 0 850 744 03 59 sayvaz@anadolusigorta.com.tr 

 
Söz konusu birim başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının 
korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta ve Yönetim Kurulu ile pay 
sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının tamamının 
gerekli Sermaye Piyasası lisansları bulunmaktadır. 
 

Yatırımcı İlişkiler Bölümü, faaliyetlerini üç ayda bir olmak üzere yılda dört defa Yönetim Kuruluna 
raporlamaktadır.  
 
Yatırımcı İlişkileri Birimi esas itibarıyla,    
 

 Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama, 

 Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak 
üzere, Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini 
yanıtlama, 

 Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel 
olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunma, 

 Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi 
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama, 

 Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama, 

 Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine 
duyurulmasını sağlama, 

 Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere 
sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetme 
ve izleme, 

 Yurtiçinde veya yurtdışında uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı 
ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılımı sağlama, 

 Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerini hazırlama 
 
görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir. 
 

mailto:egundes@anadolusigorta.com.tr
mailto:fgoren@anadolusigorta.com.tr
mailto:mtetik@anadolusigorta.com.tr
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2016 yılı içerisinde araştırmacılar ve yatırımcılarımızdan gelen Şirketimiz ve/veya kamuya 
açıklamış olduğumuz mali tablo sonuçları ile ilgili şifahi ve yazılı bilgi taleplerinin tamamı 
karşılanmıştır. Dönem içerisinde yerli ve yabancı yatırım şirketlerinden gelen toplantı talepleri kabul 
edilmiş ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde 1 yatırımcı konferansına iştirak 
edilmiş, 12 adedi yabancı yatırım şirketleriyle olmak üzere toplam 20 adet yatırımcı toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda sektörümüz ve Şirketimiz hakkında sunumlar yapılmış ve 
yatırımcı sorularına cevap verilmiştir. 
 

 
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
 
Pay Sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak 
üzere, her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır.  
 
Pay Sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Pay Sahipleri ile ilişkiler birimindeki çalışanlarımızca 
değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları korunarak, en kısa sürede, tam, gerçeği dürüst 
bir şekilde yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.   
 
Pay Sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalar ile haklarının kullanımını 
etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler, www.anadolusigorta.com.tr adresinden ulaşılabilecek olan 
internet sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. 
 
Yasal mevzuat uyarınca, azınlık pay sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak 
Genel Kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır. 
 
Pay sahiplerimiz 2016 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde 
bulunmamışlardır. 
 

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Öte 
yandan T.T.K’nın 438.maddesi uyarınca her pay sahibinin kanunda belirtilen şartları sağlaması 
koşulu ile özel denetçi atanması isteği saklı bulunmaktadır. 
 
Mevzuat uyarınca gerek Genel Kurulun özel denetçi atanması talebinin gereğini yerine getirmek 
zorunda olması, gerekse özel denetçi atanması talebinin gündeme bağlılık ilkesinin istisnalarından 
birini oluşturması dikkate alınarak, ticari sır niteliği taşıyan veya henüz kamuya açıklanmamış olan 
bilgilerin gizliliğinin korunmasına yönelik olarak uygulamada sıkıntı yaratabileceği kaygısıyla, özel 
denetçi atanması talebinin esas sözleşmede bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususunun 
gelişmelere bağlı olarak ileride değerlendirilmesi düşünülmektedir. 
 

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgilerin, genelde 
internet sitemiz, yıllık faaliyet raporumuz ve özel durum açıklamalarımız, özelde ise bireysel talepler 
aracılığıyla olmak üzere, pay sahiplerimizin kullanımına sunulduğu düşünülmektedir. 
 
Pay sahiplerimizin, Şirketimizin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı 
olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile Şirketimiz arasındaki hukuki ve ticari ilişkilere ilişkin 
bilgi talepleri de mevzuatın elverdiği ölçüde karşılanmaktadır. 
 
Pay sahiplerimizin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, haklarının 
kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerimizin 
kullanımına sunulmuştur. 
 

2.3. Genel Kurul Toplantıları 
 
2016 yılı içinde, 24 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı olmak 
üzere, bir adet Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 
 
Söz konusu toplantı, 500 Milyon TL’lik ödenmiş sermayemizin % 72,1’ini veya 360,6 Milyon TL’lik 
kısmını temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
 

http://www.anadolusigorta.com.tr/
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Toplantıya, Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında 
sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, Şirketimizin mali tablolarını denetleyen Bağımsız 
Denetim Kuruluşundan bir yetkili ve bir kısım çalışanımız katılırken diğer menfaat sahipleri ve 
medyadan katılım olmamıştır. 
 
Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Posta ve Habertürk gazeteleri, www.anadolusigorta.com.tr internet 
adresi, MKK ve KAP’ta olmak üzere, toplantı tarihinden üç hafta önce yayımlanmıştır. 
 
 
Genel kurul ilanlarında, 
 

 Toplantı günü ve saati, 

 Toplantı yeri, 

 Gündem, 

 Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler, 

 Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan 
izin alınan eski ve yeni şekilleri, 

 Davetin hangi organ tarafından yapıldığı, 

 İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya 
davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı, 

 Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve 
dokümanının hangi adreste incelenebileceği  

 
hususlarının yer almasına özen gösterilmektedir. 
 
Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, ihtiyaç duyulan genel kurul gündem maddeleri ile 
ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer 
belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve 
gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketimizin merkez 
ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır. 
 
Genel Kurul ile ilgili bütün bilgi ve belgelere, www.anadolusigorta.com.tr adresinde yer alan internet 
sitemizden de ulaşılabilmektedir. Ayrıca İnternet sitemizde, şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan 
toplam pay sayısı ve oy hakkı, genel kurul toplantı gündemimizde yönetim kurulu üyelerinin azli, 
değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday 
gösterilecek kişiler hakkında bilgi, pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya 
şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin 
talepleri, gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile 
birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekillerine de yer verilmiştir. 
 
2016 yılında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst 
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının kendi veya 
başkası hesabına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte 
herhangi bir işlemi olmamıştır. Eğer bu tarz bir işlem planlanırsa, genel kurul toplantılarında 
önceden onay ve bilgi verilecektir. 
 
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri 
nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı işlemlerin gündeme taşınmasının söz konusu olması 
durumunda, bu işlemler ile işlemlere ilişkin genel kurul kararı hakkında bilgi verilecektir. 2016 yılı 
içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onaylamadığı bir işlem 
bulunmamaktadır.  
 
Genel kurula katılımın kolaylaştırılmasını yönelik, mevzuatta öngörülen hususlara harfiyen riayet 
edilmesine azami özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerimizin genel kurullarımıza katılım 
konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca Pay Sahiplerimizden 
de bu bugüne kadar bu yönde bir bildirim alınmamıştır.  
 
Dönem içinde yapılan bağış ve yardım bulunmadığı bilgisi genel kurul toplantısında ayrı bir gündem 
maddesi ile ortaklara sunulmuştur. 

http://www.anadolusigorta.com.tr/
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Genel kurul tutanakları, Pay Sahiplerine toplantı bitiminde tevdi edilmekte; ayrıca toplantıya iştirak 
etmemiş Pay Sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla, www.anadolusigorta.com.tr adresinde yer 
alan internet sitemizde Türkçe ve İngilizce yer verilmek suretiyle elektronik erişime açık 
tutulmaktadır. 
 
Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem 
başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da 
yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen 
gösterilmektedir. 
 
Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek Pay Sahiplerimiz için vekaletname örnekleri 
toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve ayrıca elektronik ortamda da Pay Sahiplerimizin 
kullanımına sunulmaktadır. 
 
Pay Sahiplerimizin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını 
istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. 
 
Gerek yasal mevzuat gerekse esas sözleşmemiz uyarınca, olağan genel kurul toplantılarının hesap 
dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir.  
 
Genel kurul toplantılarımız esas sözleşmemiz uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yerde ve 
bütün Pay Sahiplerimizin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır.  
 
Genel kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi, Pay Sahipleri bazında sınıflandırılmakta ve hazirun 
cetvelinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 
 
Pay Sahiplerimiz tarafından Yönetim Kuruluna yöneltilen soruya, pay sahipliği haklarının 
kullanılması için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla cevap verilmektedir. 
 
Genel Kurul Toplantı Başkanımız, toplantıyı etkin ve Pay Sahiplerinin haklarını kullanmalarını 
sağlayacak şekilde yönetmektedir.  
 
Genel Kurul toplantısında Pay Sahiplerimizce sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul 
toplantısında cevaplandırılmış olmasına özen gösterilir. Sorulan sorunun gündemle ilgili 
olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 
15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul 
toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul 
tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde 
kamuya duyurulur. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililerimiz ve 
Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile 
ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler. 
 
Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına 
ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için genel kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama 
sonuçları Pay Sahiplerimize duyurulmaktadır. 
 
24 Mart 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısında, Pay Sahipleri tarafından,  
 
1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı 

Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi, 
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce ortakların incelemesine sunulduğu 

için okunmaması, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması ve 
söz konusu raporların müzakeresi, 

3. 2015 yılı finansal tabloların incelenerek onaylanması, 
4. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi 

gereği seçilen yeni üyenin üyeliğinin onaylanması, 

http://www.anadolusigorta.com.tr/
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5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 
6. Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi ve Hazine Müsteşarlığı’nın sektör 

duyurusu çerçevesinde güncellenen kar dağıtım teklifinin onaylanması, 
7. Şirket’in Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi, 
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması, 
9. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı 

muameleleri yapabilmeleri ile ilgili izinlerin onaylanması, 
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması, 
11. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, 
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 
 
şeklindeki gündem maddelerinin tamamı oy çokluğu veya oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 

Toplantıda pay sahiplerimiz tarafından gündem önerisi verilmemiştir. 
 

Genel Kurul toplantı tutanaklarımıza yazılı olarak veya www.anadolusigorta.com.tr adresinde yer 
alan internet sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilmektedir.    
 
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları  
  
Şirketimizin sermayesi, her biri 1 Kuruş değerinde ve 1 oy hakkına sahip 50.000.000.000 paya 
bölünmüştür. 
 
Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. 
 
Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde 
belirlendiğine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. 
  
Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı 
temsilcisi bulunmamaktadır. 
 
Pay Sahiplerimizin genel kurulda kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır 
bulunmamaktadır. 
 
Oy hakkı konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
 
Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğmakta ve oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli 
bir süre sonra kullanılmasını öngörecek bir düzenlememiz bulunmamaktadır. 
 
Esas sözleşmemizde, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını 
engelleyen hükümler yer almamaktadır. 
 
Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan 
veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. 
 
Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi Pay 
Sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy 
kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir. 
 
2.5. Kar Payı Hakkı  
 
 
Şirketimizin kar payı dağıtım politikasında yer alan önemli hususlara aşağıda verilmekte olup; söz 
konusu politika Genel Kurul’da Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmakta Şirketimizin yıllık faaliyet 
raporlarında ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. 
 
Esas sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda 
Genel Kurul tarafından tespit edilecek oranda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. 
 

http://www.anadolusigorta.com.tr/
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Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri Pay 
Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin 
bozulmamasını sağlayacak şekilde, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentilerini, 
sermaye yeterlilik hedeflerini ve sermaye piyasalarındaki şartları da göz önünde bulundurarak ve 
Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alarak hazırlanmaktadır. 
 
Yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile 
dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur, 
faaliyet raporunda yer alır ve şirketin internet sitesinde açıklanır. 
 
Yönetim Kurulumuzca net dağıtılabilir dönem karının en az %30’unun bedelsiz hisse şeklinde veya 
nakden dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası 
benimsenmiştir. 
 
Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
 
Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kar payı verilmesi uygulaması 
bulunmamaktadır. 
 
Esas sözleşmemiz uyarınca, birinci kar payının ayrılmasından sonra kalan tutar üzerinden en fazla 
üç maaş ile sınırlı olmak üzere çalışanlarımıza kar payı ödenmektedir.  
 
Kar payı ödemelerinin mevzuatta öngörülen süreler dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede 
yapılmasına dikkat edilmektedir. 
 
2016 yılında kar dağıtımı yapılmamıştır. 
 
 
2.6. Payların Devri  
 
Esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
 
Azınlık ve yabancı Pay Sahipleri dâhil, tüm Pay Sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır. 
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BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK 
 
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 
 
Şirketimizin Türkçe ve İngilizce internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitemizin adresi 
www.anadolusigorta.com.tr’dir. Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında Şirketimiz internet 
sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.  
 
İnternet sitemiz Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri 
içermektedir.  
 
İnternet Sitemiz kanalıyla gelen görüş ve önerilere önem verilmekte ve Şirketimiz bünyesinde 
değerlendirilmektedir. İnternet sitemizin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir. 
 
Şirketimizin antetli kağıdında internet sitemizin adresi yer almaktadır. 
 
3.2. Faaliyet Raporu 
 
Faaliyet raporumuz, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgileri kapsayacak ayrıntıda 
hazırlanmaktadır. 
 
Yıllık faaliyet raporumuz, Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmakta olup, mali tabloların şirketin 
finansal durumunu tam olarak yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair beyanı 
içermektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anadolusigorta.com.tr/
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BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ 
 
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 
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 (elektronik posta, kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu 
kanallarıyla) bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkânlar 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 imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da 
gözetilerek korunmaktadır. Menfaat sahiplerinin, şirketin mevzuata aykırı ve etik olmayan 
işlemlerini ilgililere iletebilmesi için gerekli yapılandırma mevcuttur.  
 
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
 
Esas sözleşmemizde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer 
almamakla beraber şirket iç düzenlemelerinde buna yönelik uygulamalar mevcuttur. 
 
Şirket çalışanlarına yönelik olarak bir öneri yönetmeliği oluşturulmuştur. Yenilik getirici ve iyileştirici 
öneriler bu yönetmelik kapsamında değerlendirilerek Şirket bünyesinde hayata geçirilmektedir.  
 
Menfaat sahiplerinin görüş ve şikâyetleri, Denetimden Sorumlu Komite tarafından takip 
edilmektedir. 
 
Çalışan ve tedarikçilerden oluşan menfaat sahiplerinin görüşlerini paylaştıkları Acente Toplantıları, 
Türkiye İş Bankası Şubeler Toplantıları ve Müdürler Toplantıları yapılmaktadır. 
 
4.3. İnsan Kaynakları Politikası 
 
Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir. 
 
Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve 
çalışanlara duyurulmuştur. İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi 
benimsenmiş ve işe alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu 
kriterlere uyulmaktadır.  
 
Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen 
durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda yedekleme planı hazırlanır. 
 
Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket 
menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilir. 
 

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılmaktadır. 
 

Şirketimiz çalışanları Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası’na üyedirler.  
 

Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve 
teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
 

Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanlarımızı ilgilendiren gelişmeler 
çalışanlarımıza bildirilmektedir. 
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Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı 
gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması 
için önlemler alınmaktadır. 
 
Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte çalışanlarımızla ilişkileri yürütmek üzere, Şirketimizde örgütlü bulunan Banka ve 
Sigorta İşçileri Sendikası tarafından, genel müdürlük ve bölge müdürlüklerimiz kapsamında 
belirlenen, sendika temsilcisi çalışanlarımız bulunmaktadır. 
 
Çalışanlarımıza yönelik Tazminat Politikamız Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. 
 
Şirket çalışanlarına ayrımcılık yapıldığına ilişkin herhangi bir şikâyet gelmemiştir. 
 
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 
 
Şirketimizin ve çalışanlarının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini icra ederken 
uymaları gereken mesleki ahlak kurallarını belirleyen etik kurallar Şirketimiz internet sitesinde 
yayınlanmaktadır. 
 
Teminat sağlanan projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen 
gösterilmektedir.  
 
Şirketimiz, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde eğitime, akademik faaliyetlere, sportif 
organizasyonlara ve kültür ve sanat etkinliklerine destek vermektedir. 2010 yılında başlayan ve 
halen devam etmekte olan “Bir Usta Bin Usta Sosyal Sorumluluk Projesi” ile kamuoyunun ilgisini, 
kaybolmaya yüz tutan mesleklere ve yerel değerlere çekmek ve bu mesleklerin yeniden 
canlanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 
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BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU 
 
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 
 

Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Üyelerimizin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve 
rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize 
etmelerine imkan sağlayacak şekilde on bir üyeden oluşur. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri kurumsal internet sitemizde ve faaliyet raporumuzda 
bulunmaktadır. 
 

Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim 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 Kurulumuz bünyesinde iki adet bağımsız üyemiz görev yapmaktadır. Bağımsız üyelerimiz 
son on yıl içinde altı yıldan fazla üye olarak görev yapmamışlardır.  Tüm yönetim kurulu üyelerimizin 
görev süreleri bir yıldır.  
 
Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini yerine getirdiği Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz için tüm adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına 
ilişkin olarak hazırlanan raporlar Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. 
 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz, ilgili mevzuatta yayımlanan bağımsızlık ile ilgili kriterleri 
taşımakta olup bağımsızlık beyanları mevzuata uygun bir şekilde alınmış ve söz konusu beyanlara 
yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. Dönem içerisinde bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir 
durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik 
bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda 
bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. 
 

Yönetim Kurulumuz, Genel Müdür dışında icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. 
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
 

Adı Soyadı Unvanı 

Eğitim 
İcracı / 
İcracı 

Görev Yaptığı Görev Yaptığı Mesleki 

Durumu 
olmayan 
üye 

Kurum 
Kurumdaki 
Unvanı 

Tecrübesi 

Sn. Caner Çimenbiçer 
Başkan Lisans İcracı 

- - 42 yıl  İd. İlimler Fak. olmayan 

Sn. Hakan Aran Başkan Vekili 
Lisans İcracı 

Türkiye İş Bankası 
A.Ş 

Genel Müdür 
26 yıl 

Müh. Fak.  olmayan /Grup İçi Yardımcısı 

Sn. İlhami Koç 

Yönetim Kurulu 
Üyesi  

Lisans 
İcracı 

Anadolu Anonim 
Genel Müdür 30 yıl 

ve Genel Müdür Siyasal Bil. Fak. Türk Sigorta Şirketi 

Sn. Kubilay Aykol 
Yönetim Kurulu Lisansüstü İcracı 

Türkiye İş Bankası 
A.Ş Bölüm Müdürü 19 yıl 

Üyesi İ.İ.B.F. olmayan /Grup İçi 

Sn. Salih Karadurmuş 
Yönetim Kurulu Lisans İcracı 

Türkiye İş Bankası 
A.Ş 

Bölüm 
33 yıl 

Üyesi İd. İlimler Fak. olmayan /Grup İçi Müdürü 

Sn. Hafız Ekrem Kürkçü 
Yönetim Kurulu Lisans İcracı 

Türkiye İş Bankası 
A.Ş Bölüm Müdürü 23 yıl 

Üyesi Eğitim Fak. olmayan /Grup İçi 

Sn. Kemal Emre Sayar 
Yönetim Kurulu Lisansüstü İcracı 

Türkiye İş Bankası 
A.Ş. Birim Müdürü 17 yıl 

Üyesi Müh. Fak olmayan /Grup İçi 

Sn. Cengiz Tezel 
Yönetim Kurulu Lisans İcracı 

Türkiye İş Bankası 
A.Ş Şube Müdürü 25 yıl 

Üyesi İşletme Fak. olmayan /Grup İçi 

Sn. Hasan Hulki Yalçın 
Yönetim Kurulu Lisansüstü İcracı 

Milli Reasürans 
T.A.Ş. 

Genel Müdür 
27 yıl 

Üyesi İ.İ.B.F. olmayan /Grup İçi   

Sn. Prof. Dr. Savaş 
Taşkent 

Bağımsız 
Yönetim 

Lisansüstü İcracı 
Marmara 
Üniversitesi 

Maliye Bölüm 
45 yıl 

Kurulu Üyesi İ.İ.B.F. olmayan /Grup Dışı Başkanı 

Sn. Doç. Dr. Atakan 
Yalçın 

Bağımsız 
Yönetim 

Lisansüstü İcracı 
Özyeğin 
Üniversitesi  

İktisadi ve İdari 
 16 yıl 

Kurulu Üyesi Müh. Fak.  olmayan /Grup Dışı Bilimler Fakültesi 

 
Yönetim Kurulumuz karar alma işlevini yerine getirirken,  
 

 Şirketimizin piyasa değerinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması, 

 Şirketimiz faaliyetlerinin, Pay Sahiplerimizin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç sağlamasını 
temin edecek şekilde yürütülmesi,  

 Pay Sahiplerimiz ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması 
 

temel düşüncelerinden hareket etmektedir. 
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Yönetim Kurulumuzun oluşumunda, 
 

 Yönetim kurulu üyeliği seçimlerinde adayların toplantıda hazır bulunmasına, 

 Adaylar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine, 

 Pay Sahiplerimize adaylara soru sorma hakkı tanınmasına, 
 
özen gösterilmektedir. 
 
Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen 
göstermektedir. 
 
Şirketimizin her türlü Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde belirtilen önem seviyesindeki ilişkili taraf 
işlemlerinde, süreklilik arz eden işlemlerinde, önemli nitelikteki alım/satım işlemlerinde ve üçüncü 
kişiler lehine teminat, rehin ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında 
bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi 
onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma 
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Söz konusu işlem İlişkili taraf işlemi veya önemli 
nitelikteki alım/satım işlemi ise işlem ayrıca genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul 
toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar 
alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede 
belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı 
bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan 
yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz 
 
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım 
bulunmamaktadır. 
 
Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamakla birlikte bu konuya ilişkin bir politika da 
oluşturulmamıştır. 
 
Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görevler alması, belirli 
kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, çalıştıkları kurumlardaki doğal görevleri ile çalıştıkları 
kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında herhangi bir görevleri bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirket işleri için yeterli zaman ayırmakta olup yetkilerini, 
görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, 
basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır. 
 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin geçmiş tecrübeleri ve varsa halen Şirketimiz dışındaki 
görevleri özgeçmişlerinde açıklanmakta olup internet sitemiz ve faaliyet raporumuzda 
sunulmaktadır. 
 
5.2.  Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
 
Yönetim kurulu gündemi, Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin önerileri 
doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir.  
 
Yönetim kurulumuz 2016 yılı içinde 12 adet toplantı gerçekleştirmiştir. 
 
Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen 
gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm 
üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. 
 
Yönetim Kurulu toplantı tarihinin bir önceki toplantıda tespit edilmesine özen gösterilmekte ve daha 
sonra da yazılı olarak çağrı yapılmaktadır.  
 
Yönetim Kurulumuz faaliyetlerinin yürütülmesine, üyelerimizin ve denetçilerimizin 
bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik mevcut sekreterya, 2005 yılı 
içinde Yönetim Kurulu Raportörlüğü’ne dönüştürülmüştür.  
 
2016 yılında alınan Yönetim Kurulu kararları toplantılara katılan üyelerin oy birliği ile alınmıştır.  
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Yönetim Kurulumuz, ilk toplantısını tercihen seçiminin yapıldığı tarihte gerçekleştirmektedir.  

 
İlk toplantıda, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve 
komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alınmaktadır. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır.  
 
Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli 
görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmak için özen göstermektedir.  
 
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgilerin, toplantıdan en 
az beş gün önce Yönetim Kurulu Üyelerimizin incelemesine sunulmasına ve bu zamanlamaya 
uymanın mümkün olmadığı hallerde ise Yönetim Kurulu Üyelerimize eşit bilgi akışı sağlanmasına 
azami özen gösterilmektedir.  
 
Her Yönetim Kurulu Üyemizin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı veya 
olumlu/olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. 
 
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, hazır bulunan üyelerin 
çoğunluğu ile alınır. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle şirkette sebep olacakları zarar 
riskine karşı yıllık 75 milyon USD teminatla sigorta ettirilmişlerdir.  
 
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı  
 
Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi mevcuttur. 
 
Yönetim kurulu yapılanması gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret 
Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. 
 
Komitelerin her birinde icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ilke olarak birden fazla komitede görev almamaktadırlar. Bununla birlikte 
Denetimden Sorumlu Komitenin tamamı ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Başkanı bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinden seçilmesi gerektiği için bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz iki farklı 
komitede görev yapmaktadır. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, 
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen 
çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur. 
Ayrıca Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve 
ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler 
belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı 
konusunda öneriler geliştirir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans 
değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları 
belirler ve gözetimini yapar. Ücretlendirme Politikasında belirlenen faaliyetleri yerine getirir ve 
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını koordine eder 
 
Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, 
bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 
yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak 
bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her 
aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketin hizmet 
alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu 
komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 
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Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin 
izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin 
değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi 
değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 
 
Denetimden sorumlu komite; 2016 yılında altı kere toplanmış olup toplantı sonuçları tutanağa 
bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Söz konusu kararlarda mali tabloların 
incelendiği belirtilerek kamuya açıklanması uygun bulunmuştur. 
 
Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin 
yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir 
kez gözden geçirilmektedir. 
 
Şirketimizde, Kurumsal Yönetim Komitesinde Sn. Prof. Dr. Savaş Taşkent, Sn. Hasan Hulki Yalçın, 
Sn. Kemal Emre Sayar ve Sn. Fatih Gören görev yapmaktadır. Komitenin başkanlığını Sn. Prof. 
Dr. Savaş Taşkent yürütmektedir. 
 
Denetim Komitesinde Sn. Prof. Dr. Savaş Taşkent başkan olarak görev yaparken Sn. Doç. Dr. 
Atakan Yalçın üye olarak görev yapmaktadır. 
 
Riskin Erken Saptanması Komitesinde ise Sn. Doç. Dr. Atakan Yalçın başkan, Sn. Hakan Aran üye 
olarak görevlerini sürdürmektedir. 
 
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim 
kurulu üyeleri arasından seçilir. 
 
Genel Müdürümüz herhangi bir komitede yer almamaktadır. 
 
Komitelerin yapısı ve faaliyet esasları yazılı olarak oluşturulmuş ve internet sitemizde 
yayınlanmıştır. 
  
Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, komitelerde görev 
yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve dolayısıyla da 
kararlarında tarafsız davranabilme avantajına doğal olarak sahip oldukları düşünülmektedir. 
 
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

 
Risk yönetimi sistem ve süreçlerinin yeniden yapılandırılması amacıyla 2006 yılında kurulan Risk 
Yönetimi Müdürlüğü faaliyetleri, 21 Haziran 2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” 
hükümleri çerçevesinde, iç kontrol faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve Müdürlük 
ismi Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.  
 
Müdürlük faaliyetlerinin temel amacı;  

 Risklerin icrai birimlerden bağımsız olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi ve kontrol altında 
tutulması, 

 Şirket varlıklarının korunması, 

 Faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politikalar 
ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesi, 

 Muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve bilgilerin 
zamanında elde edilebilirliğinin 

sağlanmasıdır. 
 
Nihai amaca yönelik temel strateji ise; risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin risk odaklı bir 
yaklaşımla ve konuyla ilgili mevzuat ile uluslararası düzeyde kabul gören ilke, esas ve standartlar 
çerçevesinde bağımsız, tarafsız, amaca yönelik, verimli ve etkin bir biçimde ve özenle planlanıp 
yürütülmesi ve yönetilmesidir. Bu doğrultuda, mümkün ve uygun olan en gelişmiş araç ve 
yöntemlerin kullanılması esastır. 
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Müdürlük faaliyetleri doğrudan Genel Müdür tarafından sevk ve idare edilir. Müdürlüğün kuruluşu 
ile işlerliğinin, yeterliliğinin ve etkinliğinin sağlanması, takibi ve eşgüdümü konusunda, İç 
Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi de Yönetim Kuruluna karşı ayrıca sorumludur. 
 
Risklerin icrai fonksiyonlardan bağımsız bir şekilde incelenmesi sonucunda ulaşılan tüm bulgular 
Müdürlükçe, İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’ne, Genel Müdür’e ve Yönetim 
Kurulu’na düzenli olarak raporlanır. 
 
Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının etkinliğini Şirket’in Teftiş Kurulu 
Başkanlığı aracılığıyla denetler. 
 
5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri 
 
Şirketimizin vizyonu, 
 
“Şirketimizi sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği sigorta markası yapmak, uluslararası 
sigortacılıkta da referans gösterilen bir güce ulaşmak”  
 
Misyonu ise; 
 
“Şirketimizin köklü, öncü, dürüst ve güçlü kurumsal değerlerinin ışığında; sektöre yön vermek, 
Türkiye’de sigorta bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak, müşteri odaklı hizmet anlayışını 
uygulamak, finansal gücümüzü uluslar arası standartlara yükseltmek ve şirketimizin değerini 
arttırmak”  
 
olarak belirlenmiştir. 
 
Şirketimizin vizyonu ve misyonu www.anadolusigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde 
kamuya duyurulmuştur. 
 
Stratejik hedeflerimiz yöneticilerimizce, rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve 
uluslararası finans piyasalarındaki genel beklentiler ile şirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri 
dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmaktadır.  
 
Önerilen stratejiler ve hedefler Yönetim Kurulumuzca, her açıdan ve kapsamlı olarak müzakere 
edilmektedir. 
 
Onaylanan strateji ve hedeflere ilişkin gerçekleşmeler, yönetim kurulu toplantılarında ve aylık 
dönemler itibarıyla, şirket faaliyetleri, mali yapısı ve performans durumunun değerlendirilmesi 
kapsamında, gözden geçirilmektedir. 
 
Yönetim Kurulumuz gözetim ve denetim fonksiyonunu etkin ve sürekli bir şekilde yerine 
getirebilmek amacıyla prensip olarak her ay toplanmaktadır.  
 
Toplantılarda esas itibarıyla şirket faaliyetleri, onaylanan yıllık bütçe ve hedeflerin gerçekleşme 
düzeyi, şirketin sektör içindeki yeri, mali yapı ve performans durumu, raporlama ve faaliyetlerin 
uluslararası standartlara uyum derecesi değerlendirilmektedir.  
 
5.6.  Mali Haklar 
 
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri 
menfaatlerin toplamı mali tablolarımızın dipnotlarında açıklanmakta ve bu vesile ile yıllık faaliyet 
raporumuza girmekte, internet sitemizde yayınlanmakta ve halka duyurulmaktadır. 
 
Pay sahiplerine görüş bildirme imkânı tanımak açısından Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme 
esasları genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmaktadır. Şirket’in 
her kademesindeki yönetici ve çalışanları için hazırlanmış olan ücretlendirme politikası, yazılı hale 
getirilmiş, genel kurulun bilgisine sunulmuş ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. 
 

http://www.anadolusigorta.com.tr/
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Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizin 
ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları 
kullanılmamaktadır. Bununla birlikte bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin 
bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olduğu düşünülmektedir. 
 
Yönetim kurulu üyelerimizin ve üst düzey yöneticilerimizin Şirketimizden doğrudan veya dolaylı 
olarak, nakdi veya gayri nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Şirketimiz 
herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya üst düzey yöneticisine borç ve kefalet benzeri teminatlar 
vermemiştir. 
 
 


