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1-)Amag ve Kapsam

2o1"4lt sayrlr Yonetim Kurulu Kararryla olu:pturulan "Kurumsal Yonetim Komitesi "nin gcirev

alanlarr ve galrgma esaslartntn belirlenmesidir.

Kurumsal yonetim teblig htikUmleri gergevr-.sinde Kurumsal yonetim komitesi aynl zamanda

"Aday Gosterme Komitesi" ve Ucret Komitesi" nin gorevlerini de yerine getirrnektedlr.

2-) Dayanak

03.01'20t4 tarih ve 2887L sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Sermaye Piyasasl Kurulunun

"Kurumsal Yonetim Tebli[" (ll-17.1)hUkrirnleri lgerisinde yer alan " Kurumsal Yonetim

Komitesi " nin galtgma usul ve esaslart gergevesinde haztrlianmtSttr.

3) Komitenin Yaprsr

Yonetim Kurulunun gorev ve sorumlulul<larinr saflrklr bir bigimde yerine getirilmesine

teminen "Kurumsal Yonetim Komitesi" olrrgturulmugtur. Komite erl az iki uyeden olu5acak

gekilde yaprlandrnlmts ve her hali.ikarda ikiclen agafrya drjgmeyecek Sekilde gerekli yaprlanma

safilanacaktrr. Komitenin 2 Uye ile devam etmesi durumunda her iki tiyenin, ikiden fazla

kigiden olu5masr durumunda riyelerin gogunlugunun icrada gorevli olmayan yonetim kurulu

riyelerinden olugmasr kanun gerefi zorunlu olup komite bagkanr bafirmsrz yonetim kurulu

iiyeleri arasrndan segilmektedir aynca lcra ba$kanl/ Genel mtidLir komitede gorev

almamaktadrr,

Komite uyeleri, Yonetim Kurulu Uyelerinin segilecefii OlaEan/Ola[antistti Genel Kurul

toplantrsrndan sonra yaprlacak ilk yonetim kurulu toplanttsrnda tekrar belirienir.

Yrl igerisinde komite i.iyelifiinde bogalma olmast durumunda yerine iik yonetim kurr.rlu

toplantrsrnda gerekli nitelikleri taSryan tiye/uzman kiSi yen iden segilir,

4) Komitenin Qalrgn'la Esaslarl

Komitenin gcirevini yerine getirmesi igin gelreken her tUrlti kaynak ve destek yonetim kurulu

tarafrndan saflanrr. Komite riyeleri gerekli gordi.ikleri kigiyi topianttlartna davet edebilir ve

goruglerini alabilir. Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyag gordLifii konularda ba$tmstz

uzman gorriglerinden yararlanrr. Komitenin ihtiyag duydufu dantSmanltk hizmetlerinin bedeli

5irket tarafrndan kargrlanrr. Hizmet alrnan kigi/kurulug hakkrnda bilgi ile bu kigi/kurulu5un

girket ile herhangi bir ili5kisi olup olmadriir hususu hakllnda bilgiye faaliyet raporunda yer
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verilir' Komitede altnan kararlar yazrlr hale getirildikten sonra komite i.iyeleri tarafrndan
imzalanrr

5-Komite raporlan

Komite yrlda en azbir kez toplanrr ve toplantr sonuglarr tutana[a ba[lanarak alrnan kararlar
yonetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve topilantr sonuglarr hakkrnda yrllrk faaliyet
raporunda agtklama yaptlmast gerekir. Kon'litenin hesap donemi iginde kag kez yazrl
bildirimde bulundufiu da ayrrca faaliyet raporunda belirtilir.

Komite galt5mantn etkinlifi igin gerekli gcirrilen ve galrgma ilkelerinde agrklanan srklrkla
toplantr' Komite kendi gorev ve sorumluluk alanlarryla ilgili tespitlerini ve konuya iligkin
de[erlendirmelerini ve onerilerini derhal ycinetim kuruluna yazrh olarak bildirir.

6-Komitenin Giirevleri

Kurumsal Yonetim Komitesi girkette kururnsal yonetim ill<elerinin uygulanrp uygulanmadrfirnr,
uygulanmryor ise gerekgesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayrsryla meydana
gelen grkar gatrgmalartnt tespit eder ve yonetim kuruluna ycinetim uygulamalarrnr iyilegtirici
tavsiyelerde bulunulur ve yattrtmcr ili5kileri bolrjmrinclen gahgmalarrnr gozetir. Kurumsal
yonetim komitesi aynl zamanda aday gosterme ve ticret komitesinin gorevlerini de
ristlenmigtir.

Adav Gristerme Komitesi

Ycinetim Kurulu ve idari sorumlulu[u bulunan yoneticillk pozisyonlarr igin uygun adaylarrn
saptanmast, de$erlendirilmesi ve efiitilmesi konularrnda geffaf bir sistemin olugturulmasr ve
bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularrnda galgmalar yapmak,

Yonetim Kurulunun yaptst ve verimlilifi hakkrnda drjzenli defierlendirmeler yapmak ve bu
konularda yaprlabilecek de8igikliklere iligkin tavsiyelerini yonetim kuruluna sunmak

Ucret Komitesi

Yonetim kurulu tiyelerinin ve idari sorumlulu[u bulunan yoneticilerin ricretlendirilmesinde
kullanrlacak ilke, kriter ve uygulamalarr girketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler
ve bunlarrn gozetimini yapar,

Ucretlendirmede kullanrlan kriterlere ulaqma derecesi dikkate alrnarak, ydnetim kurulu
tiyelerine ve idari sorumlulufiu bulunan y'oneticilere verrilecek ticretlere iligkin onerilerini
yonetim kuruluna sunar.

T.Yiiriirltiliik

Denetimden Sorumlu Komite'nin gorev alanlarr ve galrgma esaslarr 21,.05.20Lg tarihli
Yonetim Kurulu Kararryla birlikte ytirtirlrife girmigtir.


