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A. GENEL BİLGİLER 
 
Bu rapor, 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi faaliyetlerine ilişkin olarak Senkron Güvenlik ve İletişim 

Sistemleri A.Ş. (Şirket, Senkron) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.  

  

Senkron, 31.03.1997 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek Senkron 

Güvenlik ve İletişim Sistemleri Ltd. Şti. unvanıyla kurulmuştur. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 

tarafından 08.01.2013 tarihinde tescil edilen genel kurul kararı uyarınca Şirket’in unvanı Senkron 

Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir.    

 

 

Şirket’in;  

Ticaret Unvanı  Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi  

Ticaret Sicil Numarası  368042  

Vergi Dairesi  Zincirlikuyu 

Vergi Numarası  7610511836  

Merkez İletişim Bilgileri  

Esentepe Mah. Büyükdere 

Cad. LOFT Residence Apt. 

No: 201/6 Şişli / İstanbul 

Tel     : 0 212 942 63 96  

Faks   : 0 850 522 34 03  

e-mail: info@senkronguvenlik.com.tr  

İnternet Sayfası  www.senkronguvenlik.com.tr  

Kayıtlı Sermaye Tavanı  27.500.000 TL  

Çıkarılmış Sermaye  7.750.000 TL  

 

 

1. Sermaye Yapısı  
  

Şirket Yönetim Kurulu’nun 08.12.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararı ve Şirket’in Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 19.02.2015 tarih ve 4/201 sayılı toplantısında onaylanan talebi doğrultusunda, 27.500.000 

TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların 

rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 6.700.000 TL'ye çıkartılması amacıyla, artırılan 

1.200.000 TL nominal sermaye miktarını temsil eden paylar ile ortak satışı kapsamında 1.480.000 TL 

(1.300.000 Bülent Çobanoğlu, 180.000 TL Semih Erk) nominal değerli paylar olmak üzere toplamda 

2.680.000 TL nominal değerli paylar 26 – 27 Şubat 2015 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 

satılmıştır. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen satışta pay başına fiyat 5,25 TL 

olarak belirlenmiştir.   

  

Halka arz süresince tüm paylar satılmış ve bu doğrultuda Şirket’in sermayesi 07.05.2015 tarihinde 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 6.700.000 TL’ye yükseltilmiştir. Şirketin 
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11.06.2018 tarih ve 2018/22 sayılı yönetim kurulu kararı ile 27.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde 6.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesi nakden ve tahsisli olarak 1.050.000 TL artırılarak  

7.750.000 TL’ye yükseltilmiştir. Nakden ve tahsisli olarak yapılan 1.050.000 TL sermaye artırımı 

12.09.2018 tarihinde tescil edilmiş, 18.09.2018 tarihli 9662 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayınlanmıştır.  

Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 7.000.000 adet B grubu hamiline yazılı ve 750.000 adet A 

grubu nama yazılı olmak üzere 7.750.000 adet paya bölünmüştür.  

  

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.  

 

Şirket, 08.01.2020 tarihinde 1.340.000 TL nominal sermaye karşılığı tahsisli ve 6.250.000 TL bedelli 

olmak üzere eş zamanlı Sermaye Artırımı başvurusunda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

bildirimi üzerine 22.01.2020 tarihinde Tahsisli Sermaye Artırımı başvurusuna öncelik verilmiştir. 

04.02.2020 tarihinde Tahsisli Sermaye Artırım tutarı 3.750.000 TL satış bedeline denk gelecek adette 

olmak üzere başvuru revize edilmiştir.  

 

Tahsisli Sermaye Artırımı ilk başvurumuz 26.03.2020 tarihinde onaylanmış olup, 13.10.2020 tarihinde 

revize edilerek başvurumuz güncellenmiştir. Toptan satışlar pazarında işlemlerin gerçekleştirilmesi 

sonrasında planlanan bedelli artırım süreci ile Şirket öz kaynaklarının daha da güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir.  

 

Şirketimiz payları 30.06.2020 tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar II. Grup’da yer alırken 

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesi 02.07.2020 tarihinden itibaren 

Yakın İzleme Pazarına alınmıştır. Şirketimizin planlanan tahsisli ve bedelli sermaye artırımları 

sonrası pazar değişikliği için Borsa İstanbul A.Ş. Yönetimine başvuruda bulunulacaktır.  

 

 

2. Ortaklık Yapısı  
 
31.12.2020 Mali Tablo Dönemi İtibariyle;   

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı  Grup  Nama/Hamiline  
Toplam Nominal 

Tutar (TL)  

Sermayedeki 

Payı (%)  

Bülent ÇOBANOĞLU A     Nama   750.000 9,68 

Özkan DOĞAN B    Hamiline   832.349 10,74 

 Halka Açık  B     Hamiline  6.167.651 79,58 

 Toplam      7.750.000  100,00  
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3. İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları  
  

Şirketimiz İmtiyazlı Paylarının Devrine İlişkin olarak;  

 

a) Şirketimizin 13.11.2020 tarih ve 2020/39 sayılı toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu Üyesi 

Hüseyin Ural AKÜZÜM'e ait  ve  Şirket'in 7.750.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 

% 4,77'sine temsil eden, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 370.000 adet (A) grubu   

imtiyazlı payların Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na beher hisse 

fiyatı 3,60 TL olmak üzere 1.332.000- TL toplam bedel ile devredilmesine karar verilmiştir. 

 

b) Şirketimizin 16.11.2020 tarih ve 2020/42 sayılı toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Semih ERK'e ait  ve  Şirket'in 7.750.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 

3,23'ünü temsil eden, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 250.000 adet (A) grubu   

imtiyazlı payların Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na beher hisse 

fiyatı 3,86 TL olmak üzere 965.000- TL toplam bedel ile devredilmesine karar verilmiştir.  

 

16.11.2020 tarihli KAP açıklaması ile Kamuoyuna bildirilen Semih Erk'e ait 250.000 adet A 

grubu imtiyazlı payların Bülent Çobanoğlu'na devri hususunda Kurulun II. 26-1 Pay Alım 

Teklifi Tebliği'nin 18/1-a maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrıdan muafiyet 

talebinde bulunulmuştur. 

Şirketimiz çağrıdan muafiyet talebimizi değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu, 24.12.2020 

tarih ve 2020/77 nolu haftalık bülteninde aşağıdaki şekilde talebimizin olumlu karşılandığını 

açıklamıştır. 

“Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.’nin (Şirket) 750.000 TL nominal değerli A 

Grubu imtiyazlı payların 250.000 TL nominal değerli kısmının Semih ERK tarafından, 

Bülent ÇOBANOĞLU’na devredilmesiyle, imtiyazlı payların tamamına sahip olan Bülent 

ÇOBANOĞLU’nun Şirket’in yönetim kontrolünü tek başına elde etmiş olması sebebiyle 

doğan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebinin II-26.1 

sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 

olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.”  

             

 İmtiyazlı Paylara İlişkin Esas Sözleşme Madde Hükümleri 

 

Grup  Oy İmtiyazı  Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz  
Pay Devri vb. 

Kısıtlamalar  

A  Madde 12  Madde 7  Madde 10  

  

Madde 12  

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya 

vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç 15 (Onbeş), B grubu pay 

sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.  
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Madde 7  

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından 

seçilecek en az altı (6) en çok dokuz (9) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. 

Yönetim kurulunun altı (6) veya yedi (7) üyeden oluşması halinde üç (3) üyesi; sekiz (8) veya dokuz 

(9) üyeden oluşması halinde ise dört (4) üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği 

adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 

gösterdiği adaylar arasından seçilmiş üyeler içinden bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı 

seçer.  

  

Madde 10  

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. 

Yönetim kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine 

teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş 

payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina 

edemez. Borsada işlem gören A grubu nama yazılı payların ise borsada gerçekleştirilen işlemler 

neticesinde devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez.  

 
 
B- YÖNETİM  
 
1. Yönetim Kurulu  
 

30.09.2020 itibariyle; 

Üyenin Adı Soyadı  Görevi  Şirkette 

Üstlendiği 

Görevler  

Görevi Süresi  

Bülent ÇOBANOĞLU 
Yönetim Kurulu 

Başkanı  
Genel Müdür  17.07.2020-17.07.2023  

Semih ERK 
Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı  
  17.07.2020-17.07.2023 

Hüseyin Ural AKÜZÜM Yönetim Kurulu Üyesi  17.07.2020-13.11.2020 

Mehmet ARI  Yönetim Kurulu Üyesi  17.07.2020-16.11.2020 

Zenfira ALİYEVA 
Yönetim Kurulu 

Bağımsız Üyesi 
 17.07.2020-21.12.2020 

Mehmet PARLAK  
Yönetim Kurulu 

Bağımsız Üyesi 
 17.07.2020-23.12.2020 
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Şirketimizin 17.07.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere Bülent 

Çobanoğlu, Semih Erk, Hüseyin Ural Aküzüm, Mehmet Arı, Zenfira Aliyeva ve Mehmet Parlak 

seçilmişlerdir. 21.07.2020 tarih ve 2020/25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu görev 

dağılımı yapılmıştır. Buna göre Bülent Çobanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı, Semih Erk Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı, Hüseyin Ural Aküzüm ve Mehmet Arı Yönetim Kurulu Asil Üyesi, 

Zenfira Aliyeva ve Mehmet Parlak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmışlardır.  

Genel Kurul toplantı tutanaklarının 05.08.2020 tarih ve 10131 sayılı TTSG’de tescili  ilan edilmiştir.  

 

31.12.2020 itibariyle; 

Üyenin Adı Soyadı  Görevi  Şirkette 

Üstlendiği 

Görevler  

Görevi Süresi  

Bülent ÇOBANOĞLU 
Yönetim Kurulu 

Başkanı  
Genel Müdür  17.07.2020-17.07.2023  

Semih ERK 
Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı  
  17.07.2020-17.07.2023 

Selahattin KURUTKAN Yönetim Kurulu Üyesi   16.11.2020-17.07.2023 

Yusuf Murat BIÇAK Yönetim Kurulu Üyesi  27.11.2020-17.07.2023 

Osman Nezihi ALPTÜRK 
Yönetim Kurulu 

Bağımsız Üyesi 
 21.12.2020-17.07.2023 

Dr. M. Faik ÖZTUNÇ 
Yönetim Kurulu 

Bağımsız Üyesi 
 23.12.2020-17.07.2023 

 

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural Aküzüm 13.11.2020 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 

Arı 16.11.2020 tarihinde, Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmişlerdir. Şirketimizin 16.11.2020 

tarih ve 2020/41 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine Selahattin Kurutkan 

ve Ahmet Seba’nın atamaları yapılmıştır.  27.11.2020 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Seba 

görevinden ayrılmış, yerine Yusuf Murat Bıçak atanmıştır.  

 

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Zenfira Aliyeva 21.12.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Bağımsız 

Üyeliğinden istifa etmiş yerine Osman Nezihi Alptürk’ün ataması yapılmıştır. Yönetim Kurulu 

Bağımsız Üyesi Mehmet Parlak 23.12.2020 tarihinde istifa etmiş yerine Dr. Muharrem Faik Öztunç’un 

ataması gerçekleştirilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket 

esas sözleşmesi uyarınca genel kurulca alınması gerekenler dışında kalan kararları almaya yetkilidir.  

Yönetim Kurulu 2020 yılı 12 aylık dönemde  (47) kırk yedi kez toplanmıştır. Toplantıların tümü Şirket 

merkezinde gerçekleşmiş, toplantılarda kararların tümü katılanların oy birliğiyle alınmıştır.  
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Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket’te üstlendikleri görevlere ek olarak Şirket dışında da bir takım iş ve 

görevler üstlenmişlerdir. Sermaye şirketlerinde görevli üye ve ortaklık payı bilgileri aşağıdaki 

şekildedir.  

  

Üyenin Adı 

Soyadı  
Şirket Unvanı  Görevi  

Ortaklık 

Payı  

Semih Erk (*) 
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.   Yönetim Kurulu 

Başkanı  

%0 

Semih Erk  
Ahmet Veli Menger Holding A.Ş.  Yönetim Kurulu 

Danışmanı  
-  

Selahattin 

Kurutkan 
EVWT Emin Prodiksiyon Yazılım  

Şahıs Firması 
- 

Yusuf Murat 

Bıçak  
EKY Gıda Sanayi Tic. A.Ş. 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 
%10 

Osman Nezihi 

Alptürk 

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri 

A.Ş. ve  Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş 

Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 
- 

  

* Semih Erk Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’de sahip olduğu payların tamamını 27.09.2019 tarihinde 

toplam 1 TL bedel üzerinden Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.’ne devretmiştir. 

 

 

Yönetim  Kurulu  Üyeleri  Özgeçmişleri  

 

Bülent ÇOBANOĞLU 

(Yönetim Kurulu Başkanı) 

1984 yılı Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Bülent ÇOBANOĞLU, 

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesinde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 1984 yılında Novak Koruma 

Hizmetleri A.Ş’de Sistem Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1985 yılından 1995 yılına 

kadar Novak Koruma Hizmetleri A.Ş.’de, Proje ve Teknik Hizmetler, Yurtdışı Proje ve Şantiyelerde 

yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 1995 ile 1997 yılları arasında Han Data Management ve Titan 

Building Systems şirketlerinde Satış Müdürü ve İstanbul Bölge Müdürü görevlerini yürütmüştür. 

1997 yılından başlayarak kurucu ortağı olduğu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.’de Yönetim 

Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini icra etmektedir. 

2021 yılından itibaren Senkron Bina Teknolojileri A.Ş firmasında da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 

Genel Müdürlük yapmaktadır. 

1961 doğumlu olan Bülent ÇOBANOĞLU evlidir. 
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Semih ERK  

(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 

1974 yılı Boğaziçi Üniversitesi, İşletme mezunu olan Semih ERK, 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesinde lisansüstü 

eğitimini tamamlamıştır. 1975 yılında Çukurova Holding A.Ş’de Proje Koordinatörü olarak çalışma hayatına 

başlamıştır. 1976 yılında Askerlik nedeniyle işinden ayrılmış, Askerlik dönüşü 1978 yılında Koç Holding A.Ş.’ye 

bağlı Bozkurt Mensucat A.Ş.’de Planlama Şefi olarak göreve başlamıştır. 1984 yılına kadar Bozkurt Mensucat 

A.Ş.’de  Planlama şefi ve İhracat Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 

1984 ile 1994 yılları arasında önce Transtürk Holding’e bağlı, sonradan Ahmet Veli Menger Holding’e geçen 

Data Bilgi İşlem Sistemleri A.Ş.’de  Genel Müdür Muavini ve Genel Müdür görevlerini yürütmüştür. 

1994 yılından günümüze kadar Ahmet Veli Menger Holding A.Ş.’de Genel Müdür Muavinliği ve bilahare İcra 

Kurulu danışmalığı görevlerini yürütmektedir. 

Ayrıca 1997 yılından başlayarak kurucu ortağı olduğu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.’de Yönetim 

Kurulu Başkan Yrd. olarak Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 

1952 doğumlu olan Semih ERK evli ve iki çocuk babasıdır. 

Selahattin KURUTKAN 
(Yönetim Kurulu Üyesi) 

İstanbul Üniversitesi Computer Education and Instructional Technology bölümü mezunu olan Selahattin 

Kurutkan, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Ar-ge biriminde uzman olarak çalışma hayatına başladı. 2012 

yılında Tatar Holding-Dara Software- Executive görev yaptı. 2014 yılında Ofissepeti- Executive markasını ve 

Üniversite Sanayi işbirliği ile Clean7- Executive markasını oluşturdu. Birçok özel sektör ve Sivil Toplum 

Kuruluşunda  yönetciliği devam etmektedir. 

Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Yusuf Murat BIÇAK 
(Yönetim Kurulu Üyesi) 

Uludağ Üniversitesi Gıda Bölümü mezunu olan Yusuf Murat Bıçak daha sonra Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. 2011 yılında Simit Sarayı’nda Kalite güvenlik Şefi olarak 
çalışma hayatına başlamıştır. 2014 yılından 2017 yılına kadar Simit Sarayı’nda Satınalma Müdürü 
olarak görev süresini tamamlamıştır. 2018 yılında EKY Gıda Sanayi A.Ş. firmasının kurucu ortağı ve 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında Teknoloji Profesyonelleri Derneği 
Hükümet ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 
2019 yılından bu yana Bursa da Otel İşletmelerinde ve Tarım projelerin de ortaklıkları vardır. 
1988 doğumlu olan Yusuf Murat Bıçak evlidir. 
 
Osman Nezihi ALPTÜRK 
(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  İktisat Bölümü mezunu olan Nezihi Alptürk daha sonra 
İngiltere’de Essex Üniversitesinde İktisat  dalında lisanüstü eğitimi yapmıştır. 1975 yılında Azot Sanayi 
A.Ş.’de analist olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1976 yılından 1988 yılına kadar T.C. Merkez 
Bankası’nda Araştırmacılık, Müdürlük ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 
1988  ile 1991 yılları arasında Yıldırım Danışmanlık A.Ş. de  yönetici ortak olarak  çok sayıda şirket ve 
banka  yönetimlerine yönetim danışmanlığı hizmeti vermiştir. 1991 yılından itibaren 1995 yılına kadar 
Garanti Menkul Kıymetler A.Ş. de Genel  Müdür Yardımcısı olarak, Kurumsal Finansman, Araştırma ve 
Yurtdışı Pazarlama görevlerini yürütmüştür. 1996 ile 2000 yılları arasında Doğuş Holding Bütçe, Plan 
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ve İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmıştır. Yine aynı dönem içersinde Körfez Yatırım A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2001 ylından 2108 yılına kadar Doğuş 
Holding A.Ş. İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaparken Holding’in çeşitli şirketlerinde Yöneti Kurulu 
üyeliklerine bulunmuştur. Bu şirketlerden bazıları Galataport Turizm A.Ş.,  Doğuş Otomotiv A.Ş., 
Doğuş Oto Pazarlama A.Ş, Doğuş Tarımsal Arge A.Ş., Doğuş International Ltd UK’dir. 2018 yılından bu 
yana  Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ve  Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurullarında 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
1951 doğumlu olan Nezihi Alptürk evli ve bir çocuk babasıdır. 
 
 
Dr. Muharrem Faik ÖZTUNÇ 
(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) 
 
1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünden derece ile mezun oldu. 
Ardından İstanbul Üniversitesi Para ve Banka Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini 
tamamladı. 1987-2000 yılları arasında Koç Holding'de Yetiştirme Elamanı-Denetim Uzmanı ve 
Koordinatör Yardımcısı olarak çalıştı. 2000 yılında Tofaş-Fiat Grubu ve Otasan-Ford Grubu Bölge 
Pazarlama Şirketleri'nin Koç Holding ile bileşmesi projesini yürüttü. Koç Holding'e bağlı Birmot Şirketi 
kuruluşunu yaparak Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak atandı. 2005 yılına kadar otomotiv sektöründe 
hizmet veren Birmot şirketinde çalıştı. 2005 yılında Birmot şirketinden yine Koç Holding bünyesinde 
yer alan Divan şirketine Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin yeniden yapılanması sürecini 
yürütmek üzere atandı. Yatırım yapmadan otelcilikte büyüme modeli oluşturarak Şirketin büyemesini 
sağladı. Bu sistemle 2005'te 6 olan otel sayısı 10 yıl içinde 28'e yükseldi. Bu süre zarfında Divan markası 
tanıtıldı, yurt dışına açıldı. 2015 yılında idari görevlerinin bıraktı ve yine aynı şirket bünyesinde 
danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 

Bağımsızlık Beyanları 

                                                          BAĞIMSIZLIK BEYANI                                              21.12.2020 

 

             Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ, 'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak; 

• Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile 

şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi 

olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 

eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli 

görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin 

bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların 0/05'inden fazlasına 

birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin 

kurulmamış olduğunu, 

• Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim 

de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar 

çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün sahn aldığı veya sattığı şirketlerde, 

hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli 

görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu 

üyesi olmadığımı, 
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• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 

getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

• Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu 

kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,   

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş 

sayıldığımı, 

• Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki 

çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate 

alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye 

sahip olduğumu, 

• Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam 

olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu, 

• Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu 

üyeliği yapmadığımı, 

• Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim 

kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören 

şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,   

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş 

olduğunu, beyan ederim. 

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 

Saygılarımla, 

Osman Nezihi ALPTÜRK 

(imzalı) 

 

 

                                                              BAĞIMSIZLIK BEYANI                                         23.12.2020 

 

 

             Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ, 'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak; 

• Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile 

şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi 

olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 

eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli 

görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin 

bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların 0/05'inden fazlasına 

birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin 

kurulmamış olduğunu, 

• Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim 

de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar 

çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün sahn aldığı veya sattığı şirketlerde, 

hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli 

görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu 

üyesi olmadığımı, 
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• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 

getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

• Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu 

kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,   

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş 

sayıldığımı, 

• Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki 

çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate 

alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye 

sahip olduğumu, 

• Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam 

olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu, 

• Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu 

üyeliği yapmadığımı, 

• Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim 

kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören 

şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,   

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş 

olduğunu, beyan ederim. 

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 

Saygılarımla, 

Dr. Muharrem Faik ÖZTUNÇ 

(imzalı) 

 

 

2. Üst Düzey Yöneticiler ve Mali Haklar 

Senkron’un organizasyon yapısına uygun olarak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim 

Kurulu üyeleri üst düzey yöneticiler olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi olduğundan şirkette bu dönemde altı (6) üst düzey yönetici görev 

yapmıştır.   

  

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim ve 

ikramiyelerin toplam tutarı 688.402.- TL’dir.  

 

 

 
3. Komiteler 

Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı ve etkin biçimde yerine 

getirmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması 

Komitesi oluşturulmuştur.   
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Kurumsal Yönetim Komitesi  

 

 Üyenin Adı Soyadı  Unvanı  Şirketteki Görevi  

Osman Nezihi ALPTÜRK Başkan  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

Dr. M. Faik ÖZTUNÇ  Üye  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

Selahattin KURUTKAN Üye  Yönetim Kurulu Üyesi 

Nazan KAYA Üye  Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 

  

* Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi sonucu 25.12.2020 tarihi itibariyle Komitelerin Başkan ve 

üyeleri yukarıdaki şekilde güncellenmiştir. Konuya ilişkin KAP yayını yapılmıştır. İlgili KAP linki 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895025 şeklindedir. 

 

Dönem içerisinde 5 (beş) kez toplanan (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi toplantıları dahil) ve 

yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. 

Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.  

  

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 

oluşturulmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi bu iki komitenin görevlerini de yerine 

getirmektedir.  

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları  

  

I. AMAÇ ve KAPSAM  

Madde 1-Bu düzenlemenin amacı Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu 

tarafından oluşturulmuş/oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite) görev ve çalışma 

esaslarını belirlemektir. Sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun 

olarak Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme 

çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak Komitenin görevidir.  

  

II. DAYANAK  

Madde 2-Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.  

Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç 

ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç 

duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.  

  

III. ORGANİZASYON  

Kuruluş  

Madde 3-Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite ayrıca, 

faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.  

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895025
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Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.   

Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. Ancak Komite, yeni 

yönetim kurulunun önceden belirlenmiş olan uyum süreci tamamlandıktan sonra yeniden 

oluşturulur.   

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde 

bulunur, ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan 

doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

  

Üyelik  

Madde 4-Komite Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. 

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin 

çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve 

yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komite 

Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.  

  

Madde 5-Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde toplanır. 

Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının 

zamanlaması ile uyumlu olur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite   

üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk 

alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.  

  

IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR  

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum  

Madde 6-Komite, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmıyor ise 

gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını 

tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Bu kapsamda komite, 

kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz 

uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve iştiraklerinin yapısına uygun 

bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket 

çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken 

Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim 

kuruluna sunar.  

  

Yönetim Kurulu  

Madde 7-Komite, yönetim kuruluna uygun adaylar saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve 

ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler 

belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.   

Komite, yönetim kurulu ve yöneticilerin sayısı ile ilgili öneriler geliştirir, yönetim kurulu üyelerinin 

ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki 

yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar. Yönetim kurulu üyelerinin 

ödüllendirmesi, yönetim kurulu üyelerinin performansını yansıtacak ve şirketin performansı ile 
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ilişkilendirilecek şekilde belirlenir. Bu konuda Komite gerekçe göstermek sureti ile önerilerde 

bulunur.  

Yatırımcı İlişkileri  

Madde 8-Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi 

düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmasını temin etmek 

üzere kurulan Yatırımcı İlişkileri Birimi doğrudan doğruya kurumsal yönetim komitesi başkanına 

bağlı olarak çalışır. Yatırımcı İlişkileri Birimi pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet 

gösterir, yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi 

sağlar.   

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;  

a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,  

b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere 

pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,  

c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi 

düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,  

d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,  

e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine 

yollanmasını sağlamak,  

f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü 

hususu gözetmek ve izlemek  

  

Diğer Sorumluluklar  

Madde 9-Komite, kendi görev alanına giren konularla ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden 

gelen şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.  

 

V. YÜRÜRLÜK  

Madde 10-Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler 

Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 

  

 

Denetim Komitesi  

  

Üyenin Adı Soyadı  Unvanı  Şirketteki Görevi  

Dr. M. Faik ÖZTUNÇ Başkan  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

Osman Nezihi ALPTÜRK Üye  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

  

* Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi sonucu 25.12.2020 tarihi itibariyle Komitelerin Başkan ve 

üyeleri yukarıdaki şekilde güncellenmiştir. Konuya ilişkin KAP yayını yapılmıştır. İlgili KAP linki 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895025 şeklindedir. 

 

Dönem içerisinde 4 (dört) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite 

üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.  

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895025
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Denetim Komitesi Çalışma Esasları  

  

I. Komite  

 

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (**Şirket**) bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu 

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca, Yönetim Kurulu 

kararıyla kurulan ve yetkilendirilen Denetim Komitesi’nin (**Komite**) amacı, şirketin muhasebe 

sisteminin, finansal bilgilerinin denetiminin ve kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve iç 

kontrol sisteminin işleyişini ve etkinliğini gözetmektir.  

  

II. Komite Yapısı ve Yetkilendirme  

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapar. Bununla birlikte Komite kendi yetki 

ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur ve gerekli hallerde rapor 

hazırlayarak Yönetim Kurulu’nun görüşüne sunar. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman 

Yönetim Kurulu’na aittir.   

Denetim Komitesi, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanlığı görevi Bağımsız Yönetim Kurulu 

üyeleri arasından seçilmiş kişi tarafından yerine getirilir. Komite Başkanı’nın seçiminde; üyenin daha 

önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip ve 

muhasebe standartlarına vakıf olmasına özen gösterilir.   

Komitenin çalışma süresi, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile uyumlu 

şekilde belirlenir. Komite, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim 

Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Yıl içerisinde, boşalan 

komite üyeliğine, uygun özelliklere haiz bir üye Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Komitedeki bu 

değişiklik, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.   

  

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Bu kapsamda, komitenin 

görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından 

sağlanır.   

Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, 

Şirketin icradan sorumlu üst yönetimini finansal raporlamaya ilişkin olarak gözetim altında tutabilir, 

sorgulayabilir, düzeltici önlemler alınmasını talep edebilir ve bu önlemleri denetleyebilir.   

  

Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç 

ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.   

Komite’nin görevini ve faaliyetlerini etkili verimli bir şekilde yerine getirmesi için ihtiyaç 

duyduğunda masrafları Şirket tarafından karşılanacak şekilde dışarıdan danışmanlık alabilmesi 

hususunda yetkilendirilmiştir.  

 

III. Komite Toplantıları  

Denetim Komitesi, 3 ayda 1 olmak üzere yılda en az 4 kez toplanır. Komite, ihtiyaç halinde, komite 

çalışmalarının etkinliği için gerek görüldüğü hallerde herhangi bir sıklıkta toplanabilir.   
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Komite Başkanı en az bir hafta önceden yapacağı bildirim ile her zaman Komiteyi toplantıya 

çağırabilir.   

 

Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının 

zamanlaması ile uyumlu olur. Komite, üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar, oy birliği ile 

alınır.   

 

Komitenin toplanma yeri, günü ve saati komite başkanı tarafından belirlenir ve komite üyelerine 

Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından duyurulur.  

Komite, tüm yaptığı çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite toplantılarında alman 

kararlar, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir, toplantıya katılan komite üyeleri 

tarafından imzalanır ve kararlar en az 5 yıl süre ile saklanır.   

Komitenin çalışmaları ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar ve kararlar Yönetim Kurulu’na sunulur.  

Komite gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve 

görüşlerini alabilir. Gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşu, Komite’nin yaptığı mali 

tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir.  

 

IV. Görev ve Sorumluluklar  

  

a) Mali Tablolar ve Kamuyu Aydınlatma  

Periyodik olarak kamuya açıklanan mali tabloların ve dipnotlarının yürürlükteki mevzuata ve 

uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler.   

Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin, Şirketin bağımsız 

dış denetim şirketinin ve Şirket yöneticilerinin görüşlerini alır ve kendi değerlendirmeleri ile birlikte 

Yönetim Kurulu’na yazılı bildirir.   

Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını ve Şirket’i etkileyecek muhasebe politikalarında ve 

prensiplerinde, iç mevzuatta meydana gelen değişiklikleri gerektiğinde inceler ve Yönetim Kurulu’na 

raporlar.  

   

Faaliyet raporunu gözden geçirerek burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre 

doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.   

Bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim 

Kurulu’na yazılı olarak bildirir.   

  

Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli olan şikâyetleri 

inceler ve sonuca bağlar.   

Hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisini araştırır.   

  

Varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, 

dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi muhasebe kayıtlarına aktarılmasında 

Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir. Konu 

hakkındaki görüşlerini Yönetim Kurulu ile paylaşır.  
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b) Bağımsız Dış Denetim  

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, değişimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız 

denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim 

Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.   

Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen 

önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine 

ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.   

Bağımsız dış denetçiler ile toplanarak, Komitenin veya denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği 

konuları görüşür.   

Bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel 

teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.   

Bağımsız denetim şirketi ile ilgili bütçelenmiş her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar.  

 

c) İç Denetim, İç Kontrol ve Mevzuata Uyum  

Şirketin iç denetimden sorumlu birimi tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya 

sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin 

zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.   

İç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirir, görevin şeffaf olarak yapılması için gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlar.   

Çalışma sistematiğinin etkinliği ve iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel 

teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur. Komitenin veya 

iç denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği konular için ayrıca toplanarak görüşür.  Şirket’in iç 

kontrol sistemine ilişkin ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelecek şikâyetleri inceler, değerlendirir 

ve sonuçlandırır.   

  

Şirket faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuatlara ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp 

yürütülmediğini gözetir.   

Muhasebe, iç kontrol, bağımsız denetim ve mevzuata uyum ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin 

gizlilik ilkesi içerisinde incelenmesini ve Yönetim Kurulu’na raporlanmasını sağlar.  

  

V. Yürürlük  

Denetim Komitesi çalışma esasları, Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer, Şirket’in internet 

sitesinde yayımlanır ve kamuya açıklanır. Çalışma esaslarında yapılacak her türlü değişiklik ve 

güncelleme, Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir, kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel 

kurulda ortakların bilgisine sunulur.  
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Riskin Erken Saptanması Komitesi  

  

Üyenin Adı Soyadı  Unvanı  Şirketteki Görevi  

Dr. M. Faik ÖZTUNÇ Başkan  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

Osman Nezihi ALPTÜRK Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Semih ERK Üye  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  

  

* Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi sonucu 25.12.2020 tarihi itibariyle Komitelerin Başkan ve 

üyeleri yukarıdaki şekilde güncellenmiştir. Konuya ilişkin KAP yayını yapılmıştır. İlgili KAP linki 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895025 şeklindedir. 

 

Dönem içerisinde 6  (altı) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, 

kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları  

  

AMAÇ  

Bu düzenlemenin amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 

(“Tebliğ”) doğrultusunda Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.(“Şirket”) Yönetim 

Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken 

Saptanması Komitesi’nin (“Komite”) görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını 

belirlemektir.   

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında 

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen 

risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususundaki çalışmaları Yönetim 

Kurulu’na sunmaktır.  

  

YETKİ VE KAPSAM  

  

a) Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek 

Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet 

edebilir ve görüşlerini alabilir.  

b) Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman 

görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket 

tarafından karşılanır.  

c) Komite üyeleri her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim 

Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.  

d) Komite, İç Yönerge’nin yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik 

önerilerini onay için Yönetim Kurulu’na sunar.  

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895025
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e) Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda risk durumunu 

değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.  

KOMİTENİN YAPISI  

  

f) Komite üyelerinin çoğunluğu Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin iki 

üyeden oluşması halinde, her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu 

icrada  görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İcra Başkanı, Genel Müdür 

komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.  

  

KOMİTE TOPLANTILARI  

Komite’nin toplantıları, Komite’nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak 

amacıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Yönetim 

Kurulu’nun toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Ancak Komite, çalışmalarının 

etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir.  

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir.   

Komite toplantıları Kurumsal Yönetim Sekreteryası (“Sekreterya”) tarafından toplantı öncesinde 

dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır.   

Komite toplantılarında alınan kararlar Sekretarya tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir. Bu 

bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite’nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir 

özetiyle beraber Yönetim Kurulu’na sunulur. Toplantı tutanakları, Sekreteryada saklanır.  

Komite, telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir.  

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.  

Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık 

olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu’na bildirir.  

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

Komite;  

a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk durumu ve Yönetim Kurulu’nun görüşleri 

doğrultusunda;  

b) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana 

gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,  

c) Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az 

yılda bir kez gözden geçirilmesi,  

d) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik 

olarak Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,  

e) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde 

bulunulması görevlerini yerine getirir.  

f) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından 

benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.  

g) Komite gerekli gördüğü hallerde toplanır, toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır.  

  

Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantılar, komite üyelerinin 

toplanamaması halinde teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.  



Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. 
(01.01.2020 – 31.12.2020) Yıllık Faaliyet Raporu 

 

 
 

 

İÇ YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK  

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur. Hazırlanan 

öneriler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.  

 

YÜRÜRLÜK  

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile 

yürürlüğe girer.  

 

4. Üst Yönetim Bilgileri  
 

Genel Müdür 
Tahsili  Statü 

Mesleki Tecrübe  

Bülent ÇOBANOĞLU 
 Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

Üst Düzey Yönetici  37 Yıl 

 
 
5. Yatırımcı İlişkileri 
 

 Adı Soyadı  
Görev Unvanı  

Telefon 

Numarası  

E-mail Adresi  

Nazan 

KAYA 

Yatırımcı İlişkileri 

Bölüm Yöneticisi  

(0212) 942 63 96 nazan.kaya@senkronguvenlik.com.tr 

 
 
6. Personel Hakkında Bilgiler  
Şirket bünyesinde 31.12.2020 tarihi itibarıyla 3 kişi istihdam edilmiştir. (31.12.2019: 3 kişi) 

                             

                              SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.  

                                                    ORGANİZASYON ŞEMASI 
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Bağlı ortaklığımız Senkron Bina teknolojileri A.Ş.’nin rapor tarihi itibariyle personel sayısı 10’dur. 

 

Şirket çalışanları herhangi bir sendikaya üye olmayıp, toplu sözleşmeye imza atmamıştır. Senkron, 

Şirket çalışanlarının Şirket’i temsilen yaptıkları giderler dolayısıyla ortaya çıkan yol masrafı, yemek 

masrafı ve konaklama giderlerini karşılamaktadır.  

 
 
 FAALİYETLER 
 
1. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 
Şirket Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence No: 201/6 34394 Şişli / İstanbul adresindeki 

şirket merkezinden idare ve koordine edilmektedir. Şirket, kendi bünyesinde üretim faaliyeti 

gerçekleştirmediğinden yıl içerisinde araştırma-geliştirme için kaynak ayırmamış ve harcama 

yapmamıştır. Bağlı ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. firmamızda üretim yapılmakta olup, 

yatırım ve araştırma geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.  

 

 

2.  Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 

Senkron, elektronik hizmetler sektörünün bir parçası olan elektronik güvenlik sistemleri alanında 

faaliyet göstermektedir. Bu segment; hırsızlık, tehdit algılama ve alarm verme, kapalı devre 

görüntüleme ve kayıt altına alma, görüntü değerlendirme ve iletme, alarm haber alma, geçiş ve erişim 

yetkilendirme ve kısıtlama, yangın algılama ve alarm gibi güvenlik-emniyet amaçlı yazılım, donanım 

ve hizmetlerini bünyesinde barındırır.  

  

Bu kapsamda Senkron, yurt içi ve yurt dışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, 

tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre 

çözümler sunmaktadır. Şirket’in faaliyetleri Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 

201/6 Şişli / İstanbul adresindeki ana merkezden yürütülmektedir. Şirket, satış ve teknik 

organizasyonunu Türkiye’nin her bölgesine ve yurtdışı lokasyonlara hizmet verecek şekilde 

yapılandırmıştır.  

Şirket’in satışını gerçekleştirdiği ürün grupları temel olarak şunlardır:  

  

• Kapalı Devre TV Sistemleri  

• Kapalı Devre TV Sistemleri Güvenlik Yazılımları  

• Kartlı Geçiş Sistemleri  

• Biyometrik Giriş Sistemleri  

• Hırsız Alarm Sistemleri  

• Yangın Alarm Sistemleri  

• Yangın Söndürme Sistemleri  

• Çevre Güvenlik Sistemleri  

• Video Interkom Sistemleri  

• Otopark Güvenlik Bariyerleri, Hidrolik Yol Kesiciler ve Hızlı Kapılar  
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• Araç Plaka Tanıma, RFID ve Araç Altı Görüntüleme Sistemleri  

• Metal Kapı ve El Dedektörleri, Işınlı Paket Tarama Kontrol Cihazları  

• Patlayıcı ve Narkotik Tespit Sistemleri  

• Turnike ve Yüksek Güvenlikli Tam Boy Kabinler  

• Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri  

• Elektronik Ürün Gözetleme Sistemleri  

• Sanat Ürünleri Kablosuz Güvenlik Sistemleri  

  

Senkron, yukarıda sayılı ürünlerle sınırlı kalmamak üzere, üstlenilen projeye özgü ürünleri ve 

sistemleri, yurt içi ve yurt dışında anlaşmalı tedarikçi ve çözüm ortaklarından temin ederek hizmet 

sunmaktadır. Şirket bünyesinde üretim faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.  

  

Şirketin gerçekleştirdiği hizmetler temel olarak şunlardır:  

  

• Proje Danışmanlığı  

• Entegrasyon  

• Satış Sonrası Teknik Servis ve Bakım  

• Alarm Haber Alma Hizmetleri  

 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 23.11.2018 tarih ve 2018-36 sayılı toplantısında; 

Şirketin, işletme giderleri verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirler kapsamında, hizmet tarafında 

taşeron sistemine geçilmesine, Şirket hizmetlerinin taşere edilmesine yönelik olarak reorganizasyon 

tedbirleri ile diğer gerekli tüm tedbir ve çalışmaların başlatılmasına ve 31.12.2018 tarihine kadar 

gerekli işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 23.11.2018 tarihli kararı ile taşeron sistemine geçilmesi nedeniyle, 

Yönetim Kurulu’nun 02.01.2019 tarih ve 2019-2 sayılı kararı gereğince; 28 personelin kıdem ve yıllık 

izin ücretlerinin ödenerek diğer hak ve yükümlülükleri ile Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’ye 

aktarılmasına karar verilmiştir. 

 

27.09.2019 ve 11.10.2019 tarihli KAP açıklamaları ile Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’nin 1.500.000.- TL 

ödenmiş sermayesini oluşturan payların tamamı Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. 

tarafından ilişkili taraf Semih ERK’den 1.- TL toplam bedel üzerinden satın alınmıştır. 

 

Taşeron Sözleşmesi ile Şirketimiz adına imalat yapan ilişkili taraf Şirketin tüm paylarının satın 

alınması suretiyle bağlı ortaklık tesisinin Şirketimiz faaliyetlerine ve karlılığına olumlu etkisi 

beklenmektedir. 

 

Ancak 2020 yılı başından itibaren Ülkemizde ve Dünya’da yaşanan covid-19 salgınının ekonomi 

üzerinde yarattığı daralma etkisi nedeniyle proje gelirlerinde ilk dönemde beklenen artış 

sağlanamamıştır. Üçüncü çeyrekte ise ciro ve kar rakamlarımda iyileşme gözlenmiştir. 
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Şirketin 26.03.2020 tarihli SPK onaylı tahsisli sermaye artırımı işlemleri Yönetim Kurulu Başkanı 

Bülent Çobanoğlu’nun Covid-19 teşhisi ile tedavi görmesi nedeniyle süreçte erteleme yaşanmıştır.  

 

 

Rapor Tarihi İtibariyle Tahsisli Sermaye Artırım Süreci 

Sermaye Piyasası Kurulu’na nihai güncel başvuruda; 627.000.- TL Bülent Çobanoğlu’nun 

alacaklarından mahsup, 3.123.000.- TL nakit olmak üzere toplam 3.750.000.- TL Tahsisli Sermaye 

Artırım talebimiz güncellenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.01.2021 tarih 2021/04 sayılı 

haftalık bülteni ve 22.01.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-691 sayılı Kurul karar bildirimi yazısı 

ile onaylanmıştır. 

Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların 

nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış 

İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak 

belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle (3.123.000 TL'si nakden, 627.000 TL'si Bülent 

ÇOBANOĞLU'nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben) toplam 3.750.000 TL satış bedeli 

karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketimizin yönetim kurulu 

başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin 

ihraç belgesinin Kurul'ca onaylanması talebini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu 21.01.2021 

tarih ve 4/66 sayılı toplantısında; 

 

Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların 

nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 

fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle (3.123.000 TL'si nakden, 627.000 TL'si 

Bülent ÇOBANOĞLU'nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben) toplam 3.750.000 TL satış 

bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketimizin yönetim 

kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara 

ilişkin ihraç belgesinin; 

 

(i) Sermaye artırımında Bülent ÇOBANOĞLU'nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsup 

edilecek tutarın, mahsuba konu 627.000 TL'den Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'nin borcu nedeniyle 

bankaya yapılan 1.865 TL ödemenin çıkarılarak dikkate alınması ve bu tutardaki fonun Bülent 

ÇOBANOĞLU tarafından nakden ödenmesi, 

 

(ii) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla 

Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde 

bulundurularak, Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 

fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi sonrasında 

nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla onaylanmasına karar 

vermiştir. 
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Kurul karar bildirimi sonrası Şirketimizce tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal 

tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla 25.01.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü 

çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı ihraç 

belgesi 31.01.2021 tarihinde KAP'da ilan edilmiştir. 

 

Fakat İhraç belgesinde yer alan ve satışa aracılık edecek olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 

aracılık sözleşme süresinin bittiğini ileri sürmesi nedeniyle, sözleşmenin uzatılmasına dair 

maddelerinde uzlaşı sağlanamadığından yasal 10 iş günü süre içinde aracılık hizmeti temin 

edilememiştir. 

 

Şirketimiz, bu durumda toptan satışlar pazarı işlemlerine dair  aracılık hizmeti almak amacıyla 

İNVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 18.02.2021 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Şirketimiz  

04.03.2021 tarihinde  TSP işlemlerin devamı için Borsa İstanbul A.Ş.'ye yeniden başvuru yapmıştır. 

Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeniden belirleyeceği pay fiyatı ve nominal tutar üzerinden düzenlenecek 

ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmak üzere sunulacaktır. 

 

 

Rapor Tarihi İtibariyle Borçların Yapılandırılması Çalışmaları  

 

26.11.2020 tarihinde Şirketimizin, Vergi Dairesi ve SGK borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 

sayılı kanun çerçevesinde Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Senkron 

Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili kamu kurumlarına internetten başvuru yapılmıştır. 

 

Vergi Dairesi Borçlarının Yapılandırılması 

Şirketimizin GİB - (Vergi Dairesi)  borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun 

çerçevesinde Şirketimiz ve Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili 

kamu kurumuna  yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır. Buna göre, Vergi Dairesi borçları 

yapılandırması,  31 Ocak 2021 tarihinden başlamak üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenmek 

suretiyle aşağıdaki toplam tutarlar üzerinden onaylanmıştır. 

                                                  

  
GİB (Vergi Dairesi)  

  
Yapılandırılan Borç (TL) 

  

  
Hesaplanan Gecikme 
Zammı (TL) 

  

  
Ödenecek Taksitli 
Toplam Tutar (TL) 

  
Senkron Güvenlik ve İletişim 
Sistemleri A.Ş.  

    2.646.357,74 
  

  
        396.953,67 

  

  
   3.043.311,41 

  

  
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. 

  

  
      539.040,18 

  

  
          80.856,03 

  

  
      619.896,21 

  

  
TOPLAM  

  
   3.185.397,92  

  
        477.809,70      3.663.207,62 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının Yapılandırılması 

Şirketimizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı 

Kanun çerçevesinde Şirketimiz ve Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına 

ilgili kamu kurumuna  yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır. Buna göre, SGK borçları 

yapılandırması 01 Mart 2021 tarihinden başlamak üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenmek 

suretiyle aşağıdaki toplam tutarlar üzerinden onaylanmıştır. 

 

                                                     

  
SGK 

  
Yapılandırılan  Borç 
(TL) 

  

  
Hesaplanan  Gecikme 
Zammı (TL) 

  

  
Ödenecek  Taksitli Toplam 
Tutar (TL) 

  
Senkron Güvenlik ve 
İletişim  Sistemleri A.Ş.  

  
        89.034,32 

  

  
          13.355,15 

  

  
            102.389,47 

  

  
Senkron Bina 
Teknolojileri A.Ş.  

  
      889.424,06 

  

  
        133.406,32 

  

  
         1.022.830,38 

  

  
TOPLAM 

  

  
      978.458,38 

  

  
        146.761,47 

  

  
         1.125.219,85 

  

 

 

Banka Kredi Borçlarının Yapılandırılması 

Şirketimizin 30.09.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler 

Başlığı ile 22.11.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan Borçluluk Yapısına ilişkin dağılımda; 

Kısa ve uzun vadeli olmak üzere Banka kredi borçlarına ait 5.577.346,01.- TL tutarın içinde yer alan 

Ziraat Bankasına ait 1.869.798,25 TL (güncel tutar 1.950.119,35 TL) borcumuza istinaden 

Ziraat Bankası ile sürdürülen borç yapılandırma görüşmeleri olumlu sonuçlandırılmış olup, taraflar 

arasında borcun tamamen ödenerek kapatılması hususunda  26.02.2021 tarihinde Ödeme Protokolu 

imzalanmıştır. 

 

 

Rapor Tarihi İtibariyle Şirketin İmzaladığı İş Sözleşmeleri  

 

a- Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile  KSK GRUP TAAHHÜT İNŞAAT 

TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. arasında imzalanan İş Sözleşmesi  

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile  KSK Grup Taahhüt İnşaat Turizm San. 

ve Tic. A.Ş. arasında  Sakarya ili, Serdivan İlçesinde yapımı devam eden, Sapanca Gölbaşı Konakları 

projesine ait, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Fiziki Güvenlik Hizmetleri işine dair  ticari sözleşme   

3.950.000 TL + KDV bedel üzerinden bugün (28.12.2020) imzalanmıştır. İşin süresi 12 Aydır. İşin 

kapsamı; Elektrik, elektronik güvenlik, mühendislik, ekipman, cihaz, malzeme temini, fiziksel ve 

elektriksel montajlar ve çalışır durumda devreye alma, yapım işleridir. Bağlı ortaklığımız Senkron 

Bina Teknolojileri A.Ş.’ye sözleşme gereği iş avansı olarak 1.185.000 TL avans ödemesi yapılmıştır. 
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b- Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT 

& KAM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI arasında imzalanan İş Sözleşmesi 

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT 

& KAM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI arasında Hakkari ilinde yapımı devam eden, Hakkari Üniversitesi 

Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı işine ait; Elektronik Güvenlik 

Sistemleri, Merkezi Anons Ve Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri 

işlerine dair ticari sözleşme 2.800.000 TL + KDV bedel üzerinden bugün (29.12.2020) imzalanmıştır. 

İşin süresi 6 Aydır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve 

Elektriksel montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri 

A.Ş.’ye sözleşme gereği iş avansı olarak 840.000 TL avans ödemesi yapılacaktır.  

31.12.2020 tarihi itibariyle 840.000.- TL avans ödemesi yapılmıştır. 

 

c- Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KAM İNŞAAT TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ & GÜVEN-İŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI arasında 

imzalanan İş Sözleşmesi 

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KAM İNŞAAT TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ & GÜVEN-İŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI 

arasında, Elazığ İli Merkez İlçesi, Çatalçeşme Mahallesi, 5.Etap, 281 Adet Konut, 7 Adet dükkan ve 1 

Adet Cami İnşaatları işine ait; Kapalı Devre CCTV Sistemleri, Video Intercom Sistemleri, Yangın İhbar 

Sistemleri ile Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme işlerine dair ticari sözleşme  3.100.000 TL 

+KDV bedel üzerinden bugün (30.12.2020) sözleşme imzalanmıştır. İşin süresi 3 (Üç) Aydır. İşin 

kapsamı; Mühendislik, Ekipman,Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel Montajlar  ile çalışır 

durumda  devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’ye  sözleşme gereği iş avansı 

olarak 930.000 TL avans ödemesi yapılacaktır. 

31.12.2020 tarihi itibariyle 930.000.- TL avans ödemesi yapılmıştır. 

 

d- Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile INDRA S.L.U. MINSAIT firması 

arasında imzalanan Gizlilik Anlaşması  

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile INDRA S.L.U. MINSAIT Firması 

arasında, Irak’da yapılması planlanan yeni bir proje için Elektronik Güvenlik Sistemlerinin 

Entegrasyonu kapsamında Gizlilik Anlaşması (NDA) imzalanmıştır. 

 

 

e- Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile 2410 CONSTRUCTIONS D.O.O. 

firması arasında imzalanan İş Sözleşmesi  

Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile 2410 CONSTRUCTIONS D.O.O. firması 

arasında, MONTENEGRO/KARADAĞ’da yapımı devam eden LOTUS RESİDENCE  Projesine ait; 

Elektronik Güvenlik Sistemleri, Açık Alan Seslendirme Sistemleri, Kapalı Devre TV ve Video Analiz 

Kayıt Sistemleri, Ev Otomasyonu Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri, Fiber Optik Çevre Güvenlik 

Sistemleri, AG/OG  Elektrik Alt ve Üstyapı Sistemleri ile İnşaat Yapım İşlerine dair ticari sözleşme 

710.000 EURO  bedel üzerinden bugün (18.01.2021) sözleşme imzalanmıştır.  İşin tamamlanma süresi 
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6 (Altı) aydır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel 

montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. 

 

 

f- Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile BARME GRUP PROJE İNŞAAT 

MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK SAN.TİC.A.Ş. arasında imzalanan İş Sözleşmesi 

Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile BARME GRUP PROJE İNŞAAT 

MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK SAN.TİC.A.Ş. arasında, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Proje 

Koordinasyon Merkezi tarafından, Depreme hazırlanacak olan; Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu / 

Esenler Merkezi Eğitim Merkezi / Esenler Türk-İsveç Kardeşlik Okulu / Bağcılar Fatih İlkokul 

binalarının; Yangın İhbar Sistemleri, Seslendirme ve Anons Sistemlerinin, Kapalı devre TV ve Kayıt 

Sistemlerinin, Data Dağıtım Sistemleri ile Telefon Sistemlerinin Yeniden Yapım işlerine dair ticari 

sözleşme; 1.980.150 TL  bedel üzerinden bugün (20.01.2021) imzalanmıştır. Verilecek iş programına 

bağlı olarak okullar 1 (Bir) sene sonunda tamamlanacaktır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, 

Cihaz ve Malzeme temini, Fiziksel ve Elektriksel Montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım 

işleridir. 

 

g- Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE 

BİLİŞİM A.Ş. firması arasında imzalanan İş Sözleşmesi 

Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE 

BİLİŞİM A.Ş. firması arasında, kapı geçiş kontrol projesinde kullanılması amacıyla, Kartlı Geçiş 

Sistemi yazılımının satışı işlerine dair ticari sözleşme 3.000.000 TL bedel üzerinden bugün (28.01.2021) 

imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve uygulaması işleridir. İşin tamamlanma süresi 3 (Üç) 

aydır. 

 

 

h- Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE 

BİLİŞİM A.Ş. firması arasında imzalanan 2. İş Sözleşmesi 

Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE 

BİLİŞİM A.Ş. firması arasında, kapalı devre TV sistemi projesinde kullanılması amacıyla, Video 

Analiz Yazılımının  satışı işlerine dair ticari sözleşme 3.800.000 TL bedel üzerinden bugün (01.02.2021) 

imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve uygulaması işleridir. İşin tamamlanma süresi 3 (Üç) 

aydır. 

 

3. Bağımsız Denetim  
Şirket’in 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi finansal tabloları NOTE OFFİCE Uluslararası Bağımsız 

Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi 

tutulacaktır. Şirketimiz 17.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen ilgili Bağımsız 

Denetim şirketi, pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. 

 

4. İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler 

2020 yılı  12 aylık dönemde idari yaptırım bulunmamaktadır. 
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Şirketin mevcut borçları ve dava konusu tutarlar hakkında sayısal bilgiler 22.11.2020 tarihinde 

KAP’da ilan edilmiştir. 

 

İlgili KAP linki aşağıdaki gibidir. 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889478 
 
 
5. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar İle Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler 

 
 

6 .  Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

17.07.2020 tarihinde 2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda 

alınan kararlar 05.08.2020 tarihinde tescil, 05.08.2020 tarih ve 10131 sayılı TTSG’de ilan olunmuştur.  

Toplantı tutanağı ve ekleri 17.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda 

(www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.senkronguvenlik.com.tr )  yayınlanmıştır. 

 

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır. 

 

 

7. Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler 

Dönem içinde Bağış ve Yardımda bulunulmamıştır.  

 
 
8. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 
17.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 

02.01.2020 tarih ve E.57 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.01.2020 tarih ve E.00051733680 sayılı yazısı 

ile onayladığı şekliyle Şirket Esas sözleşmesinin  “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. Maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oylamaya sunulmuş, oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

 

 

 

 

 

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu 
Ödenmiş/Çıkarıl

mış Sermayesi 

Şirketin 

Sermayedeki 

Payı  

Para 

Birimi 

Şirketin 

Sermayedeki 

Payı (%) 

SENKRON BİNA 

TEKNOLOJİLERİ 

A.Ş.  

Hırsız ve yangın 

alarmları ile benzeri 

cihazların toptan 

ticareti 

1.500.000 1.500.000 TL  100 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.senkronguvenlik.com.tr/
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SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL 
TASARISI 

  
ESKİ METİN  YENİ METİN 

 
ŞİRKETİN SERMAYESİ 
MADDE 6  
Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 20.10.2014 tarih ve 2104 /10141 

sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.  

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 27.500.000 

(yirmiyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, her biri 1 

(Bir) Türk Lirası itibari değerde 27.500.000 

(yirmiyedimilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 

tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) (Kayıtlı sermaye 

tavan izninin verildiği yıldan başlamak üzere yıllar 

uyarlanacaktır.) için geçerlidir.2022 yılı sonunda izin 

verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 

2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen 

tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı 

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı 

yapılamaz.  

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 7.750.000 

(yedimilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olup, bu 

sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 

7.000.000 (yedimilyon) adet B grubu hamiline yazılı ve 

tamamı Kerem Bilge’ye ait olmak üzere 750.000 

(yediyüzellibin) adet A grubu nama yazılı pay olmak 

üzere toplam 7.750.000 adet paya bölünmüştür. 

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak 

tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen 

satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan 

paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.  

 
ŞİRKETİN SERMAYESİ 
MADDE 6  
Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 20.10.2014 tarih ve 2104 /10141 

sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.  

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 27.500.000 

(yirmiyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, her biri 

1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 27.500.000 

(yirmiyedimilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 

tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) (Kayıtlı sermaye 

tavan izninin verildiği yıldan başlamak üzere yıllar 

uyarlanacaktır.) için geçerlidir.2022 yılı sonunda izin 

verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa 

dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel 

kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla 

sermaye artırımı yapılamaz.  

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 7.750.000 

(yedimilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olup, bu 

sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 

750.000 (yediyüzellibin)  adet  A grubu nama yazılı 

ve 7.000.000 (yedimilyon) adet B grubu hamiline 

yazılı olmak üzere toplam 7.750.000 adet paya 

bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı, 

muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 

ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal 

edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.  
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Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir.   

A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7’inci ve 

12’inci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna 

aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi 

hariç olmak üzere genel kurulda oy hakkı imtiyazı 

tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya 

imtiyaz tanınmamıştır.   

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi 

kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A 

grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar 

çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma 

haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay 

çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç 

edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları 

kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye 

artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine 

karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine 

de sermayeleri oranında B Grubu pay alma hakkı 

verilir.   

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde 

kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin 

yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli 

veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında 

karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını 

kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz.  

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.  

 
  

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir.   

A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7’inci ve 

12’inci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna 

aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi 

hariç olmak üzere genel kurulda oy hakkı imtiyazı 

tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya 

imtiyaz tanınmamıştır.   

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi 

kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A 

grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar 

çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma 

haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay 

çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar 

ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma 

hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye 

artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine 

karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine 

de sermayeleri oranında B Grubu pay alma hakkı 

verilir.   

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde 

kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin 

yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli 

veya nominal değerinin altında pay ihracı 

konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 

hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında 

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.  

Ana sözleşme tadilatına ilişkin Genel Kurul toplantı tutanakları  05.08.2020 tarihinde tescil, 05.08.2020 

tarih ve 10131 sayılı TTSG’de ilan olunmuştur. 
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E. FİNANSAL DURUM 
 
Özet Finansal Tablolar  

  

Özet Bilanço          31.12.2020        31.12.2019  

Dönen Varlıklar  25.844.995 13.373.054  

   - Nakit ve Nakit Benzerleri    218.417      336.708  

   - Ticari Alacaklar  13.473.648   4.094,978 

   - Stoklar    0   3.308.213 

   - Diğer Dönen Varlıklar  422.983   1.337.160 

Duran Varlıklar  4.868.057   6.429.985 

   - Maddi Duran Varlıklar 809.754     914.116 

   - Ertelenmiş Vergi Varlığı  2.282.346   3.718.383 

Toplam Varlıklar  30.713.052 19.803.039 

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler  22.502.899 18.197.074 

   - Kısa Vadeli Borçlanmalar    2.566.474   2.945.875 

   - U.V.Borç. Kısa Vadeli Kısımları  4.334.508   3.813.103 

   - Ticari Borçlar  5.503.739   5.331.050 

   - Diğer K.V. Yükümlülükler  6.176.219    3.480.973 

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 66.129      229.999 

   - Uzun Vadeli Borçlanmalar                  0      164.715 

   - Diğer U.V. Yükümlülükler  66.129        65.284 

Özkaynaklar  8.144.024   1.375.966 

   - Ödenmiş Sermaye     7.750.000    7.750.000  

   - Sermaye Düzeltmesi Farkları     1.198.232   1.198.232  

   - Paylara İlişkin Primler     5.177.954    5.177.954  

- Diğer Yedekler    1.263.142    1.263.142 

   - Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)    (13.315.935) (10.423.731)  

   - Dönem Net Karı/(Zararı)  6.721.603   (2.892.204)  

Toplam Kaynaklar  30.713.052  19.803.039 
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Özet Gelir Tablosu         31.12.2020      31.12.2019  

Hasılat  14.853.853 8.536.041 

Satışların Maliyeti (-)   (3.605.849) (8.599.913) 

Brüt Kar/Zarar  11.248.004 (63.872) 

   - Genel Yönetim Giderleri (-)   (1.190.675)  (1.817.164) 

   - Pazarlama Giderleri (-)       (50.940)  (457.391) 

   - Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 61.328 1.358.458 

   - Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler      (178.889) (218.285) 

Esas Faaliyet Karı/Zarar 9.888.828 (1.198.254) 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 337 96.971 

Finansman Gelirleri 10.747  116.372 

Finansman Giderleri     (262.246) (2.058.547) 

Vergi Öncesi Kar/Zarar 9.637.666 (3.043.458) 

Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)    (-1.422.935) (151.254) 

Net Kar/(Zarar)  6.721.603 (2.892.204) 

 
 
Kar Dağıtım Politikası 
Şirket esas sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 15.maddesi kar dağıtım politikasını 

açıklamaktadır 

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI  

MADDE 15  

Şirket’in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif 

amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl 

zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:  

Genel Kanuni Yedek Akçe:   

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin 

yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.  

Birinci Kar Payı:   

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından 

belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı dağıtılır.   
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İkinci Kar Payı:   

c) Safi kardan, (a) ve (b)  bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel 

kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 

521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.   

ç) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra 

bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrası c bendi 

uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.  

d) TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım 

politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı aktarılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, 

ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi 

dışındaki kişilere karda pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen 

kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kar payı dağıtılamaz  

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 

tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara 

dağıtılır.  

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek 

yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.  

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar 

payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur.   

 
 
İlişkili Taraflar  

Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde ilişkili tarafları ile oluşan hesap bakiyeleri ve işlem 

hacimleri aşağıdaki şekildedir. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısa Vadeli Borçlar 

 

31.12.2020 

 

      31.12.2019  

 

Ticari Borçlar  37.261        36.723 

Neo- Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş. 37.261        36.723 

Diğer Borçlar 755.238        98.504 

  Ortaklara Borçlar (Bülent Çobanoğlu) 755.238  0 

  Ortaklara Borçlar (Semih Erk) 0 98.504 

TOPLAM 792.499  135.227 
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* 31.12.2020 tarihli mali tabloların konsolide bazlı düzenlenmesi nedeniyle Bağlı Ortaklığımız 

Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile yapılan Mal ve Hizmet Alım- Satım bakiyeleri (0) olarak 

görülmekte olup, işlemlerin konsolidasyon öncesi detay tablosu aşağıdaki gibidir. 
 
 

Senkron Güvenlik A.Ş. Tarafından Gerçekleşen Grup İçi İşlemler aşağıdaki gibidir: 

1.01.2020 

31.12.2020 

Mal ve Hizmet Satışları   

Senkron Bina A.Ş. 2.565.477 

Finansal Gelir/Giderler   

Senkron Bina A.Ş. 332.237 

 

 
F. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi 
 

Sermaye Riski Yönetimi 

Şirket’in sermaye yönetimindeki hedefleri; faaliyetlerinin devamlılığını sağlayarak ortaklara getiri ve 

diğer hissedarlara fayda sağlayabilmek ve hizmetleri risk seviyesine uygun bir şekilde fiyatlandırarak 

karlılığını arttırmaktır. 

 

Şirket, sermaye miktarını risk düzeyi ile orantılı olarak belirlemektedir. Ekonomik koşullara ve 

varlıkların risk karakterine göre şirket öz kaynakların yapısını düzenlemektedir. 

 

Şirket, sermaye yönetimini finansal borç/özkaynak oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran, net 

finansal borcun toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. 

 

Finansal tablo tarihleri itibariyle toplam net borçların sermayeye oranı aşağıdaki gibidir. 

 

Finansal Borç / Özkaynak Oranı 

 

31.12.2020       31.12.2019 

 

Finansal Borçlar 6.900.982 6.923.693 

Nakit ve Nakit Benzerleri (218.417) (336.708) 

Mal ve Hizmet Alış ve Satışları   
01.01.2020 

31.12.2020 

01.01.2019 

31.12.2019 

Mal ve Hizmet Satışları 0 19.700 

Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.  0 19.700 

Mal ve Hizmet Alışları 0 0 

Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.  0 0 
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Net Finansal Borçlar 6.682.565 6.586.985  

Özkaynaklar 8.144.024 1.375.966 

Özkaynaklar – Net Finansal Borçlar 1.461.459  (5.211.019) 

Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar 82% 479% 

 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi  tarafından  10.03.2020 tarih ve 2020/1 sayılı toplantısında 

Şirketin Özkaynaklarının nakit karşılığı sermaye artırımlarının acil olarak gerçekleştirilmesi  

Yönetim Kurulu’na önerilmiştir. 

 

Şirketin 26.03.2020 tarihli SPK onaylı tahsisli sermaye artırımı işlemleri Yönetim Kurulu Başkanı 

Bülent Çobanoğlu’nun Covid-19 teşhisi ile tedavi görmesi nedeniyle süreçte erteleme 

yaşanmıştır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’na nihai güncel başvuruda; 627.000.- TL Bülent Çobanoğlu’nun 

alacaklarından mahsup, 3.123.000.- TL nakit olmak üzere toplam 3.750.000.- TL Tahsisli Sermaye 

Artırım talebimiz güncellenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.01.2021 tarih 2021/04 sayılı 

haftalık bülteni ve 22.01.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-691 sayılı Kurul karar bildirimi yazısı 

ile onaylanmıştır. 

 

 

Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Olaylar  

  

Sermaye Piyasası Kurulu’na nihai güncel başvuruda; 627.000.- TL Bülent Çobanoğlu’nun 

alacaklarından mahsup, 3.123.000.- TL nakit olmak üzere toplam 3.750.000.- TL Tahsisli Sermaye 

Artırım talebimiz güncellenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.01.2021 tarih 2021/04 sayılı 

haftalık bülteni ve 22.01.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-691 sayılı Kurul karar bildirimi yazısı 

ile onaylanmıştır. 

 

Kısa ve uzun vadeli olmak üzere Banka kredi borçlarına ait 5.577.346,01.- TL tutarın içinde yer alan 

Ziraat Bankasına ait 1.869.798,25 TL (güncel tutar 1.950.119,35 TL) borcumuza istinaden Ziraat 

Bankası ile sürdürülen borç yapılandırma görüşmeleri olumlu sonuçlandırılmış olup, taraflar 

arasında borcun tamamen ödenerek kapatılması hususunda  26.02.2021 tarihinde Ödeme Protokolu 

imzalanmıştır. 

 

01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu Bağımsız Denetimden geçmiş 

olup,  Şirket Yönetim Kurulu’nun 08.03.2021 tarih ve 2021-04 sayılı toplantısında alınan kararla 

onaylanmıştır.  

 
 
G-   Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgilendirme Formu (KYBF) 
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                                   KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF) 
 
 

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI  
AÇIKLAMA 

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar 
güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına 
sunulmaktadır. 

 
Evet 

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 
 

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan 
kaçınmıştır. 

 
Evet 

1.3. GENEL KURUL  

1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı 
bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. 

 
Evet 

1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri 
adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda 
bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 

 
İlgisiz 

 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer 
kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, 
genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.  

 
Evet 

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan 
yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.  

 
Evet 

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil 
kamuya açık olarak yapılmıştır.  

 
Evet 

1.4. OY HAKKI  

1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve 
uygulama bulunmamaktadır. 

 
Evet 

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. 

Hayır. A Grubu paylara 
yönetim kuruluna aday 
gösterme ve yönetim kurulu 
üyelerinin seçimi hariç olmak 
üzere genel kurulda oy hakkı 
imtiyazı tanınmıştır. B Grubu 
paylara ise özel bir hak veya 
imtiyaz tanınmamıştır. 
Olağan ve olağanüstü genel 
kurul toplantılarında hazır 
bulunan A grubu pay 
sahiplerinin veya vekillerinin 
her bir pay için yönetim 
kurulu üyelerinin seçimi hariç 
15 (onbeş), B grubu pay 
sahiplerinin veya vekillerinin 
ise her bir pay için 1 (bir) oy 
hakkı vardır. Yönetim 
Kurulu’nun altı veya yedi 
üyeden oluşması halinde üç 
üyesi; sekiz veya dokuz 
üyeden oluşması halinde ise 
dört üyesi A grubu pay 
sahiplerinin çoğunluğunun 
göstereceği adaylar 
arasından seçilir. 
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1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde 
bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. 

 
İlgisiz. 

1.5. AZLIK HAKLARI  

1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. 
Evet 

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana 
sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek 
genişletilmiştir.  

Hayır. Şirket esas 
sözleşmesinde azlık 
haklarının kullandırılması ile 
ilgili bir düzenlemesi 
bulunmamaktadır. 

1.6. KAR PAYI HAKKI  

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal 
internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. 

Evet 

1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde 
edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari 
bilgileri içermektedir. 

 
Evet 

1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem 
maddesinde belirtilmiştir. 

 
Evet 

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile 
ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.   

 
Evet 

1.7. PAYLARIN DEVRİ  

1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
 
Evet 

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ  

2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer 
alan tüm öğeleri içermektedir. 

Evet 

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi 
pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en 
az 6 ayda bir güncellenmektedir. 

 
Evet 

2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte 
olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.  

Kısmen. Şirketin kurumsal 
internet sitesi Türkçe olarak 
düzenlenmiş olup, İngilizce 
versiyonu çalışmaları devam 
etmektedir. 

2.2. FAALİYET RAPORU  

2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde 
yansıtmasını temin etmektedir. 

 
Evet 

2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. 
 
Evet 

 
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI  

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları 
çerçevesinde korunmaktadır. 

 
Evet 

3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal 
internet sitesinde yayımlanmaktadır. 

 
Evet 

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri 
bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. 

 
Evet 

3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele 
almaktadır.  

 
Evet 

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ 
DESTEKLENMESİ  
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3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle 
düzenlenmiştir. 

 
Hayır. Çalışanların istek, 
şikayet, görüş ve tavsiyeleri 
alınarak yapılacak 
uygulamalara yön verilir. 
Yönetim kademeleri ile 
çalışanlar arasındaki bilgi 
akışı ve paylaşımı 
kolaylaştırılır. 

3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat 
sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. 

 
Hayır. Çalışanların istek, 
şikayet, görüş ve tavsiyeleri 
alınarak yapılacak 
uygulamalara yön verilir. 
Yönetim kademeleri ile 
çalışanlar arasındaki bilgi 
akışı ve paylaşımı 
kolaylaştırılır. 

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI  

3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici 
pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. 

 
Evet 

3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. Evet 

3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda 
çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. 

 
Evet 

3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi 
konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. 

 
Evet 

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine 
bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. 

 
İlgisiz 

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak 
hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. 

 
Evet 

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi  
fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik 
prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi 
önlemler alınmıştır. 

 
 
 
Evet 

3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir 
biçimde tanınmasını desteklemektedir. 

 
İlgisiz 

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. 
 
Evet 

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER   

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti 
anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 

 
Evet 

3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında 
gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. 

 
Evet 

3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. 
 
Evet 

3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin 
gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. 

 
Evet 

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK   

3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet 
sitesinde yayımlamıştır. 

 
Evet 

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin 
önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. 

 
Evet 
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4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ   

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit 
etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. 

 
Evet 

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini 
tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin 
performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. 

 
Evet 

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI  
 

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine 
sunmuştur. 

 
Evet 

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. 
 
Evet 

4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç 
kontrol sistemi oluşturmuştur. 

 
Evet 

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda 
verilmiştir. 

 
Evet 

4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden 
ayrılmış ve tanımlanmıştır. 

Hayır. Şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü aynı kişidir. 

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili 
bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların 
giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal 
yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. 

 
 
Evet 

4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 
olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici 
sorumluluk sigortası yaptırmıştır.  

 
Hayır. Yönetici sorumluluk 
sigortası yapılmamıştır. 

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI  
 

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef 
belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık 
olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde 
gerçekleştirilmektedir. 

Kısmen. Şirketin konuyla 
ilgili yazılı bir politikası 
bulunmamaktadır. Şirketin 
yönetim kurulunda kadın 
üye oranı %0'dır. 

4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve 
finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. 

 
Evet 

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ  

4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel 
katılım sağlamıştır.  

 
Evet 

4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan 
önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.  

 
Evet 

4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna 
bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. 

Hayır. Yönetim Kurulu 
toplantılarına katılmayan 
üyeler tarafından yazılı 
olarak görüş 
bildirilmemiştir. 

4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Evet 

4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile 
yazılı hale getirilmiştir. 

 
Evet 

4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya 
koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. 

 
Evet 

4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. 
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 

Hayır. Yönetim Kurulu 
Üyelerinin şirket dışında 
başka görevler alması 
sınırlandırılmamıştır. 
Yönetim kurulu üyelerinin 
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şirket dışında aldığı görevler 
genel kurul toplantısında 
faaliyet raporu ile pay 
sahiplerinin bilgisine 
sunulmuştur. 

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER   

4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. 

Hayır. Yönetim Kurulu 
Komitelerinin başkanlarının, 
bağımsız yönetim kurulu 
üyeleri arasından seçilmesi 
ve denetimden sorumlu 
komitelerin tüm üyelerinin 
bağımsız yönetim kurulu 
üyesi niteliğinde olması 
gerekliliği nedeniyle 
Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeleri birden fazla 
komitede yer almıştır. 

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet 
etmiştir ve görüşlerini almıştır. 

 
Evet 

4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye 
yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. 

Hayır. Yönetim Kurulu 
bünyesinde oluşturulan 
komitelerde görev alan 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından herhangi bir 
danışmanlık hizmeti 
alınmamıştır. 

4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu 
üyelerine sunulmuştur. 

 
Evet 

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN 
YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR  

 

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini 
değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. 

 
Hayır. Yönetim Kurulu 
tarafından Yönetim Kurulu 
performans 
değerlendirmesi henüz 
yapılmamaktadır. 

4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun 
süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi 
başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar 
vermemiştir.  

 
 
Evet 

4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler 
yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. 

Hayır. Yıllık faaliyet 
raporunda Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve İdari 
Sorumluluğu Bulunan 
Yöneticilere verilen ücretler 
bilgisine kişi bazında değil, 
toplam olarak yer 

verilmiştir. 

 

 
                             
 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF) 

 

1. PAY SAHİPLERİ  

 

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması  

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 
toplantılarının sayısı 

  
Yoktur. 

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  
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Özel denetçi talebi sayısı   
Yoktur. 

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 
sayısı 

  
Yoktur. 

1.3. Genel Kurul  

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin 
duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851091 

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı 
olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı 

Sadece Türkçe olarak sunulmuştur. 

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili 
KAP duyurularının bağlantıları 

Yoktur. 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında 
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP 
duyurularının bağlantıları  

**** 
 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında 
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili 
KAP duyurularının bağlantıları 

Yoktur. 

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara 
ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı 

Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Bağış ve Yardım Politikası 

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel 
kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı 

  
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793464 
 

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını 
düzenleyen madde numarası 

12 

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi   file:///C:/Users/user/Downloads/Hazirun%20(17.07.2020)%20(1).pdf 

1.4. Oy Hakları  

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı  
  
Evet (Yes) 

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy 
oranları 

750.000 adet  imtiyazlı payların tamamı Bülent Çobanoğlu’na ait 
olup, imtiyazlı payların toplam paylar içindeki oy oranı %61,65'dir. 

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 9,68 

1.5. Azlık Hakları  

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya 
oran bakımından) genişletilip genişletilmediği 

Hayır (No) 

 Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili 
esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 

Şirket esas sözleşmesinde azlık hakları ile ilgili bir düzenleme 
bulunmamaktadır. 

1.6. Kar Payı Hakkı  

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer 
aldığı bölümün adı 

Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Kar Dağıtım Politikası 

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif 
etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın 
kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine 
ilişkin tutanak metni 

Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin 
zararla sonuçlanması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususu 
oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. 

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif 
etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP 
duyurusunun bağlantısı 

 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860229 
 

 

Genel Kurul Toplantıları 
 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793464
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860229
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Genel 
Kurul 
Tarihi 

Genel 
kurul 
gündemii
ile ilgili 
olarak 
şirkete 
iletilen 
ek 
açıklama 
talebi 
sayısı 

Pay 
sahiplerin
in genel 
kurula 
katılım 
oranı 

Doğrudan 
temsil 
edilen 
payların 
oranı 

Vekale
ten 
temsil 
edilen 
payları
n oranı 

Şirket'in 
kurumsal 
internet 
sitesinde 
her 
gündem 
maddesi
yle ilgili 
olumlu 
ve 
olumsuz 
oyları da 
gösterir 
şekilde 
genel 
kurul 
toplantı 
tutanakl
arının 
yer aldığı 
bölümün 
adı 

Kurumsal 
internet 
sitesinde 
genel 
kurul 
toplantısı
nda 
yöneltile
n tüm 
soru ve 
bunlara 
sağlanan 
yanıtları
n yer 
aldığı 
bölümün 
adı 

Genel kurul 
toplantı 
tutanağının 
ilişkili 
taraflarla 
ilgili madde 
veya 
paragraf 
numarası 

Yönetim 
kuruluna 
bildirimde 
bulunan 
imtiyazlı 
bir şekilde 
ortaklık 
bilgilerine 
ulaşma 
imkanı 
bulunan 
kişi sayısı 
(İçeriden 
öğrenenler 
listesi) 

KAP'ta yayınlanan genel 
kurul bildiriminin 
bağlantısı 

 
17/07/
2020 

 
       0 

 
%9,68 

 
%4,90 

 
%4,78 

Yatırımcı 
İlişkileri-
Genel 
Kurul 
Döküman
ları 

 
Yoktur. 

Genel Kurul 
Toplantı 
Tutanağı- 
Madde 14 

12 https://www.kap.org.tr/
tr/Bildirim/851091 
 
 

 
 

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  
 

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi  

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde 
talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları 

2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep 
edilen bilgiler Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer 
almaktadır. 

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların 
%5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer 
aldığı bölüm 

 
Yatırımcı İlişkileri-Ortaklık Yapısı 

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller  
Şirketin kurumsal internet sitesi Türkçe olarak 
düzenlenmiş olup, İngilizce versiyonu çalışmaları 
devam etmektedir.. 

2.2. Faaliyet Raporu 

 

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet 
raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları 

 
 

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri 
görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası 
veya bölüm adı 

  
Faaliyet Raporu-Yönetim-Yönetim Kurulu 

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa 
numarası veya bölüm adı 

 
Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler 

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara 
katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı 

  
Faaliyet Raporu-Yönetim-Yönetim Kurulu 

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat 
değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 

 
Yoktur. 

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin 
sayfa numarası veya bölüm adı  

Faaliyet Raporu- Faaliyetler – İdari Yaptırımlar ve 
Davalar Hakkında Bilgiler 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851091
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851091
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e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı 
kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan 
tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  

Şirketin almış olduğu yatırım danışmanlığı veya 
derecelendirme hizmeti bulunmamaktadır. 

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere 
ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  

Faaliyet Raporu-İlişkili Taraflar 

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve 
çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  

Faaliyet Raporu-İnsan Kaynakları Politikası, Sosyal 
Sorumluluk, Etik Kurallar 

3. MENFAAT SAHİPLERİ  
 

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası   

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı 

Şirketin ayrıca bir tazminat politikası bulunmayıp, 
Şirketin insan kaynakları politikasında belirtildiği 
üzere, çalışanların tazminat hakları İş Kanunu ve ilgili 
mevzuatta tanımlanmış olup, kıdem, ihbar gibi 
hakların uygulanmasında yasal düzenlemeler esas 
alınır. Çalışanların haklarının korunmasında yasa ve 
Şirket kurallarına uyum için gösterdikleri özen 
dikkate alınır. 

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı 
kararlarının sayısı 

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 
kesinleşen yargı kararı yoktur. 

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı 
  
İç Kontrol Birimi-İç Kontrol Sorumlusu 

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri 
Telefon: +90 212 942 63 96 Faks: +90 850 522 34 03                               
Mail Adresi: info@senkronguvenlik.com.tr 

 
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 

 

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına 
ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı 

Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin 
olan iç düzenlemesi bulunmamakla birlikte, insan 
kaynakları politikasında belirtildiği üzere, çalışanların 
istek, şikayet, görüş ve tavsiyeleri alınarak yapılacak 
uygulamalara yön verilir. Yönetim kademeleri ile 
çalışanlar arasındaki bilgi akışı ve paylaşımı 
kolaylaştırılır. 

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları 
Çalışanlarla ilişkiler Yönetim Kurulu seviyesinde 
temsil edilmektedir. 

 
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 

 

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim 
kurulunun rolü 

Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde 
aksamaya neden olmaması için yeni 
görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi 
hususunda halefiyet planlaması hazırlanır. 

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini 
içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya 
politikanın ilgili maddelerinin özeti 

İnsan Kaynakları-İnsan Kaynakları Politikası 

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı 
  
Pay edindirme planı bulunmuyor 

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye 
yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün 
adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti 

İnsan Kaynakları-İnsan Kaynakları Politikası 

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı 
kararı sayısı 

Yoktur. 

 
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün 
adı 

İnsan Kaynakları-Etik Kurallar 

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer 
aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler 

İnsan Kaynakları-Sosyal Sorumluluk 



Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. 
(01.01.2020 – 31.12.2020) Yıllık Faaliyet Raporu 

 

 
 

 

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için 
alınan önlemler 

Şirket insan kaynakları politikasında yer verilmiştir. 

 

4. YÖNETİM KURULU -I  
 

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Yoktur. 

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan 
yararlanılıp yararlanılmadığı 

  
Hayır (No) 

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği 
  
Evet (Yes) 

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin 
adları ve söz konusu yetkilerin içeriği 

Bülent Çobanoğlu-Semih Erk - Şirket Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Çobanoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Semih Erk Şirket kaşe veya ünvanı altında 
atacakları müşterek imzaları ile Şirketi her konuda en 
geniş şekilde temsil ve ilzam etmektedir. 

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere 
sunulan rapor sayısı 

Yoktur. 

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin 
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası 

Yoktur. 

Yönetim kurulu başkanının adı Bülent Çobanoğlu 

İcra başkanı / genel müdürün adı Bülent Çobanoğlu 

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına 
ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı 

  
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/431865 

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette 
sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle 
sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı 

Yoktur. 

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını 
artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı 

Yoktur. 

Kadın üyelerin sayısı ve oranı 
  
Kadın üye sayısı 0'dir. Kadın üye oranı %0'dır. 

 
 
Yönetim Kurulunun Yapısı 

Yönetim Kurulu 
Üyesinin 
Adı/Soyadı 

İcrada 
Görevli 
Olup 
Olmadı
ğı 

Bağımsız 
Üye Olup 
Olmadığı  

Yönetim 
Kuruluna 
İlk Seçilme 
Tarihi 

Bağımsızlık 
Beyanının  Yer 
Aldığı KAP 
Duyurusunun 
Bağlantısı 

Bağımsız Üyenin 
Aday Gösterme 
Komitesi 
Tarafından 
Değerlendirilip 
Değerlendirilmedi
ği 

Bağımsızlığını 
Kaybeden Üye 
Olup Olmadığı 

Denetim, Muhasebe 
ve/veya Finans Alanında 
En Az 5 Yıllık Deneyime 
Sahip Olup Olmadığı 

BÜLENT 
ÇOBANOĞLU 

İcrada 
Görevli 

Bağımsız 
Üye Değil  

 
08/06/2017 

    
 Evet 

 
SEMİH ERK 

İcrada 
Görevli 

Bağımsız 
Üye Değil 

 
08/06/2017 

    
Evet 

 
SELAHATTİN 
KURUTKAN 

İcrada 
Görevli 
Değil 

Bağımsız 
Üye Değil 

 
16/11/2020 

    
Evet 

 
YUSUF MURAT 
BIÇAK 

İcrada 
Görevli 
Değil 

Bağımsız 
Üye Değil 

 
27/11/2020 

    
Evet 

 
OSMAN NEZİHİ 
ALPTÜRK 

İcrada 
Görevli 
Değil 

 
Bağımsız 
Üye  

 
21/12/2020 

https://www.kap.
org.tr/tr/Bildirim/
894343 
 

 
Değerlendirildi 

 
Hayır 

 
Evet 

 
MUHARREM FAİK 
ÖZTUNÇ 

İcrada 
Görevli 
Değil 

 
Bağımsız 
Üye  

 
23/12/2020 

https://www.kap.
org.tr/tr/Bildirim/
894591 

 
Değerlendirildi 

 
Hayır 

 
Evet 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894343
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894343
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894343
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894591
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894591
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894591


Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. 
(01.01.2020 – 31.12.2020) Yıllık Faaliyet Raporu 

 

 
 

 

 

 

4. YÖNETİM KURULU-II  
 

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli  
 

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu 
toplantılarının sayısı 

  
47 

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı 
  
%98 

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp 
kullanılmadığı 

 
Hayır (No) 

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce 
üyelere sunulduğu 

 
- 

 
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının 
belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı 

 
Yoktur. 

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır 

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket 
dışında başka görevler alması 
sınırlandırılmamıştır. 

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 
 

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası 
veya ilgili bölümün adı 

Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler 

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Komite çalışma esaslarına faaliyet 
raporu ile kurumsal yönetim ilkelerine 
uyum raporunda yer verilmiştir. 

 
 
Yönetim Kurulu Komitesi -I 

 
Yönetim Kurulu Komitelerinin 
Adları 

Birinci 
Sütunda 
"Diğer" 
Olarak 
Belirtilen 
Komitenin 
Adı 

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite 
Başkanı 
Olup 
Olmadığı 

Yönetim Kurulu Üyesi Olup 
Olmadığı 

Denetim Komitesi  M.FAİK ÖZTUNÇ Başkan Yönetim Kurulu Üyesi 

Denetim Komitesi  OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Üye  Yönetim Kurulu Üyesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi  OSMAN NEZİHİ ÖZTUNÇ Başkan Yönetim Kurulu Üyesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi  M.FAİK ÖZTUNÇ 
 

Üye Yönetim Kurulu Üyesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi  SELAHATTİN KURUTKAN Üye Yönetim Kurulu Üyesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi  NAZAN KAYA Üye Yönetim Kurulu Üyesi Değil 

Riskin Erken Saptanması Komitesi  M.FAİK ÖZTUNÇ Başkan  Yönetim Kurulu Üyesi 

Riskin Erken Saptanması Komitesi  OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK  
Üye 

 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Riskin Erken Saptanması Komitesi   
SEMİH ERK 

 
Üye  

 
Yönetim Kurulu Üyesi 
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4. YÖNETİM KURULU-III  

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II  

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri 
hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 

Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin 
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya 
bölümün adı) 

Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin 
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya 
bölümün adı) 

Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası 
veya bölümün adı) 

Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri 
hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 

Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler 

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan 
Mali Haklar 

 

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara 
ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı 

  
Faaliyet Raporu-Faaliyetler 

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin 
ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. 

Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Ücretlendirme 
Politikası 

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa 
numarası veya bölüm adı 

Faaliyet Raporu-Yönetim-Üst Düzey 
Yöneticiler 

 
 
Yönetim Kurulu Komiteleri II 

 
Yönetim Kurulu 
Komitelerinin 
Adları 

Birinci Sütunda 
"Diğer" Olarak 
Belirtilen Komitenin 
Adı 

 İcrada Görevli 
Olmayan 
Yöneticilerin Oranı 

Komitede 
Bağımsız Üyelerin 
Oranı 

Komitenin 
Gerçekleştirdiği 
Fiziki Toplantı 
Sayısı 

Komitenin Faaliyetleri 
Hakkında Yönetim 
Kuruluna Sunduğu 
Rapor Sayısı 

Denetim 
Komitesi 

 %100 %100 4 4 

Kurumsal 
Yönetim 
Komitesi 

  
%100 

 
%66 

 
5 

 
5 

Riskin Erken 
Saptanması 
Komitesi 

  
%66 

 
%33 

 
6 

 
6 
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I -   Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu 

 
 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. 

Genel Kurulu’na 

A. FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ 

 

1. Sınırlı Olumlu Görüş 

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.’ ve bağlı Ortaklıklarının ("Grup") 31 Aralık 2020 tarihli ilişikteki 

finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kâr veya zarar tablosunun, diğer 

kapsamlı gelir tablosunun, öz kaynaklar değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe 

politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının denetim çalışmalarını yapmış bulunmaktayız. 

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile finansal durumunu ve aynı tarihte 

sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na 

("TMS") uygun olarak, “Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı” kısmında belirtilen hususun muhtemel etkileri hariç 

olmak üzere tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

2. Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

Grup’un 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının denetim çalışmaları kapsamında “Banka Kredileri Hesabı’nın 

ve Koşullu Varlıklar ve Yükümlülükler’ in denetimi amacıyla ilgili bankalara mutabakat mektupları 

gönderilmiş olup, yeterli ölçüde cevap alınamamış ve yeterli ölçüde doğrulama yapılamamıştır. Bahsi geçen 

durumun finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkisinin önemli olduğu ancak yaygın olmadığı kanaatindeyiz. 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") 

tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na 

("BDS’lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun 

"Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı 

bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") 

ile finansal tabloların bağımsız denetimi ile ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan 

bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar 

da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 

görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.  

3. İşletme Sürekliliği İle İlgili Önemli Belirsizlik 

2019 dönemine ait bağımsız denetim raporunda belirtilen, Grup’un TTK 376. Maddesi kapsamında sermaye ve 

kanuni yedek akçelerinin önemli bir bölümünü kaybetmesi nedeniyle oluşan borca batık olma durumu, 2020 

dönem sonu itibarıyla sona ermekle beraber, 2020 yılında Grup’un finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte 

zorlandığı görülmüş olup 27 numaralı finansal tablo dipnotuna dikkat çekeriz.   

27 numaralı finansal tablo dipnotunda ifade edilen, bu olay veya şartlar, dipnotta açıklanan diğer hususlarla 

birlikte, Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir 

belirsizliğin varlığını göstermektedir. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir. 

4. Kilit Denetim Konuları 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde 

en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi 

çerçevesinde, finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında 

ayrı bir görüş bildirmemekteyiz. 
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Kilit Denetim Konuları Kilit Denetim Konuları ile İlgili Yapılan 

Çalışmalar 

Ticari Alacaklar ve Borçlar Hesap Grubunun 

Denetimi 

 

Grup’un ticari alacaklar hesap grubu, kredili 

alacakları, alacak senetlerinin net tutarı, şüpheli 

ticari alacakları ve şüpheli alacaklar için ayrılmış 

olan karşılık tutarlarından oluşmaktadır. 

 

Bu hesap grubundaki alacaklar, Grup’un esas 

ticari faaliyetlerinden kaynaklanmakta olup, 

bahsi geçen tutarlar tarafımızca belirlenen 

önemlilik seviyesinin üzerinde olduğu için, 

denetim çalışmalarımızda kilit denetim konusu 

olarak belirlenmişlerdir. 

 

Grup’un ticari borçlar hesap grubu ise kredili 

borçlarından, borç senetlerinin net tutarlarından 

oluşmaktadır. 

 

Bahsi geçen hesap grubundaki borçlar Grup’un 

esas ticari faaliyetlerinden kaynaklanmakta olup, 

bahsi geçen tutarlar tarafımızca belirlenen 

önemlilik seviyesinin üzerinde olduğu için, 

denetim çalışmalarımızda kilit denetim konusu 

olarak belirlenmişlerdir. 

 

 

Grup’un dönem sonunda “120 Ticari Alacaklar 

ve 320 Satıcılar Hesabı” detayında gözüken 

şirketlere mutabakat çalışması yapılmış, 

belirlenen mutabakatlarla ilgili olarak yeterli 

dönüş sağlanmış ve mutabakatlarda gözüken 

tutarlar ile dönem sonu detay mizanda gözüken 

tutarlar kontrol edilmiştir.  

 

“120 Ticari Alacaklar ve 320 Satıcılar 

Hesabı”nda dönem içerisinde gözüken şirketlere 

ait faturalardan örneklem yöntemiyle belirlenen 

faturalar, muhasebe fişleri ve banka ekstreleri ile 

karşılaştırılarak kontrol edilmiştir. 

 

“121 Alacak Senetleri Hesabı” ve “321 Borç 

Senetleri Hesabı” nın denetiminde; alacak 

senetleri hesabına devredilmiş olan alınan çekler 

ile borç senetleri hesabına devredilmiş olan 

verilen çeklerin dönem içi bakiyeleri, Grup’un 

muhasebe fişleri, alış ve satış faturaları ile banka 

hesap ekstrelerinin karşılaştırılması sonucunda 

kontrol edilmiştir.  

 

Yukarıdaki hususlara ilave olarak dipnot 6’da yer 

verilen açıklamaların TMS’ler kapsamında 

uygunluğu da tarafımızca değerlendirilmiştir. 

 

 

Hasılatın ve Maliyet Hesapları Denetimi 

 

Güvenlik Hizmetleri ile iştigal eden işletmenin 

gelir kaynağı hizmet gelirlerinden oluşmakta 

olup, hasılat ve maliyet hesap grupları finansal 

tablo kalemleri açısından önemli hesap grupları 

ve performansının ölçülmesi açısından önemli 

kriterlerden biridir.  

 

Hasılat kar elde amacı ile faaliyette bulunan her 

işletme için bir yapısal risk unsuru taşıyan bir 

kalemdir.  

 

Hasılat sunulan malın karşılığında alınan veya 

alınacak olan tutardan indirimler, ıskontolara ve 

satışla ilgili vergilerin düşülmesi sonucu kalan 

tutarın gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.  

 

Hasılat ve maliyet hesaplarının finansal tablolara 

önemli etkisinin olması sebebi ile denetim 

çalışmalarımızda kilit denetim konuları olarak 

belirlenmişlerdir. 

Grup, hasılat ve maliyetinin muhasebeleştirme 

süreçlerinin anlaşılmasına yönelik denetim 

prosedürleri uygulanmış olup bu süreç 

kapsamında uygulanan önemli kontrollere ilişkin 

anlayış elde edilmiştir.  

 

Hasılat ve maliyet döngüsü içerisinde yer alan 

kişiler (yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar 

ve muhasebe personelleri) ile görüşülmüş ve 

sürecin işleyişine ilişkin bir anlayış ve güvence 

elde edilmiştir. 

 

Hasılat ve maliyetin muhasebeleştirilmesi ile 

ilgili olan ve kilit öneme sahip olan kontroller 

test edilmiştir.  

 

Uygulanan denetim prosedürleri ile satışların 

tamlığı, gerçekleşip gerçekleşmediği ve 

dönemselliğine ilişkin güvence elde edilmiştir. 
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 Yukarıdaki hususlara ilave olarak dipnot 19’da 

yer verilen açıklamaların TMS’ler kapsamında 

uygunluğu da tarafımızca değerlendirilmiştir. 

  

 

5. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

Grup yönetimi; finansal tabloların Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, 

gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasından ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde 

hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrollerden sorumludur.  

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 

değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya da ticari 

faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan 

sorumludur.  

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 

 

6. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlukları 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır; 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine 

ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektedir. BDS’lere 

uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence 

seviyesidir, ancak var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata 

veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak finansal tablo kullanıcılarının, finansal 

tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli 

olarak kabul edilir. 

BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 

muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca; 

• Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve 

görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile, muvazaa, 

sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gereceğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile 

kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata ve hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit 

edememe riskinden yüksektir. 

• Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil, ama duruma uygun 

denetim prosedürlerinin tasarlamak amacı ile denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ile 

ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 

ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 

hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliğin esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca 

varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, 

finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmememiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması 

durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız 

denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte 

gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini sona erdirebilir. 
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• Finansal tabloların açıklamaları dâhil olmak üzere genel sunumu yapısı ve içeriği ile bu tabloların 

temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 

değerlendirilmektedir. 

• Finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet 

bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup 

denetiminin yönlendirilmesinde gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim 

görüşünden de tek başımıza sorumluyuz. 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, 

bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu 

olanlara bildirmekteyiz. 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorunlu olanlara bildirmiş 

bulunmaktayız. 

Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın 

doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğrucayı kamu yararını aşacağının makul şekilde 

beklendiği durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 

B. MEVZUATTAN KAYNAKLANAN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

1.  TTK’nın 402’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap 

döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Grup esas sözleşmesinin finansal 

raporlamaya ilişkin hükümlerine göre uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.  

2.  TTK’nın 402’inci maddesinin dördündü fıkrası uyarınca Genel Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 

istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 

3.  TTK’ nın 398’ inci maddesi 4’ üncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve 

Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 8 Mart 2021 tarihinde Grup yönetimine sunulmuştur.  

 

Ankara, 08 Mart 2021 

 

NOTE OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM  

DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ 

MEMBER OF EUROPEFIDES 

 

 

 

 

 

 

 

Durak ÇELİK, YMM 

Sorumlu Denetçi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. 
(01.01.2020 – 31.12.2020) Yıllık Faaliyet Raporu 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


