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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyııı

Sakarya Ticaret Borsasr, kendisini bağayan herhangi bir zorunluluk olmamasrna

rağmen, OECD tarafindan yayımlanan ve Adillik, Sorumluluk, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik
temel prensipleri iizerine krırulmuş Kurumsal Yönetim İlkelerine uyrnayl ve gelişen koşullara
bağh olarak uyı"ım sağlanacak konularda diizenlemeler yapmayı, Ticaıet Borsalannın gelişimi

çerçevesinde değeılendirir.

Sakarya Ticaret Borsası, krıruınsal yönetim ilkelerinin hayata gçirilmesine yönelik
olarak azami özeni gösterir. Sakarya Ticaret Borsısr, faaliyet nıponınu ve intemet sitesini
kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında giincel tutarak tiim paydaşlannın hizınetine
sunmaktadır.

kurumsal yönetin komitesi

Sakarya Ticaret Borsası, Kurumsal Yönetim ilkelerine ulum sağlarıması ve bu ilkelerin
uygulanmasını sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin
tamamı sorumluluğu süiplenerek bu sorumluluğu Genel Sekreter aracılığyla kurum içinde
uygulanmasın gözetir.

yönetim İıkeıerimiz

İlke l-Sakarya Ticaret Borsası, kwumsal yönetim ilkelerini eşitlik, şeffaflık, hesap

verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre oluştunır.

Kurumsal yönetim ilkelerinden;

a) EşitlilL Borsa yönetiminin ttim &aliyetlerinde, menfaat sahiplerine kendi aralannda
eşit dawanması ve olası çftar çatışmalannıı öntine geçmesini,

b) Şeffaflü, ticari sır niteliğindeki ve heniiz kamuya açıklanmamrş bilgiler hariç
olmak iizere, Borsa ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileriı zamanrnda, doğu,
eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, di§iik maliyetle ve kolay erişilebilir bir şkilde
kamuya duyurulmasıru,

c) Hesap verebilirlik, yönetim kurulu üyelerinin esas itibanyla Borsa ttjzel kişiliğine
ve üyelere kaşı olan hesap verme zonuıluluğunr1

ç) Sorumluluk, Borsa yönetiminiı, Borsa adına yaptığt tiim faaliyetlerinin movztıat1
esas sözleşmeye ve kıırum içi diDenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini

ifade eder.

İll<e Z- Satarya Ticaret Borsası, üyelerin haklannrn kullanılmasında mevzuattan, esas

sözleşmeden ve diğer kurum içi dtDenlemelerden doğan haklann kullanılmasını sağlayacak

önlemleri alır.

Ttim üyelerimize ilke olarak eşit muamele edilir. Bilgi alma ve inceleme hakkının
kullanrmında, üyelerimiz arasrnda aynm yapılmaz. Üyelerimizin haklannın
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kullanrmınr etkileyebilecek her tiilü bilgi günc€l olaıak elektonik ortrmda
üyelerimizin kullanımma sunulur.

İll<e 3- Sakarya Ticaret Boısası, iş ve işlemlerini şffaf bir biçimde yllrütlir.

Sakııyı Ticıret Borsası'nrn finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına etki
edebilecek kaınuya açıklanacak bilgiler, zamanında doğu, eksiksiz, anlaşılabilir,
giincel ve kolay erişilebilir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

İll<e 4- Sakarya Ticaret Borsasmda menfaat sabipleıinin haklan biıtirinden bağımsız olarak
korunur.

Sakııya Ticıret Borsı§ı, ilriln ve hinet sıınıımunda aüŞeri memnuniy*ini
sğayıcı her ttirlü tedbiri aırr. Ticari sr }ıpoaoında dlştği ve tedarikçiler ile ilgili
bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Borsa ile mi§teriler ve tedarikçiler arasında haksız
menfaatten uzak iyi ilişkiler kıınılması ve tğaflar ııra§mda yapılan aıılaşma koşullanna
uyum sağlanması için borsa tarafindan geıekli öniemleı alıııı.

İke 5- Yönetim kurulu ve yöneticiler fadiydorhi,şlil, şcffaf, hsap ııcrebitir ve sonımlu bir
şekİlde yiirüttir.

Sakıryı Ticaret Borsasr Yönetim Kunılu borsanın politika ve stratejisini, bu poiifr'ka

ve stratejilere ulaşmak için izlenecek pllan, bu politita ve straiejilere ilişkin
gelişmeleri, gözetim ve değerlendirmede izlenecek süıeçlği bclidşr. Yönetim kurulq
siirekli ve etkin bir şekilde, borsanın hedeaeıine ılışınıı derereeini, faaliyetlerini ve
geçmiş performansını gözden geçirir. Gerektiğ durumda gecikmeden ve sorun ortaya

ç*madan önce önlem alır.

Sakıryı Ticıret Borsısr Yönetim Kıırulu" borsa faaljyedainiı .meı4]ata ve
oluşturulan politikalaıa uygunlıığunı göz€tir.

İll<e O- Sal<arya Ticaret Borşsıadı,ügr€t [Diitika§thffi belirl€nrcsi* borsanın yasal
mevzuat, etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri göz öniinde bulundurulın.

Sakarya Ticaret Borsasr Yönetim Kurulu iist diizey yönetime ve diğer personele

taıafindan belirlenir.verilecek iicretlere ilişkin genel politika yönetim

yönetim kurulu

Ç
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