
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 

 

Koleksiyon Mobilya Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) Ücretlendirme Politikası (“Politika”), 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) doğrultusunda 

hazırlanmıştır.  

 

1. Kapsam 

İşbu Politikada belirtilen esaslar SPKn ve SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve 

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim 

Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını 

kapsamaktadır.  

2. Politika 
 

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, Şirket’in faaliyet 

gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin 

büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 

yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunulur. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görüşleri de dikkate 

alınarak Genel Kurul onayına sunulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 

ücretlendirilmesinde ise, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen 

gösterilmekte olup, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi 

opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. 

 

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirket’te 

üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, Şirket’in iç dengeleri, 

stratejik hedefleri, etik değerleri ile uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olması sağlanır. İşin 

taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler 

arasında bir denge sağlanır. Şirket’in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.  

 

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen aylık sabit ücretlerinin yanı sıra 

Şirket’in uzun vadedeki performansına hizmet edecek şekilde yan haklar ve performansa dayalı 

primler verilmesi de imkan dahilindedir. 

 

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç 

veremez, kredi kullandıramaz. 

 

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenir. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, 

konaklama, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.  

 

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm 

menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve 

üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu politikada yapılan 

değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayından geçerek Genel Kurul’un bilgisine arz edilmekte 

ve Şirket’in internet sayfasında kamuya açıklanmaktadır. 

 



 


