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AMAQ:
Euro Menkul Krymet Yatrnm ortakh[r A.$'nin iicret politikastmn amacl Sermaye Piyasasr
Kurulu'nun Kurumsal Y<jnetim Tebli! (II-17.1) hi.iki.imleri gergevesinde girketin yonetim
kurulu ve iist dizey yoneticilerine sallanacak iicret ve menfaatlerin planlanmasr ve
yonetilmesidir.

Ucnnr rovrirnsi:
Sermaye Piyasasr Kurulunun, Kurumsal ydnetim

tebli[i hi.iktimlerine gdre ticret komitesi,

Yonetim kurulu iiyelerinin, idari sorumlulu[u bulunan ydneticilerin iicretlendirilmesinde
kullanrlacak ilke, kriter ve uygulamalarr girketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alatak belirler
ve bunlann gozetimini yapar, Ucretlendirmede kullanrlan kritere ulaqma derecesi dikkate
ahnarak, y<inetim kurulu iiyelerine ve idari sorumlululu bulunan ydneticilere verilecek
iicretlere iligkin onerilerini yonetim kuruluna sunar. Yonetim kurulu yaprlanmasr gere[i ticret
komitesi oluqturmamrg, iicret komitesinin gdrevlerinin kurumsal ycinetim komitesi tarafindan
yerine getirilmesine karar verilmiqtir.
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KURULU VE i]ST DAZEY YONNTICiINN

$irketimizde ydnetim kurulu girketi idare ve temsil eden tiim ydnetim kurulu i.iyelerini, Ust
yonetim ise girketin Genel Miidiir ve Genel Miidi.ir yardtmcrlannt tarumlar.
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KURULU

Ucnnrlnni

$irketin igleri ve yonetimi Genel Kurul tarafindan 3 ytl'a kadar gorev yapmak igin seqilen ve
golunlulu icrada gorevli olmayan enaz 5 (beq)- en gok 7 (yedi) iiyeden tegkil olunacak bir
Yonetim Kurulu tarafindan ytiriitiilmektedir. Yonetim kurulu bagkan ve iiyelerinin iicretleri
genel kurul tarafindan tespit olunmaktadrr.
Ydnetim kurulu tiyelerine sa$anacak iicret ve mali haklar Genel Kurul'un takdirindedir.

Balrmsrz yonetim kurulu tiyelerinin iicretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonlart veya
girketin performansma dayah <ideme planlarr kullamlmaz. Ba[rmsrz ytinetim kurulu
tiyelerinin iicretleri balrmsrzhklanrun koruyacak gekilde belirlenmesine dikkat edilir.
Yonetim kurulu iiyelerine verilen iicretler ile saflanan ttm menfaatler yrlhk faaliyet raporuyla
kamuya agtklamr.
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Yonetim Kurulunca, $irket iglerinin yi.iriiti.ilmesi igin bir Genel Mtidiir ve yeterli sayrda
Miidtir atant. Genel Miidiirtin ytiksek olrenim gormtiq, igletme ftnansman, mali anahz,
sennaye piyasasr ve borsa mevzuatt konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecriibeye sahip olmast
ve gerekli ahlaki nitelikleri taqrmasr garttrr. Genel Miidiir ve mtidi.irlerin sermaye piyasast
mevzuatrnda aranan koqullara sahip olmalart zorunludur. Genel Miidiir, Ycinetim Kurulu
Kararlarr dolrultusunda ve TTK, sermaye piyasasr ve ilgili di[er mevzuat hiikiimlerine gtire
qirketi ydnetmekle yiikiimliidiir.

$irket tist dtizey y<ineticilerine (Genel Mi.idiir ve yardtmcrlarr) verilecek ticret ve diler mali
haklara qirket Yonetim Kurulunca karar verilir.
$irket Genel Mtidiir ve yardrmcrlarr ile diger girket personellerine verilecek sabit ticret (maag)
zammr her yrl Mart ayrndakarara ba[lamr. Maag artrglarmda enflasyon verileri , sekt<irdeki
genel iicret arhgr ve seviyesi , gahganlarrn qirket finansal performansrna ba[h olmaksrzm
girkete sagladrklan bireysel katkrlarr, performanslart, deneyimleri, becerileri vb. kriterler
dikkate ahnmaktadrr.
Ust di.izey yoneticilere ve di[er gahganlara verilecek ayhk sabit iicret ve iicret drgr ikramiye,
bagarr prim ve arizi <idemeler ile ydneticilerin kullamm igin tahsis edilen ev, otomobil ile
hisse senedi ve hisse senedine dayah odemelerin belirlenmesinde, finansal performansa ba$h
olmaksrzm, girket iqi operasyonel gahqmalar ve bireysel performansa balh olarak,
y<lneticilerin bilgi , beceri ve deneyimleri ile girketteki sorumluluk alanlan, problem gozme
baqanlarr vb. kriterler goz oniinde bulundurulmaktadrr.

POLiTiKANIN HEDEFLERi
Bu politikanrn hedefi, iist dtizey yoneticilere ve iist dizey personele sa[lanacak iicret ve prim
ddemeleri ile girketin risk ydnetimi ve ig kontrolii bagta olmak izere girketin hedeflerinin
yerine getirilmesin desteklenmesidir.

poLiriKANrN UvcULANMASI vE DEGi$iKLiGi
Ucret politikasrmn uygulanmasr girketin takdirindedir. Kurumsal yonetim komitesi tarafindan
yrlda en az bir kere girketin iicret politikasr gozden gegirilir. Gerekli gtiriilmesi halinde
politikada yaprlacak deligiklikler genel kurul toplantrsmda girket pay sahiplerinin onayma
sunulur ve KAP'da duvurulur.
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