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1-) Amag ve Kapsam

Yonetim Kurulu Kararryla olugturulan "Kurumsal Vonetim Komitesi "nin gdrev
alanlarr ve galr5ma esaslarrnrn belirlenmesidir.
201,4/1, sayllr

l(urumsal ydnetim tebliI ht]ktimleri gergevesinde Kurumsall yonetim komites;i
aynr zamanda
"Aday Gosterme l(omitesi" ve Ucret Komitesi" nin gorevlerini cle yerine getirnrektedir.
2-) Dayanak
03'01.201-4 tarih ve 2BB7L saytlt Resmi Gazetede yayrmlanarr Sermaye piyasasr
Kurulunun
"l(urumsal Yonetim Teblig" (ll-17,1)hLil<rimleri igerisinde yer alan " l(urumsal yonetim
Komitesi " nin galrgma usul ve esasran gergevesinde hazrrlanmr5trr,
3) Komitenin Yaplsl

Yonetim Kurulunun gorev ve sorumluluklarrnr saflrklr bir bigimde yerine getirilmesine
teminen "Kurumsal Yonetim Komitesi" olugturulmugtur. K<lmite en az iki riyeden olu5acak
Sekilde yaprlandlrrlmr$ ve her haltjkarda ikiden aga[ryzr dui5meyecek gekilde gerekli yaprlanma

safilanacaktrr' Komitenin 2 Uye ile devam etmesi durumunda her iki riyenin, ikiden
fazla
kiSiden olugmast durumunda Liyelerin gofunlufunun icrada gorevli olmayan y6netim
kurulu
uyelerinden oluSmasl kanun gerefi zorunlu olup kornite bagkanr ba[rmsrz yonetim l<urulu
Liyeleri arastndan segilmektedir aynca icra bagkanr/ Genel mridtjr komitede eorev
almamal<tadrr.

l(omite uyeleri, Yonetim l(urulu Uyelerinin segilecegi Olagan/ola[anristui Genel

Kurul

toplanttstndan sonra yapllacak ilk y6netim kurulu toplantrsrnda tekrar belirlenir.

Ytl igerisinde komite riyeli$inde bogalma olmasr durumunda yerine ilk yonetim kurulu
toplantrsrnda gerekli nitelikleri ta$ryan uye/uzman kigi yenidern segilir,

4) Komitenin Qalrgma Esaslarr
l(omitenin gorevini yerine getirmesi igin gereken her ttjrlrj l<aynak ve destek yonetim l<urulu
tarafrndan saIlanrr. l(omite tjyeleri gerel<li gordUkleri kigiyi toplantrlarrna davet edebilir ve
gorU5lerini alabilir. l(omite faaliyetleriyle ilgili olaralr ihtiyag gordr.ifiri konularda

bafrmsrz
uzman gortlSlerinden yararlantr. Komitenin ihtiyag duydufiu rCaprgmanlrk hizmeltlerinin
bedeli
taraftndan
l<arStlantr, Hizmet alrnan kigi/kurulug hakkrnda bilgi ile bu ki5i/kurulugun
Sirket
girket ile herhangi bir iligkisi/nluq adtfr hususu hakkrnda bilgiye faaliyet raporunda yer
Itt
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Sa\v'. 9n

verilir' l(omitede allnan kararlar yazrlr hale getirildikten sonra komite rlyeleri tarafrndan
imzalanrr

5-Komite raporlarr
Komite en az Uq ayda bir olmak tizere yrlda en az dort kez toplanrr ve toptantr
sonuglarr
tutanafa bafilanarak allnan l<ararlar yonetim kuruluna sunulur, l(omitenin faaliyetleri ve
toplantt sonuglart hakkrnda yrllrk faaliyet raporunda agrklarma yaprlmasr gerekir.
Komitenin
hesap donemi iginde kag kez yazrlr bildirimde bulundullu da ayrrca faailiyet
raporunda
belirtilir.

Komite galtSmantn etkinli[i igin gerekli gcirrilen ve galrgm;r ilkelerinde ar;rklanan
srklrkla
toplanrr. l(omite kendi gcirev ve sorumluluk alanlanyla ilgili tespitlerini ve konuya iligkin
de[erlendirmelerini ve onerilerini derhal yonetim kuruluna vazrlr olaral< bildirir,
5-Komitenin Giirevleri
l(urumsal Yonetim Komitesi girkette kurumsal yonetim ilkelr:rinin uygulanrp uygulanmadr$rnr,
uygulanmryor ise gerekgesini ve bu prensiplere tanr olaral( uymama dolayrsryla meydana
gelen gtkar gattgmalarrnr tespit eder ve yonetim l<ururluna yonetim uygulamalarrnr
iyilegtirici

tavsiyelerde bulunulur ve yattrtmcr iligkileri bolLimrinden galrgmalarrnr gdzetir, Kurumsal
yonetim komitesi aynl zamanda aday gosterme ve Licret komitesinin gdrevlerini
de
Listlenmigtir,

Adav Giisterme Komitesi

Yonetim l(urulu ve idari sorumluluIu bulunan yoneticilik pozisyonlarr igin uygun adaylarrl
saptanmast, deferlendirilmesi ve effitilmesi konularrnda geffafbir sistemin oilusturulmasr

ve

bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularrnda galrgr"nalar yapmak,

Yonetim l(urulunun yaptst ve verimliligi hakkrnda dtjzenli delierlendirmeler yapmak ve
bu
konularda yaprlabilecek defiigikliklere iligkin tavsiyelerini yonetim kuruluna sunrmak
Ucret Komitesi
Yonetim kurulu Uyelerinin ve idari sorumlulu[u bulunan yoneticilerin rjcretlendirilmesinde
kullanrlacal< ill<e, lcriter ve uygulamalarr girketin uzun vadeli hecleflerini dikkater alarak
belirler
ve bunlarrn gozetimini yapar,

Ucretlendirmede kullanrlan kriterlere ulagma derec:esi dikkate alrnarak, yonetim kurulu
tiyelerine ve idari sorumlulu$u bulunan ydneticilerer verilecek r-icretlere ilis;kin onerilerini
yonetim kuruluna sunar,
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Denetimden Sorumlu Komite'nin gorev alanlarr ve galrgnna esaslarr 25/02/zot4 tarihli
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