
ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

01.01.2021-31.12.2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

1- GENEL BİLGİLER 

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2021-31.12.2021  

Ortaklığın Unvanı : Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Sanayi AŞ (“Şirket”)  

Bağlı Ortaklık Unvanı :  

Ticaret Sicil Numarası : 184379 

Merkez Adresi: Nasuh Akar Mh.1400 Sok.No:34/3 Balgat/Çankaya/ANKARA 

Şube Adresi : Ali Paşa Mah. Belediye Sokak No:15 Kütahya 

İletişim Bilgileri :  

Ankara; Tel: 0- 312- 287 38 38  Faks: 0-312- 287 57 77 

Kütahya; Tel: 0-274-226 05 05 Fax: 0-274- 226 56 74 

 E-mail: cinigaz@cinigaz.com.tr 

 Web: www.cinigaz.com.tr 

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ŞİRKETİN 

SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ KONUMU 

Türkiye de 2021 yılı sonu itibari, toplam 72 Doğal gaz Dağıtım Şirketi ile toplam Türkiye 
Nüfusunun %81’ine doğal gaz ulaştırılmıştır. Ulaşılan nüfus 68,5 milyon olup, aktif kullanıcı sayısı 
57,1 milyon civarındadır. 2021 yılı sonu itibari Türkiye genelinde toplam çelik hat uzunluğu 
157.702 km, Polietilen hat uzunluğu ise 108.617 km, servis hattı uzunluğu ise 43.400 km’ye 
ulaşmıştır. 2021 yılında toplam tüketim 59.854.173.766 SM3 olarak gerçekleşmiştir. Sektör 
önümüzdeki 2022-2026 yılları arasındaki 5 yıllık sürede yaklaşık 50 milyar TL yatırım ile 320 yeni 
ilçeye doğal gaz arzı sağlamayı planlamaktadır. (GAZBİR 2021 yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektör 
Raporu) 
Çinigaz olarak Dağıtım bölgemiz olan Kütahya İli ve İlçelerinde 2021 sonu itibari ile 150 bin 
aboneye ulaşılmıştır. 2021 yılı sonu itibari ile tamamlanan toplam çelik hat uzunluğu 182,75 km, 
Polietilen hat uzunluğu 1205,6 km, Servis hattı uzunluğu ise 485,4 km’dir. Toplam 7 adet Basınç 
Düşürme istasyonu, 88 adet Bölge Regülatörü tamamlanarak devreye alınmıştır. 2021 yılında 
Kütahya İli ve İlçelerinde toplam 456 milyon Sm3 doğalgaz tüketimi gerçekleşmiştir. 
Kütahya Merkez ve mücavir alanlardaki yatırımlarımız tamamlanmış olup, mevcut lisans bölgemiz 
içerisinde yeni imara açılan mahalle ve bölgelerde ihtiyaç halinde gaz götürme alt ve üst yapı 
yatırımları devam etmektedir.  
Ayrıca dağıtım bölgemiz içerisinde yer alan fakat sonradan lisansımıza dahil edilen ilçe ve 
beldelere gaz götürme faaliyetleri kapsamında alt yapı ve üst yapı yatırımlarımız devam 
etmektedir. Bu bölgeler içerisinde yer alan Simav ve Hisarcık ilçeleri ile Kuruçay beldesine alt yapı 
çalışmaları tamamlanarak gaz götürülmüştür. Önümüzde 5 yıl içerisinde toplam 7 ilçe ve beldeye 
gaz götürülmesi kapsamında yatırımlarımız devam edecek olup, toplam yatırım tutarı 25 milyon 
USD olarak planlanmaktadır. 
 

 

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 



a) Sermayesi  : 67.000.000.00. TL 

b) Ortaklık Yapısı : Şirket’in sermaye yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Sermaye beheri 100 TL. nominal değerli   670.000 adet paya bölünmüştür.  

PAY SAHİBİNİN ADI, 
SOYADI/ÜNVANI 

İKAMETGAH ADRESİ HİSSE 
ADEDİ 

SERMAYE TUTARI 
(TL) 

1-Abdullah Rasim 
AKDOĞAN 

Nasuh Akar Mah. 1400 
Sokak No:34/3 
Balgat/Ankara  

509,200  50.920.000.00 

2-Akın Can AKDOĞAN 
Nasuh Akar Mah. 1400 
Sokak No:34/3 
Balgat/Ankara 

 80.400    8.040.000.00 

3-Kütahya Belediye 
Başkanlığı 

Kütahya Belediye 
Başkanlığı  67.000    6.700.000.00  

4-Mehmet Yılmaz 
AKDOĞAN 

Nasuh Akar Mah. 1400 
Sokak No:34/3 
Balgat/Ankara 

 13.400    1.300.000.00 

 

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: 

Cari dönem içerisinde sermaye artışı ve esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

PAY SAHİBİNİN ADI, 
SOYADI/ÜNVANI 

ÖNCEKİ 
DÖNEM 
HİSSE 
ADEDİ 

ÖNCEKİ 
DÖNEM 
SERMAYE 
TUTARI (TL) 

CARİ   
DÖNEM 
HİSSE 
ADEDİ 

CARİ  DÖNEM 
SERMAYE 
TUTARI (TL) 

1-Abdullah Rasim 
AKDOĞAN 

 505.850 50.585.000.00   509.200 50.920.000,00 

2-Akın Can AKDOĞAN    80.400    8.040.000.00    80.400   8.040.000,00 

3-Kütahya Belediyesi 
Başkanlığı 

   67.000    6.700.000.00     67.000   6.700.000,00 

4-Mehmet Yılmaz 
AKDOĞAN 

   13.400    1.340.000.00    13.400   1.340.000,00 

5-Gülten Sevin AKDOĞAN      3.350   3.350.000.00      ------         ------ 

 

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): YOK 

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: 

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ 

a)- Şirketin Yönetim Organı : 

 Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Rasim AKDOĞAN ile Başkan Vekili Akın Can 
AKDOĞAN’ın Şirket’i münferiden temsil ve imza yetkileri vardır.  



18.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda belirlenen ve 3 (Üç) yıl görev alacak yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev 
dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.  

Yönetim kurulu üyelerinin tamamının katılımı ile cari dönem içerisinde gerekli görüldüğü 
durumlarda toplatı yapılmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri                        Adı Soyadı                              Seçilme Tarihi             Süre  

Yönetim Kurulu Başkanı            Abdullah Rasim AKDOĞAN       18.05.2021             3 Yıl 

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.        Akın Can AKDOĞAN                  18.05.2021             3 Yıl 

 Yönetim Kurulu  Üyesi                Kütahya Belediye Başkanlığı 

                                                     Adına Porf.Dr. Alim IŞIK                     18.05.2021            3 Yıl                                                  

Yönetim Kurulu Üyesi           Mehmet Yılmaz AKDOĞAN                18.05.2021            3 Yıl 

Yönetim Kurulu Üyesi           Gülten Sevin AKDOĞAN                  18.05.2021            3 Yıl 

 

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : 

Ünvanı:                                           Adı Soyadı                        

Genel Müdür                                                       Akın Can AKDOĞAN 

Finansman ve Mali İşler Müd.                        Atilla AKAGÜNDÜZ 

Satınalma Müd.                                             Taner BOLAT 

Kütahya Şube Müd.                                             FİKRET KAYA ZEYTİN 

 

       Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret    A.Ş. Yönetim Kurulu Şeması 

1-Abdullah Rasim AKDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı 

2-Akın Can AKDOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 

3-Kütahya Bld.Bşk.Adına Prof.Dr. Alim    IŞIK                    

   

Yönetim Kurulu Üyesi 

4-Mehmet Yılmaz AKDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi 

5-Gülten Sevin AKDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi 

 Şirket Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışından başkaca herhangi bir görev 
yürütmemektedirler. 

c)- Personel Sayısı  :Şirketimizde  bilanço tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 5’I üst düzey  
yönetici olmak üzere toplam 94  kişidir.  

Personellere, personelin çalışma alanına gerekli olduğunda eğitim ve seminere katılmaları 
sağlanıyor.Ayrıca İşçi sağlığı ve iş güvenliği için danışmanlık hizmeti aldığımız Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi tarafından eğitimler verilmeketdir. 



 Çalışanların, yapmış oldukları iş ile ilgili alınması gereken eğitimler şirket tarafından organize 
edilerek çalışanların eksik sertifika ve ehliyetleri almaları kolaylaştırılmaktadır. 

d)- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin 
şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki 
faaliyetleri hakkında bilgiler. 

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri,  2021 yılı içerisinde Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret 
Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya 
başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde 
bulunmamıştır.  

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:   

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile üst düzey 
yöneticilere sağladığı faydalar toplamı 2.498.647.71 TL’dir. Bu tutarın tamamı, kısa vadeli 
faydalardan oluşmaktadır.  

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, 
sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren  dönemde yolculuk, konaklama ve temsil giderleri   187.483.41 
TL. Olup,  ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları  
34.826.266.00TL 'dir. 

All Risk Sigortası bulunmaktadır. 

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;YOKTUR 

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER  

Şirketimiz Kütahya Şube Doğal Gaz Abonelik, Doğal Gaz Satış, Kütahya Müşteri Hizmetleri, 
Kütahya İşletme Birimi, Kütahya Proje Birimi, Kütahya Yatırım Birimi, Ankara Genel Yönetim,  
Muhasebe, Denetim ve Satınalma  birimlerinden oluşmuşmaktadır. 

2021 yılı cari dönem içerisinde herhangi bir Kredi Kullanımı olmamıştır.. 

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ve alınan teşviklere ait ilişkin 
bilgiler:  

 31 Aralık 2021 tarihinde yapılmakta olan yatırımlardan 25.794.285,15 TL. aktifleştirilerek 
işletmeye açılmış ayrıca Makina ve Techizat 2.392.050,85 TL, demirbaş alımı 1.824.286,90 TL 
olmak üzere toplamda 30.010.622,90 TL yatırım gerçekleşmiş bu dönemde Herhangi bir teşvikten 
faydalanılmamıştır.  

2021 yılı içerisinde Planlanan Yatırım hedeflerine ulaşılmıştır. 

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim 
organının bu konudaki görüşü:  

Mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari hususlarda doğru kararlar alması, işletme içi 
herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olması amacıyla yönetim iç kontrol 
faaliyetlerini yürütmekte ve şirketin kurumsallaşması açısından gerekli bu sisteme önem 
vermektedir. Bu doğrultuda iş süreçlerindeki risklerin ve bu riskleri karşılamak için tasarlanan 



kontrollerin değerlendirilmesine yönelik iç kontrol değerleme çalışmaları gerçekleştirilerek 
belirlenen kontrollerin işlerliği test edilmektedir.  

Planlanmış sonuçların gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla faaliyetlerin etkinliği 
değerlendirilmekte, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde personellerin sorumluluk ve 
yetkileri belirlenmekte, personellerin bu yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket edip etmedikleri 
takip edilmektedir.  

c)Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:  

Doğrudan İştirakler    Pay Oranı 

       YOKTUR 

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:  

01.01.2021-30.12.2021 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı 
bulunmamaktadır.  

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:  

Finansal tabloların bağımsız denetimi dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.  

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 
nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:  

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava 
yoktur. 

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri 
hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:  

 Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş idari ve adli yaptırım cezası 
bulunmamaktadır.  

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının 
yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse 
gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:  

Dönem içerisinde Genel Kurul kararları uygulanmıştır.  

ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda 
alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula 
ilişkin bilgiler: 

21.10.2021 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar 
alınmıştır. 

I-Şirket ortakları arasında pay devrinin onaylanması 

II-Kurumsal yönetim uygulamaları gereği genel kurul onayına ve bilgisine sunulacak.  

k) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri 
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:  

01.01.2021- 31.12.2021 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.  

I) Şirketin Kar Dağıtım Politikası; 

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile 
Esas Sözleşmemizin Kar Dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar 



dağıtımında Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri 
arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. 

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun 
vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinmeleri, 
yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye hesaplanan 
dağıtılabilir dönem karının asgari %5’i pay sahiplerine nakden dağıtılır. 

Esas Sözleşmenin 23’üncü maddesi çerçevesinde, Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit 
masrafların çıkarılmasında sonra kalan miktardır. Net dönem karının %5’i ödenmiş sermayenin 
%20’sine ulaşıncaya kadar birinci tertip, genel kanuni yedek akçeye ayrılır, kalan miktarın %5’i 
pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar Payı, pay sahibin esas sermaye payı için şirkete 
yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. 

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.  

Pay sahiplerine yüzde 5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere 
dağıtılacak toplam tutarın yüzde 10’u ikinci tertip genel kanuni yedek akçeye ayrılır. 

5-FİNANSAL DURUM 

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve 
değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler 
karşısında şirketin  durumu: 

Şirketimiz 2021 Yılını 234.508,61 TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 540.032.388.82.TL olup 
karşılığında 275.860.688,88 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. 

Şirketin 832.875.182,51 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 458.462.640,91 TL 
tutarında amortisman ayrılmıştır. 

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir 
oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları 
hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:                                                                                                      

                                                                                        

ÖZET BİLANÇO;         2020 yılı                2021 yılı 

 Dönen Varlıklar    …………………        70.622.134,56                   157.535.065,81                                     

 Duran Varlıklar     ………………….     192.306.528,31                   382.497.323,01                               

  

 

GELİR TABLOSU;                                        2020 yılı                 2021 yılı 

Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. ……..      118.466,21                   1.880.207,21                    

Dönem Net Karı     ……………………      3.676.227,47                      234.508,61     

                   

MALİ BÜNYE ORANLARI;                           2021 yılı 

Toplam Borçlar/Toplam   Aktifler     ……         0.489                                                                                     

 Öz Sermaye/Toplam Borçlar   …………         1.044         



c) Şirketimiz 2021 yılında operasyonel ve finansal olarak hedeflerine ulaşmıştır. 

d) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına 
ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: 

Şirket’in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi ve ilgili 
mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmadığı ve yeterli seviyede 
olduğu tespit edilmiştir.  

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile 
dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:  

Kar payı dağıtım yapılmaması sermaye yedeklerinde bırakılması kararı alınmıştır. 

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi 
gerçekleştirilmektedir.  

Şirketin finansal risk yöntemi: Mali Piyasaların öngörülmezliğine dayalı olarak potansiyel risklere 
karşı, fiyat belirsizliği ve /veya dalgalı fiyat aralığı taşıyan uzun vadeli borçlanmalardan kaçınma 
şeklinde özetlenebilir. Satış planlarını ve alacakların tahsil sürelerini dikkate alarak borçlanma 
vadesini yapılandırmıştır. Şirket’in alacaklarının tahsil vadesi, borç vadelerinden daha kısa olduğu 
için işletme sermayesi açığı ortaya çıkmamaktadır.  

Şirketin yatırımları ve ilk madde malzeme alımları özkaynak ağırlıklı finanse edilmektedir. 
Kapasite artırımı yaratacak yatırımlar için kullanılan krediler ise kamu sübvansiyonlu kredilerle 
finanse edildiğinden Şirket’in taşıdığı önemli bir finansal risk bulunmamaktadır.  

7- DİĞER HUSUSLAR 

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer 
ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir 
gerçekleşme olmamıştır. 

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi 
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin 
yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında 
herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır. 

Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna cari dönem içerisinde 4 
(dört) kez yazılı bildirimde bulunmuştur. Ayrıca denetim komitesi her toplantı öncesi bir önceki 
dönemde yapmış olduğu toplantıda alınmış olan kararların uygulanıp uygulanmadığını 
değerlendirmiştir.  
 
Komiteler yılda 4 (dört) defa toplanarak kararlar almaktadır. Yönetim Kurulu Komitelerinin 
üyelerinin bu sıklıkla toplanması, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve 
komitelerin etkinliğini Yönetim Kurulu uygun ve yeterli bulmaktadır. Komite Şeması aşağıdadır; 
 
 
 
 
 



S. 
No 

Komite Adı  Komite Başkanı Komite Üyesi 

1 Kurumsal Yönetim 
Komitesi 

Mehmet Yılmaz AKDOĞAN Abdullah Rasim AKDOĞAN 

2 Ücretlendirme ve Aday 
Gösterme Komitesi 

Mehmet Yılmaz AKDOĞAN Abdullah Rasim AKDOĞAN 

3 Risk Yönetim Komitesi Mehmet Yılmaz AKDOĞAN Abdullah Rasim AKDOĞAN 

4 Denetim Komitesi Mehmet Yılmaz AKDOĞAN Abdullah Rasim AKDOĞAN 
 

 
Komitelerin çalışmalarını değerlendiren Yönetim Kurulu şirketin operasyonel ve finansal 
performans hedeflerine ulaştığı kanaatine varmıştır. 
 
Yönetim Kurulu her ay olmak üzere bir yıl da 12 (on iki) defa toplanmaktadır. Yönetim Kurulu 
toplantılarına üyeler genel olarak yüzde 90 üzerinde oranında katılım sağlayarak, alınan 
kararlarda etkin bir şekilde yer almaktadırlar.  
 
Dışardan çeşitli konularda hizmet aldığımız kurumlar bağımsız ve sektörün önemli kuruluşlarıdır. 
Çalışmalar objektif bir şekilde yapılmaktadır. 
 
Şirketimizin mali tablo ve raporları bağımsız denetimden geçmektedir. Bağımsız denetim 
raporlarımız internet sayfamızda mevcuttur. 
 
Şirketimiz her yıl Rating yaptırmaktadır. 2021 faaliyet dönemi rating notumuz Yönetim Kurulunca 
olumlu değerlendirilmiş olup, uzun vadeli notumuz A+ görünüm Stabil, Kısa Vadeli notumuz A1 
görünüm stabildir. 
 
Şirketimiz her yıl ISO9001, OHSAS18001, ISO27001, ISO10002 ve ISO14001 Belgelerini bu 
konuda bağımsız ve yetkin bir kuruluştan yeniletmektedir. Bu konuda yapılacak denetimlere 
Yönetim Kurulu kolaylık sağlamaktadır. 
 
Şirketimiz hizmet odaklı çalıştığı için çalışanlarımıza dönemler halinde dışardan, müşteri odaklı 
eğitimler vermektedir. Dağıtım bölgemizde müşterilerimize memnuniyet anketleri yapılarak, 
çalışanlarımızın davranışları ölçülmektedir. Aynı şekilde çalışanlarımızın da bağımsız yapılan 
anketler ile şirket memnuniyetleri ölçülmektedir. 
 
2021 yılı bağımsız denetim raporu faaliyet raporunun ayrılmaz bir parçasıdır ve faaliyet raporunun 
ekindedir. 
 
 

 

   Yönetim Kurulu Başkanı                 Yönetim Kurulu Başkan Yrd.           Yönetim Kurulu Üyesi  

  Abdullah Rasim AKDOĞAN                    Akın Can AKDOĞAN            Mehmet Yılmaz AKDOĞAN 

                  (İmza)                                       (İmza)                                  (İmza) 

 

 


