2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
1.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen
öngörülen kurumsal yönetim ilkelerine uyumu benimsemiş olup; şeffaflık, eşitlik,
sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş bir kurumsal yönetim
anlayışına sahiptir.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirket yönetimi kamunun tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesine gerekli özeni
göstermektedir. Şirketimizde “Yatırımcı İlişkileri Birimi” kurulmuştur. Yatırımcı
İlişkileri Birimi Yöneticisi olarak Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı’ ndan
kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim
uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri
Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahip olan Ebru Koçoğlu
görev yapmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:
Telefon: 0216 564 20 00
Fax:
0216 564 20 99
E-mail : info@reysasgyo.com.tr / investorrelations@reysasgyo.com.tr
3.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi edinme talepleri, ticari sır ve/veya korunmaya değer bir şirket
menfaati kapsamı olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım gözetilmeksizin
değerlendirilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcılar şirkete ilişkin çeşitli bilgilere,
Şirketin www.reysasgyo.com.tr adresli internet sitesinde mevcut “Yatırımcı İlişkileri”
bölümünden ulaşabilmektedirler. Sözü edilen bölümde, şirketin kurumsal yönetim
bilgileri ile dönemsel olarak hazırlanan şirket mali tabloları ve bağımsız denetim
raporları, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, genel kurul bilgileri, pay
sahipleri ve yatırımcıların bilgi ve kullanımına sunulmaktır. Ana sözleşmemizde pay
sahiplerinin özel denetçi atamasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun konu ile ilgili maddeleri ile düzenlenen haklarını
kullanma imkanı her zaman mevcuttur.
4.

Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak
şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her
zaman erişilebilir olması sağlanır. Genel Kurul’dan asgari 21 (yirmibir) gün önce mali
tablolar ve faaliyet raporları şirket merkezinde ve pay sahiplerimizin kolaylıkla
ulaşabileceği yerlerde hazır bulundurulur. Ayrıca faaliyet raporu web sitemizde

yayınlanır. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması
sağlanır. Gerek mali tabloların ve portföy tablosunun İMKB’ye bildirilmesi, gerekse
faaliyet raporunun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü
bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e- posta yoluyla talep edenlerin
adreslerine, en hızlı gönderi imkânıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam
dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulur.
Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir
beyan etmeleri en doğal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının
Genel Kurul’da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları,
verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun
olarak sağlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim
raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi ve varsa ilgili bilgiler ve
dokümantasyon ile vekaleten oy kullanma formundan, ana sözleşmenin son hali,
varsa tadil metinleri, özel durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da
ulaşılabilir durumdadır.
5.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar
dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası
hiçbir şekilde Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir.
6.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Karın
dağıtımına ilişkin ana sözleşmenin ilgili maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımıyla
ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’ nun düzenlemeleri esas
alınarak, Genel Kurul’un tasvibine ve belirlenen yasal sürelere uyulur. Yıllık karın
hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine
ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’ nun konu ile ilgili düzenlemeleri
dikkate alınarak genel kurul tarafından kararlaştırılır.
7.

Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde
bulunmamaktadır.
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BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru,
eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin

ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep
edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, medya ile
ilişkilerden, kamuya açık toplantılara kadar gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
9.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz hakkında talep edilebilecek
muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer veren ve SPK tarafından öngörülen asgari
hususları
da
içeren
bir
“Yatırımcı
İlişkileri”
bölümü
oluşturulmuştur.
www.reysasgyo.com.tr internet adresinde şirketin aktif internet sitesi yayındadır.
10.

Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporunda SPK Seri IV No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”
maddesinin 2.3. başlığı gereğince, SPK Seri II No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliğinin “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” maddesinin 2.2 başlığı gereğince ve SPK
Seri III No:48.1a Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 35.Maddesine göre faaliyet raporunda olması
gereken maddelerine yer verilmektedir.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
11.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları sürekli olarak bilgilendirmektedir.
Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet
sitesi aracılığı ile info@reysasgyo.com.tr linkini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde
yanıtlanmaktadırlar. “Şirket Bilgilendirme Politikası” oluşturulmuş olup, şirketin
www.reysasgyo.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
12.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket’in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından
yürütülmektedir.
13.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu
çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, performans
değerlendirme çalışmaları ve çalışanlara yönelik eğitim politikaları gibi hususlar
Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır.
14.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir.
Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.
Şirket etik kuralları internet sitesinde yayınlanmıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
15.

Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli
olmayan 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında
üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir
başkan vekili seçer.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği
adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal
Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar
çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından
seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye
Piyasası Kurulu’ nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Görev süresi sonunda görevi biten her iki tip yönetim kurulu üyesinin Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen kriterler
dahilinde yeniden seçilmesi mümkündür.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici
olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski
üyenin süresini tamamlar.
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Bağımsız üyelerin yönetim kuruluna ve genel kurula sunulan bağımsızlık beyanları yıl
sonu faaliyet raporunda ve internet sitesinde yayınlanmıştır.
16.

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda başkan veya
başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de, başkan
veya başkan vekiline, toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce yazılı olarak başvurup
Kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de
Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri
toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin
muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.
Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir.
Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir
yerde de toplanabilir.
Yönetim kurulu en az 4 kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu
ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda
da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.
Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın
altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir
mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.
17.
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek sureti ile Kurumsal Yönetim
Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.
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Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Yönetim
Kurulu’na bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim komitesi ve Riskin Erken
Saptanması Komitesi kurar. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
gerekli ya da ihtiyaç duyulan diğer komiteleri de kurabilir. Komitelerin çalışma esasları
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından
seçilir. Komitelerin çalışma esasları ve kimlerden oluştuğu Şirketin internet sitesinde
yayımlanır.
18.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski, ve operasyonel risklerin düzenli olarak
incelenmesini içermektedir ve risk birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İç
kontrol ve denetim planları Denetim Müdürlüğü tarafından oluşturulmakta, bu planlar
çerçevesinde iç denetim çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirket vizyon, misyon ve hedefleri Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve 3 ayda bir
gözden geçirilmek üzere yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilir.
Şirketin Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri, risklerin değerlendirilmesi çerçevesinde İç
Denetim Müdürlüğü ve Stratejik Planlama Direktörlüğü Yönetim Kurulu ile koordineli
olarak çalışır.
20. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul’da alınan
kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir
ücret politikası uygulanmaktadır. Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine
borç verme, kredi verme, lehine kefalet verme vb. işlemler olmamıştır. Şirket üst
yönetime sağlanan mali hak ve menfaatler faaliyet raporunda açıklanmaktadır.

