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ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 

I. KONU  

İşbu Ücretlendirme Politikası (“Politika” veya “Ücretlendirme Politikası”), 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile II-17.1 sayılı 
Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” 
veya “Kurul”) düzenlemeleri çerçevesinde, Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim 
Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere 
hazırlanmıştır. 

II. AMAÇ 

İşbu Ücretlendirme Politikası’nın amacı, Şirket tarafından uygulanacak ücretlendirme esaslarının, 
ilgili mevzuat, Şirket’in faaliyet ve stratejileri ile uyumlu şekilde belirlenmesini sağlamaktır. 

Şirketimiz, uzun vadeli hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu, alanında yetkin, 
performansı, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yöneticilerin elde tutulmasını destekleyecek adil bir 
ücret politikası benimsemeyi amaçlamaktadır. 

III. ÜCRETLENDİRME ESASLARI 

Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. 
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tayininde, karar verme sürecine olan katkı, alınan 
sorumluluklar ve bilgi ve beceriler gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, bağımsız yönetim 
kurulu üyelerinin ücretleri belirlenirken özellikle ücretin üyelerin bağımsızlıklarını koruyacak 
düzeyde olmasına dikkat edilecektir. 

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret 
ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, yüksek performansı ve işe 
bağlılığı teşvik edecek ve sektörle rekabet edebilecek şekilde belirlenecektir. 

Ücretler tayin edilirken, Şirket’in faaliyetleri, büyüklüğü, iç dengeleri, hedefleri, piyasadaki 
makroekonomik veriler, piyasada uygulanan ücret politikaları, sektörel veriler, uluslararası 
standartlar ve yasal yükümlülükler de gözetilecektir. 

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin etkinliğinin ve performansının artırılması, performans 
sürekliliğinin sağlanması ve Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin ayrıştırılması amacıyla 
prim ödemeleri, Şirket performansı ve bireysel performansa göre belirlenecektir. Prim ödemeleri 
başta olmak üzere, performansa dayalı ödemeler önceden garanti edilmeyecektir. 



Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır. 

Yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin, Şirket’te üstlendikleri 
sorumluluklar ve görevleri gereği katlandıkları giderler, Şirket tarafından karşılanacaktır. 

İşbu Politika’nın uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ücretlendirme 
uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini Kurumsal 
Yönetim Komitesi yürütür. 

 
 


