
Kurumsal Yönetim İlkelerine

Uyum Beyanı
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 
BEYANI

Şirket yönetimimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tara-
fından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim 
İlkeleri” nde yer alan uygulamalar ve ilkelere tam uyum 
benimsenmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz faaliyetlerini  
yürürlükte bulunan  yasal düzenlemelere ve Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan  ku-
rumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yürütmektedir. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Ku-
rumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket Yönetim 
Kurulunca gerekli kararlar alınarak, pay sahiplerinin 
hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması 
ve pay sahipleri ile ilişkiler konularında gerekli düzen-
lemeleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca zaman içerisinde 
bu hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu’nun yapacağı 
düzenlemelere de uyum sağlayacaktır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ 

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği 
(II-17.1)’nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün oluşturulması 
ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevleri belirtilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal 
Yönetim Tebliğinin “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başlıklı 
11.maddesine uyum kapsamında, Şirket Yönetim Kuru-
lumuz tarafından 05.05.2014 tarihinde Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü kurulmuş olup, rapor tarihi itibariyle görevini 
sürdürmektedir.

Söz konusu birimde görev alan çalışanlarımızın iletişim 

bilgileri aşağıda sunulmuştur. Yatırımcı ilişkileri bölümü 
organizasyonda Genel Müdüre bağlı olarak çalışmakta 
ve eş zamanlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ile de 
uyumlu çalışmaktadır. Şirketimiz Genel Müdürü ve İcra 
Kurulu Üyesi Mehmet ARPACI’dır. 

2017 Yılı Yatırımcı İlişkiler Bölümü Faaliyet Raporu 
12.01.2017 tarihi itibariyle hazırlanarak, Şirketimiz 
Yönetim Kuruluna sunulmuş ve Yönetim Kurulunun 
15.01.2017 tarih 827/1043 sayılı kararı ile incelenerek 
onaylanmıştır. 
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2017 yılı 4. hesap döne-
minde Rapor konusu yaptığı ve yürüttüğü başlıca faa-
liyetler şunlardır;

• Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile 
diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli 
ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

Deniz ÖZLÜK

Görevi:  Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon :  0312 447 65 00
E-Posta :  deniz.ozluk@atakulegyo.com.tr
Lisans Belgesi Türü :
1- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
2- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yasin OĞUZ

Görevi:  Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi
Telefon :  0312 447 65 00
E-Posta :  yasin.oguz@atakulegyo.com.tr
Lisans Belgesi Türü :
1- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
2- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
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• Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi 
taleplerini yanıtlamak.

• Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin 
bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları 
hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, 
esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere 
uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

• Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her 
türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası 
mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü’ne yapılan başvuru sayısı haf-
tada 1-4 kişi arasında değişmekte olup, rapor dönemin-
de toplam başvuru sayısı 58 kişidir. Birime yapılan tüm 
başvurular mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kulla-
nımı 

Pay sahipleri, dönem içinde ağırlıklı olarak Genel 
Kurul Toplantısı, Özel Durum Açıklamaları ve portfö-
yümüzdeki varlıklarla ilgili bilgiler almak için Şirket 
Merkezimizden Yatırımcı İlişkiler Bölümü ile görüş-
müşlerdir. Pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi 
talepleri, Yatırımcı İlişkiler Bölümü’nün gözetiminde 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde 
geciktirilmeksizin cevaplandırılmaktadır. Şirketimize 
ait bilgilerin tamamı internet sitemizde ve Kamuyu 
Aydınlatma Platformunda yer almaktadır. Şirket tara-
fından 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 90 adet 
bildirim, süresi içinde yapılmıştır. Bununla İlgili olarak 
yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu veya Borsa İs-
tanbul A.Ş.’den açıklama ve/veya ek açıklama talebi 
olmamıştır.

Pay sahipliğinin kullanımını etkileyecek her türlü geliş-
me, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla pay sa-
hiplerine duyurulmaktadır. Ayrıca, Olağan Genel Kurul 
Toplantılarına ilişkin haber ve belgeler, Şirket internet 
sitemizin ana sayfasında yer almaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetime tabi 
olan şirketimiz yönetmelik kapsamında yeni bir web si-
tesi oluşturmuş ve talep edilen her türlü bilgi bu sitede 
sağlanmıştır. Ayrıca kanunen yapılması gereken ilan ve 
bilgilerin yayınlanması için Merkezi Veri Tabanı Hizmet 
Sağlayıcısı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile an-
laşılmış ve şirket bilgileri bu veri tabanına yüklenilerek, 
web sitemizden hizmet sağlayıcısına link verilmiştir.

Özel denetçi atanması talebi, Ana Sözleşmemizde 

bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 6102 Sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nun 438’nci maddesi gereğince 
her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi 
için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya incele-
me hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel 
bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde 
yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul 
istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz 
gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 
ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını 
isteyebilir. Bu talebin Genel Kurul tarafından redde-
dilmesi halinde, Kanun’un 439’ncu maddesi uyarınca 
halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan 
pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en 
az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde 
şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahke-
mesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Şirketimize dönem içinde herhangi bir özel denetçi 
tayini talebi gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları 

Şirketin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 
30 Mart 2017 tarihinde Şirket Merkezi Kuleli Caddesi 
No:5/3-4 Çankaya/ANKARA adresinde Fiziki ve Elekt-
ronik olarak yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi 
yönetimi şirket Mali ve İdari İşler Müdürü Açelya KU-
RUOĞLU tarafından gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya İtibari Değeri 68.616.359,544 TL fiziki ka-
tılım sağlanmıştır. Olağan Genel Kurul, sermayenin 
%81,6861‘i oranında katılımla toplanmıştır.

Toplantılara davet, Kamuyu Aydınlatma Platformu’n-
da, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Bilgi Portalı’nda, yurt 
çapında yayın yapan 2 gazete ve Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesinde yayınlanan genel kurula çağrı ile yapıl-
mıştır. Genel Kurul tutanakları şirketin internet sitesinde 
ve yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurul-
muştur.

Şirket sermayesini temsil eden hisselerden nama ya-
zılı hisse senedi sahiplerine, Genel Kurul Toplantısına 
davet için toplantı bilgilerini içeren iadeli taahhütlü 
mektup gönderilmiştir.

Genel Kurul gündemi ile ilgili bilgiler ve Faaliyet Ra-
poru genel kurul öncesinde şirket merkezinde hazır 
bulundurulmuş olup, ilgili belgeler Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’na katılan pay sahiplerinin görüş ve ince-
lemelerine de açık tutulmuştur. Pay defterine kayda 
ilişkin süre için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın konuya 
ilişkin tebliği esas alınmıştır. 

www.atakulegyo.com.tr | 37 



Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu-
nun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle alınan 
kararlarda genel kurula bırakılan şerhli  işlemler bulun-
madığından genel kurul gündeminde bu hususa ilişkin 
bir madde yer almamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 20.02.2017 tarih ve 830/1048 
sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardımlar Politi-
kası 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir 
gündem maddesi olarak görüşülmüş ve oyçokluğu 
ile kabul edilmiştir. 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve 
yardım bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları, özel durum açıklaması 
ile kamuoyuna duyurulmakta, aynı zamanda Şirketimiz 
internet sitesi ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı 
olan MKK internet sayfasında da sürekli olarak pay sa-
hipleri bilgisine açık tutulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 
aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye-
lerinin beş adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği 
adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri 
genel kurul tarafından belirlenir.

Şirketimiz ile karşılıklı iştirak içinde olunan şirket bulun-
mamaktadır.

Azlık payları, yönetimde temsil edilmemektedir ve uy-
gulanması ihtiyari olan birikimli oy kullanma yöntemine 
Şirket Ana Sözleşmesi’nde yer verilmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı 

Şirketin karına katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. 
Karın dağıtımı, tabi olunan Türk Ticaret Kanunu, Serma-
ye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili 
mevzuat hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili 
maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışma-
ları çerçevesinde, halka açık şirketlerin kar dağıtımı ko-
nusundaki yükümlülüklerini dikkate alarak kar dağıtım 
politikasını belirlemekte ve güncel tutmaktadır. Yöne-
tim Kurulumuzun 16.02.2016 tarihinde yapılan toplan-
tısında Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2014 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren II.19.1 
sayılı Kar Payı Tebliğinin 4.maddesinde Kar Dağıtım 
politikasında bulunması gereken hususlar açıklanmış-
tır. Buna göre şirketimizin mevcut kar dağıtım politikası 
revize edilerek 30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların 
bilgisine sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketi-
mizin kar dağıtım politikası Şirketimiz internet sitesinde, 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, faaliyet raporları-
mızda ve Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı olan 
MKK internet sayfasında da sürekli olarak pay sahipleri 
bilgisine açık tutulmaktadır. 

Şirket, kar dağıtım politikasının uygulanmasında, yatı-
rımcılarının hisse senedi getirileri yanında kar payların-
dan da gelir elde etmelerini teminen, Şirketin yatırım 
faaliyetleri ve mevcut finansman yapısını göz önünde 
bulundurmaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı kar payı miktarı, mali 
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tablolar esas alınarak dağıtılabilir kar üzerinden hesap-
lanmaktadır. İlgili hesap dönemi için dağıtılacak kar 
payı, tabi olunan mevzuat hükümlerine göre belirlene-
cektir. Yönetim Kurulu’nun, karın dağıtılıp dağıtılmama-
sına ve dağıtılacak ise karın miktarı ile dağıtım tarihine 
ilişkin önerisi, Genel Kurul’da görüşülmekte ve karara 
bağlanmaktadır.

Şirketimizin, 30.03.2017 tarihinde yapılan 2016 Mali Yılı 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve Şirketimizin büyüme ve yatırım politikaları 
doğrultusunda 2016 yılında yasal kayıtlarda gerçek-
leşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak 
Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği 
ile karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri 

Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirket’in kendine ait internet sitesi bulunmakta ve eri-
şimi www.atakulegyo.com.tr adresinden sağlanmakta-
dır. Bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. 
Yatırımcılarımızın daha iyi bilgilendirilmesi amacıyla 
dönem içinde sürekli güncel tutulan internet sitemiz-
de; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 2.1 Maddesinde 
sayılan bilgilere de yer verilmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu bilgi portalı nezdinde faaliyet ve 
finansal duruma ilişkin şirket bilgilerimiz güncel olarak 
tutulmakta olup, bu datalara ulaşımı sağlayan site linki 
ilgili mevzuata uygun olarak yine şirketimiz web sayfa-
sında yer alarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.
https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sir-
ketbilgileri/10416

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimiz, hazırlamış olduğu yıllık faaliyet raporlarında, 
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirtilen bilgi-
lere eksiksiz olarak yer vermiştir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ 

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Şirket çalışanları ve diğer menfaat sahipleriyle açık 
ve dürüst iletişim kanalları kurulmuş olup, kendilerini 
ilgilendiren hususlarda bilgi edinmeleri azami dikkatle 

sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından yayımlan-
mış olan Etik Kurallar çerçevesinde bütün menfaat 
sahiplerinin hakları gözetilmektedir.

Menfaat sahipleri, etik açıdan uygun olmayan işlemle-
rin Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine iletilebilmesi 
için gyo@atakulegyo.com.tr mail adresini ve Şirketimiz 
iletişim araçlarını kullanabilirler. Komite üyelerimizin 
bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve internet 
sitemizde yer almaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda en 
önemli araç Genel Kurul olup, menfaat sahipleri Genel 
Kurul’a katılarak bu haklarını kullanmaktadırlar.

4.3. İnsan Kaynakları  Politikası

Şirketimiz çalışanları ile ilişkileri yürütmek üzere, Genel 
Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Saldıray SÖKMEN 
görevlendirilmiştir. Şirketimizde kurum bilgi ve kültürü-
ne adapte olabilen, iş ahlakı gelişmiş, dürüst, gelişime 
açık, kurumun geleceği ile kendisini bütünleştiren kişi-
lerin görev alması esas alınmıştır. Çalışanlarımızın eği-
timi ile ilgili gerekli organizasyonlar yapılmakta, kariyer 
planlamalarında herkese eşit muamele edilmektedir. 
Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir 
şikâyet bulunmamaktadır.

Şirketimiz Organizasyon Şemasına göre görev alması 
gereken personelin, işe alınması için gereken ölçütler 
belirlenmiş ve personel alımlarında bu ölçütler ışığında 
personel alımı gerçekleştirilmektedir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile 
performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturularak, 
çalışanlara yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

Şirket kuruluşundan bu yana var olan etik kurallar 2004 
döneminde yazılı hale getirilmiştir. Bu etik kurallar 
“faaliyet standartları, personel, ortaklar-müşteriler, 
paydaşlar ve yatırımcılar, diğer GYO’lar ile olan ilişkiler 
olarak kategorileştirilmiştir. Bu bilgiler www.atakuleg-
yo.com.tr adresinde de yer almaktadır.

Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk 
bilinciyle hareket etmekte, yasalara ve çevresel de-
ğerlere uyum konusunda büyük özen göstermektedir. 
Dönem içinde, çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket 
aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
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BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU 

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

İsmail TARMAN

Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Aka-
demisi’nde iyi derece ile tamamlamıştır. Çalışma haya-
tına 1946 yılında kurulmuş ve toptan tekstil sektöründe 
faaliyet gösteren Tarman Kardeşler Kolektif Şirketi’nde 
başlamıştır. 1977 yılından bu yana Tarman Tekstil A.Ş.’de 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmakta-
dır. Türkiye İş Bankası’ndan İpekiş Tekstil T.A.Ş.’yi satın 
aldığı 1990 yılından bugüne dek, İpekiş Tekstil T.A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 
2004 yılında Tarman Dış Ticaret A.Ş.’yi ve 2006 yılında 
Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.’yi 
kurmuş ve bu şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini üstlenmiştir. Şirketimizde İlk olarak 24.11.2009 
tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş ve aynı 
tarihli yönetim kurulu toplantısında üyeler arasında ya-
pılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
atanmış olup, görevine devam etmektedir.

Mehmet TARMAN

Yüksek öğrenimini A.İ.T.İ.A Zafer Mühendislik ve Mi-
marlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği bölümünde 
tamamlamıştır. Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Tic. 
A.Ş. ve Tamtaş İnşaat Malz. San. Tic. A.Ş.’de uzun süre 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 
Halen, İstanbul’da Tarman Tekstil A.Ş., Tarman İnşaat ve 
İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş., Bursa’da İpekiş Mensucat 
T.A.Ş., Ankara’da Ulus Şehir Çarşısı İşletme ve Tic. A.Ş. 
ve İstanbul’da Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sa-
nayi ve Tic. A.Ş. ‘de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 
devam ettirmektedir. Şirketimizde ilk olarak 24.11.2009 
tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş ve aynı 
tarihli yönetim kurulu toplantısında üyeler arasında 
yapılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkan Ve-
killiği’ne atanmış olup, görevine devam etmektedir.
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İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanı İcracı Olmayan
Mehmet TARMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı Olmayan
Murat TARMAN Yönetim Kurulu Üyesi İcra Kurulu Başkanı
Mustafa TARMAN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan
Efe TARMAN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan
Ramazan Onur ERİM Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan Bağımsız
Çiğdem DİLEK Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan Bağımsız
Talip ÇANKIRI (*)Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan Bağımsız
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Murat TARMAN

Lisans eğitimini ABD Petersburg Eckerd College’da 
İşletme bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise ABD 
Orlando F.Metropolitan University İşletme Yönetimi bö-
lümünde tamamlamıştır. 1999 yılında İpekiş Mensucat 
T.A.Ş.’de Genel Koordinatör ve Yönetim Kurulu Üyeliği,  
2001 yılında MTM Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış 
Tic. A.Ş.‘de Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003 yılında Tarman 
Dış Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2006 yılında 
ise Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş. 
‘de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Şirketimizde ilk 
olarak 24.11.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçilmiş olup, görevine devam etmektedir.

Mustafa TARMAN

Yüksek öğrenimini ABD Petersburg Eckerd College’da 
İşletme bölümünde tamamlamıştır. 1999 yılında İpekiş 
Mensucat T.A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, 2001 yılın-
da MTM Gayrimenkul A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, 
2003 yılında Tarman Dış Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve 2006 yılında da Tarman Gayrimenkul A.Ş.’de 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Şirketimizde ilk olarak 
24.11.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş 
olup, görevine devam etmektedir.

Efe TARMAN  

Yüksek öğrenimini ABD Virgin Polytechnic Institute & 
State University’de ana dal olarak Endüstri ve Sistem 
Mühendisliği ve yan dal olarak İşletme bölümünde 
tamamlamıştır. İpekiş Mensucat T.A.Ş.’de Genel Koor-
dinatörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, bunun yanı sıra 
Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.’de 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Şirketimizde ilk 
olarak 24.11.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçilmiş olup, görevine devam etmektedir.

Talip ÇANKIRI(*)

Yüksek öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık 
Bölümünde tamamlamıştır. 1987 yılından itibaren Çan-
kırı İnşaat ve Yasinoğlu İnşaat bünyesinde çeşitli proje-
lerde görev almıştır. Şirketimizde ilk olarak 06.06.2012 
tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş olup, 
30.03.2017 tarihinde görevi sona ermiştir. 

Çiğdem DİLEK

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-
sinde tamamlamıştır. Avukatlık stajının ardından İngilte-
re/Londra’ya giderek1 yıl süreyle dil eğitimi ve London 
School of Economics’te hukuk eğitimi almıştır. Yüksek 
lisansını Ekonomi Hukuku alanında tamamlamıştır. 
Çalışma hayatına bir inşaat şirketinde hukuk müşaviri 

olarak başlamış daha sonra kendi ofisini kurmuştur. 
Halen Gaziosmanpaşa/Çankaya’da bulunan kendine 
ait ofiste serbest avukatlık yapmaktadır.   Uzmanlık ala-
nı olarak enerji hukuku, inşaat hukuku, idare hukukunu 
seçmiştir ve ağırlıklı olarak bu alanlarda çalışmaktadır. 
Global Enerji Derneğinin Başkanlığını yürütmektedir. 
Ayrıca, Ankara Barosu Enerji Hukuku Kurulunun ku-
rucusudur. Şirketimizde ilk olarak 06.03.2015 tarihinde 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş olup, Bağımsız Üye 
olarak görev yapmaktadır.

Ramazan Onur ERİM

Lise ve üniversite eğitimlerini New Jersey’de (A.B.D.) 
tamamlamıştır. New Jersey’de Seton Hall Üniversite-
sindeki lisans eğitim alanları; iktisat mühendisliği ve 
siyasal bilimler üzerinedir. Üniversite sonrası Washing-
ton D.C. (School of Political Campaign Managament) ve 
Çin’deki Pekin Üniversitesinde (University of Internatio-
nal Business and Economics) sürdürdüğü eğitimler ise 
siyasi seçim kampanyaları idaresi ve uluslararası ticaret 
konularında olmuştur. 

ERİM, 1992 yılında Beyaz Saray’ da Başkanlık Sarayı 
Stajyeri olarak çalışmış, 1996 yılında da Clinton-Gore 
Başkanlık Seçim Kampanyası Etnik Seçmenler Masa-
sında aktif görev almıştır. Finans sektöründe Moneywell 
Bank (ABD) Ticari Krediler Genel Müdürlüğü’ nün yanı 
sıra Global Capital Finance (ABD) Genel Müdürlüğü 
görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında yerel seçim-
ler öncesinde, Melih GÖKÇEK’ in Seçim Danışmanı 
olarak Türkiye’ye dönüş yapan R.Onur ERİM, Başkan 
tarafından seçim sonrası teklif edilen Başdanışmanlık 
görevini ise 6 yıldır sürdürmektedir. Amerika’ da geçir-
diği 25 yılın şahsına kattığı tecrübe ve imkânlar; gerek 
ABD bünyesinde elde ettiği uluslararası yerel yönetim 
tecrübesinde, gerekse Başdanışmanlık Ofisi bünye-
sinde görev alan her biri belirli alanlarda yetkinleşmiş 
ekip arkadaşları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde gerçekleştirdiği kurum projelerinde kendini 
göstermektedir. 

Bağımsızlık kriterlerinden bir veya birkaçını sağlamayan 
bağımsız yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

2017 yılında görev almak için Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeliğine 2 aday başvurmuştur. Adayların bağımsızlık 
kriteri taşıyıp taşımadığına ilişkin rapor, Kurumsal Yöne-
tim Komitesi tarafından 22.02.2017 tarihinde hazırlanıp, 
09.03.2017 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

Yönetim kurulunda kadın üye oranı için belirlenen he-
def oran ve hedef zaman ile bu hedeflere ulaşmak için 
politika oluşturulmamıştır. Kadın adaylar olduğu tak-
tirde Genel Kurul’un takdiri ile seçime engel bir husus 
bulunmamaktadır. 
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5.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları 

Yönetim Kurulunun gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı 
veya Başkan Vekili’nce oluşturulur. Yönetim Kurulu 
üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline 
yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını 
talep edilebilir. Başkan veya başkan vekilinin talebine 
rağmen kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyeler 
de re’sen çağrı yetkisine sahiptirler. Yıllar itibariyle ih-
tiyaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu toplantı sayısı 
değişiklik gösterebilmektedir. 01.01.2017-30.09.2017 
tarihleri arasında 16 toplantıda 25 adet yönetim kurulu 
kararı alınmış, tüm raporlar oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı 
şahsen kullanılır. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı 
olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamaz-
lar. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bu-
lunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin 
muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de 
karar alınabilir.

Yönetim Kurulu’nda karar bağlanan önemli konuların 
tümü özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurul-
maktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki ku-
surları ile şirkette sebep olacakları zararın sigortası 
bulunmamaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.2‘nci maddesinde 
yer alan tüm konularda fiilen katılım sağlanmıştır. Yöne-
tim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz 
veto etme hakkı tanınmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komi-
telerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite’nin yanı sıra 
Kurumsal Yönetim Komitesi de oluşturulmuştur. Dene-
timden Sorumlu Komite, Bağımsız Üye Çiğdem DİLEK 
(Başkan) ve Ramazan Onur ERİM’den (Üye) oluşmakta-
dır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığını Bağımsız 
Üye Ramazan Onur ERİM, Üyeleri ise Mustafa TARMAN 
ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Deniz ÖZLÜK’tür. Riskin 
Erken Saptanması Komitesi bağımsız üye başkan Çiğ-
dem DİLEK (Başkan) ve Efe TARMAN’dan (Üye) oluş-
maktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda iki bağımsız üye bu-
lunması nedeniyle, Ramazan Onur ERİM  ve Çiğdem 
DİLEK birden fazla komitede görev almaktadır. 

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası 
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Riskin 
Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem DİLEK Komite Başkanı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Efe TARMAN ise Komite Üye-
si’dir. Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esas-
ları çerçevesinde temel olarak şirketimizin karşı karşıya 
olduğu ya da ileride karşılaşılması muhtemel bütün 
risklerin erken saptanması bakımından önemli görü-
len hususlarda, Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi 
ve gerekli önlemlerin alınması ile görevlidir. Komite 
iki ayda bir toplanarak aldığı kararları Yönetim Kurulu 
dikkatine sunmaktadır.
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5.5.  Şirketin Stratejik Hedefleri 5.6. Mali Haklar 

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey 
Yöneticilerinin Ücretlendirilmesine ilişkin esaslar, Şir-
ketimiz Ücretlendirme Politikası ile belirlenmektedir. 
Belirlenen Ücretlendirme Politikası, genel kurul top-
lantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahip-
lerinin bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme Politikası, 
Şirketimiz Faaliyet Raporu ve İnternet Sitesi’nde yayın-
lanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, 
menfaat ve ücretler Genel Kurul tarafından belirlen-
mektedir. 30.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplan-
tısı’nda, Yönetim Kurulu üyelerine net 5.000 TL ücret 
ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yönetici-
sine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir 
kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandır-
mamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Sektördeki öncü, girişimci ve dinamik kimliği ile; 
doğru, karlı ve fark yaratan özgün projeler üreten, 
hissedarları, çalışanları ve iş ortaklarına değer 
yaratan Türkiye’nin lider ve güvenilir gayrimenkul 
yatırım ortaklığı olmaktır.

Hissedarlarına düşük riskle en yüksek getiriyi 
kazandırmak için, fark yaratan fırsatları 
değerlendiren, gayrimenkul yatırımının likit ve 
sağlam yatırım alternatifi, sermaye piyasalarında 
öncü markası olmaktır.

Bu bilgiler www.atakulegyo.com.tr adresinde de yer al-
maktadır.

Şirketin faaliyetleri ve performansı, Yönetim Kurulu tarafın-
dan düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 

Fırsat ve tehditleri sağlıklı değerlendirmek, risk 
yönetimi ve kontrolü etkin gerçekleştirmek, yetkin 
insan kaynağı ve iş ortakları oluşturmak, karlı ve fark 
yaratan özgün projeler üretmektir. 
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