KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA
ESASLARI
Yönetim Kurulunun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi
görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
1. AMAÇ
Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı: Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama
dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, Yönetim Kuruluna kurumsal
yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, yatırımcı ilişkileri bölümünün
uygulamalarını gözetmek, SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği” kapsamında Aday
Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

2. DAYANAK
Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket
Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan
düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
3. YETKİ ve KAPSAM
Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve yetkilendirilen Kurumsal Yönetim Komitesi, 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 danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.
Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde
bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
4. KOMİTENİN YAPISI
Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.
Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından, yatırımcı ilişkileri
yöneticisinden ve gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman
üçüncü kişilerden seçilen en az iki üyeden oluşur.
Komitenin üyeleri olanaklar dahilinde, yürütmede görevli olmayan kişiler arasından
seçilir.
Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda uzman kişiler görev
alabilir.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilir. Her yıl
Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısında komite
üyeleri yeniden seçilir. Süresi dolan üyeler Yönetim Kurulu tarafından tekrar seçilebilirler.
Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ücreti şirket tarafından
ödenmek üzere bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir ve uzman kişilere komitede yer
verilebilir.

 Kurumsal Yönetim Komitesi gerektiğinde kendi üyeleri arasından ve/veya dışarıdan
uzman kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.
Şirket İcra Başkanı / Genel Müdür Kurumsal Yönetim Komitesinde yer almaz.
5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit etmek, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici
tavsiyelerde bulunmak, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek,
Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların
saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve
bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, Yönetim
Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda
yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sınmak,
Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı
hususunu dikkate alarak değerlendirmek,
Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini
dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak yönetim kurulu
üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna
sunmak,
Kurumsal yönetim ve yatırımcı İlişkileri, kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar
yapmak suretiyle Yönetim Kurulu’na destek vermek ve yardımcı olmak,
Sermaye Piyasası Kanunu, bu kanuna dayanarak çıkarılmış başta Sermaye Piyasası
Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği olmak üzere diğer düzenlemeler ve diğer kanunlar
tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine verilen görevleri yerine getirmektir.

6. TOPLANTI VE RAPORLAMA
Komite, görevlerinin gerektirdiği sıklıkla, şirket merkezinde veya komite üyelerinin
bulunduğu başka bir yerde toplanabilir.
Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve
saklanır.
Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri
hazırladığı bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunar.
Komite’nin toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
7. YÜRÜRLÜK
Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe
girer.

