KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
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.

Komitenin Yapısı
 Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.
 Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
 Kurumsal yönetim komitesinin üyelerinin çoğunluğu, bağımsız üyelerden oluşur
 Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda uzman kişiler görev alabilir.
 Şirket İcra Başkanı / Genel Müdür Kurumsal Yönetim Komitesinde yer almaz.
 Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde ve Komite Başkanına bağlı olarak pay sahipleri ile Şirket
arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin tam olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, Pay Sahipleri İlişkileri Birimi oluşturulur.
Bu birimin başlıca görevleri aşağıdadır:







4.

1

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanı hazırlamak, -Toplantı tutanaklarının
usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli önlemleri almak,
Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek
Bu birim tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirket’in internet sitesini kullanmaya
özen gösterir.

Komitenin Görev ve Yetkileri
 Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp, uygulanmaması halinde bunun
nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek, uygulamaları
iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
 Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını denetlemek,
 Kamuya açıklanacak “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin
Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek,















Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını
sağlamak, uygulanamadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu’na uyum derecesini iyileştirici
önerilerde bulunmak,
Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi
konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi
konusunda çalışmalar yapmak,
Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve
ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapmak,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin
uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının tanımlanması,
değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine
ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanmak,
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen
risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili
bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu’nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri
geliştirilmesi,
SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine
getirmektir.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu’na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı olarak bildirir.

5.

Toplantı 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 Kurulu’na sunar.
 Komite’nin toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

6.

Yürürlük

Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
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