KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
Amacı
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda
iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak amacıyla
oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday
Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi fonksiyonlarını da yerine getirir.
Üyeleri
Kurumsal Yönetim Komitesi icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Başkanı
bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür Komitede görev alamaz.
Görev ve Yetkileri
Kurumsal Yönetim ile ilgili :
Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu
prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim
kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.
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.
Aday Gösterme ile ilgili:
Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir
sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda
yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere Yönetim Kuruluna bağımsız üyelik için aday tekliflerini,
adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin
değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar. Bağımsız yönetim kurulu
üye adayı, esas sözleşme ve mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı
bir beyanı aday gösterildiği esnada Komiteye verir.
Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olduğu takdirde, asgari bağımsız yönetim kurulu
üyesi sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Komite, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve
değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

Riskin Erken Saptanması ile ilgili:
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, tespit
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
Komite yönetim kuruluna her üç ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere
işaret eder, çareleri gösterir. Rapor, Şirketin bağımsız denetçisine de gönderilir.

Ücretlerle ilgili:
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini,
şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması
ve bu kapsamda ücretlendirmede kullanılacak ilke, ölçüt ve uygulamaları belirler ve bunların
gözetimini yapar.
Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere
verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

