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"KURUMSAL yONETiM KoMiTEsiNiN "'NiN GoREV ALANI.AFI| vE GAL|SMA ESASLARI
(KURUMSAL yONEriM TEBLiGi (il-17.1))

20L4 YtLl

1-) Amag ve Kapsam

Yonetim l(urulu Kararryla olu5turulan "l(urumrsal Yonetim Komitesi "nin gcirev
alanlarr ve galrgma esaslarrnrn belirlenmesidir,
201,411, sayrlr

l(urumsal yonetim tebliI ht]kLimleri gergevesinde Kurumsal ydnetim l<omitesi aynt zamanda
"Aday Gosterme l(omitesi" ve Ucret l(omitesi" nin gorevlerini cle yerine getirnrektedir,
2-) Dayanak

tarih ve 28871. saytlr Resmi Gazetede yayrmlanarr Sermaye Piyasasr Kurulunun
"l(urumsal Yonetim Teblig" (ll-17,1)hr.jl<rjmleri igerisinde yer alan " l(urumsal Yonetinr
Komitesi " nin Ealtgma usul ve esaslarr gergevesinde hazrrlanmrSttr,
03.01.201,4

3) Komitenin Yaprsr

Yonetim Kurulunun gorev ve sorumlulul<larrnr saglrklr bir bigimde yerine getirilmesine
teminen "Kurumsal Yonetim l(omitesi" olugturulmu5;tur. Korrite en az iki tiyeden olu5acal<
gekilde yaprlandrrrlmr$ ve her halrikarda ikiden aga[rya dUgmeyecek gekilde gerekli yaprlanma

saflanacaktrr, l(omitenin 2 Uye ile devam etmesi dururnuncla her iki r.iyenin, ikiden fazla
kigiden olugmast durumunda t)yelerin goffunlufiunun icrada gdrevli olmayan yonetim kurulu
riyelerinden olugmasr l<anun gerefii zorunlu olup komite bagkanr bagrmsrz yonetim kurulu
riyeleri arasrndan segilmektedir aynca icra ba5l:anr/ Genel mrjdrjr komitede gorev
a

lma m a l<tad rr,

l(omite uyeleri, Yonetim l(urulu Uyelerinin segile,cefii t)lafan/Ola[anristU Genel

Kurul

toplantrsrndan sonra yaprlacak ilk yonetim l<urulu toplantrsrndartekrar belirlenir.

Yrl igerisinde komite Liyelifiinde bogalma olmasr clurumunda yerine ilk yonetim kurulu
toplantrsrnda gerel<li nitelil<leri ta$ryan riye/uzman kigi yeniden segilir.
4) Komitenin Qalrgma Esaslarr

l(omitenin gorevini yerine getirmesi igin gerel<en her trirlLi kavnak ve destek yonetim l<urulu
tarafrndan saflanrr. l(omite riyeleri gerekli gordUkleni ki5iyi toplanttlartna davet edebilir ve
gorL.iglerini

alabilir. l(omite faaliyetleriyle ilgili olaral< ihtivag gordtifti konularda ba[rmsrz

uzman gorr.iglerinden yararlanrr, l(omitenin ihtiyag dulydu[u danrgmanltk hiznretlerinin bedeli

girket tarafrndan l<argrlanrr. Hizmet alrnan kisi/lcurulu$ hakkrnda bilgi ile bu kisi/kurulugurr
ile herhangi bir ili5kisi olup olmadrfir hususu lral<l<rnda bilgiye faaliyet raporunda yer
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verilir, Komitede alrnan kararlar yazrlr hale getirildikten sorrra komite tiyeleri tarafrndan
imzalanrr

5-Komite raporlarr

l(omite en az rig ayda bir olmak rjzere yrlda en az dort kez toplantr ve toplantt sonuglart
tutanafa baflanarak alrnan l<ararlar yonetim kuruluna sunulur. l(omitenin faaliyetleri ve
toplantr sonuglan hakkrnda yrllrk faaliyet raporunda agrklama yaprlmasr gerekir, Komitenin
hesap donemi iginde kag kez yazrlr bildirimde bulunduiiu da ayrtca faaliyet raporunda
belirtilir.

l(omite galrgmanrn etkinligi iqin gerekli gorLilen ve galtgmer ilkelerinde at;rl<lanan srl<lrkla
toplanrr. l(omite l<endi gorev ve sorumluluk alanlarryla ilgili tespitlerini vel konuya iligkin
de$erlendirmelerini ve onerilerini derhal yonetim l<uruluna yazrlr olarak bildirir.
6-Komitenin Gtirevleri
l(urumsal Yonetim Komitesi girl<ette l<urumsal yonetim ilkelerinin uygulanrp uygulanmadtfitnt,
uygulanmryor ise gerekgesini ve bu prensiplere tam olaral( uymama dolayrsryla meydana

gelen grkar gatlgmalarrnr tespit eder ve yonetim kuruluna yonetim uygulamalarrnr iyileStirici
tavsiyelerde bulunulur ve yatrrrmcr iligkileri bolumtjnderr galrgmalartnt gozetir. Kurumsal

yonetim komitesi aynt zamanda aday gosterme ve ucret komitesinin gorevlerini
Li

de

stlen m igtir.

Adav Giisterme Komitesi

Yonetim l(urulu ve idari sorumluluIu bulunan yoneticilik pozisyonlarr igin r"rygun adaylarrn
saptanmasr, de[erlendirilmesi ve efiitilmesi konulartnda geffaf bir sistemin olugturulmasl ve
bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularrnda galr5malar yapmak,

Yonetim l(urulunun yaptst ve verimlili[i hakkrnda dtizenli deferlendirmeler yapmak ve bu
l<onularda yaprlabilecek de[i5il<liklere iligkin tavsiyelerini yonel;im kuruluna sunmal<
Ucret Komitesi
Yonetim kurulu riyelerinin ve idari sorumluluIu bulunan yorneticilerin ricretlendirilmesinde
kullanrlacal< ill<e, l<riter ve uygulamalarr girl<etin uzun vadeli hedeflerini dikkal-e alarak belirler
ve bunlarrn gozetimini yapar,

Ucretlendirmede l<ullanrlan l<riterlere ulagma derecesi dikkate altnaral<, yonetim l<urulu
riyelerine ve idari sorumlulu[u bulunan yoneticilere verilecek tjcretlere iliSkin onerilerini
yonetim l<uruluna sunar.
T.Yiiri.irli,ili.i k

Denetimden Sorumlu l(omite'nin gorev alanlarr ve Ealrgnra esaslart 251O21201,4 tarihli
Yonetim l(urulu l(ararryla birlikte yUrurlt.ige girmiStir.
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conrv ALANLART
yorurriv rrsriGi (1..17.1))

"RisKiN ERKEN SAeTANMASI KoMiTEsi "'NiN
(KURUMSAI

vE CALI$MA EsAsLARI

2014 YtLl

1-) Amag ve Kapsam

2014/t saytlt Yonetim Kurulu l(ararryla olu5turulanr Risl<irn Erken Saptanmasr l(omitesinin
gorev alanlarr ve galrgma esaslarrnrn belirlenmesidir.

2-) Dayanak

03.0L2014 tarih ve 2BB7t saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan Sermaye Piy;lsasr Kurulunun
"l(urumsal Yonetim Tebli[" (ll-17.1)hril<rimleri ve 6]-02 sayrlr TTK' nun 378'nci madde
htikrimleri.

3) Komitenin Yaprsr

Yonetim l(urulunun gorev ve sorumlulul<lannr sa$lrklr Lrir bigimde yerine getirilmesine
teminen "Risl<in Erken Saptanmasr Komitesi" olugturulmugtur. l(omite en az iki Liyeden
olugacal< gekilde yaprlandrnlmr$ ve her halrikarda ikiden agagrya dU5meyecek gekilde gerel<li
yaprlanma saflanacakttr. Komitenin 2 riye ile devam etmesi durumunda her iki r.iyenin,
ikiden fazla kigiden olugmasr durumunda riyelerin goIunlugurrun icrada gorevli olmayan
yonetim kurulu Liyelerinden olu5masr lcanun gere[i zorunlu olup komite bagl<anr baIrmsrz
yonetim l<urulu riyeleri arasrndan segilmektedir aynca icra bagkanr/ Genel nrLidLir komitede
gorev almamaktadrr.

l(omite Uyeleri, Yonetim Kurulu Uyelerinin segilecefii Ola[an/Ola[anUstri Genel l(urul
toplantrstndan sonra yaprlacal< ilk yonetim kurulu toplantlsrnda tel<rar belirlenir.

Yrl igerisinde komite tiyeli[inde bogalma olmasr durumun,Ca yerine ilk yonetim kurulu
toplantrstnda gerekli nitelikleri tagryan riye/uzman kigi yeniden segilir,

4) Komitenin Qalrgma Esaslarr
l(omitenin gorevini yerine getirmesi igin gereken her tLirlri kaynak ve destek yonetim kurulu
tarafrndan saflanrr. l(omite L.iyeleri gerekli gordukleri ki5iyi toplantrlarrna davet edebilir ve

gorri5lerini alabilir. l(omite faaliyetleriyle ilgili olarak ihti'yaQ gordUgri konr-rlarda ba[rmsrz
wnan gorriglerinden yararlanrr, l(omitenin ihtiyag duyduIu danrgmanlrk hizrnetlerinin bedeli
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5irket taraftndan l<argtlantr. Hizmet alrnan kigi/kurulug hakkrnda bilgi ile bu kigi/kurulugun
girket ile herhangi bir iligkisi olup olmadrfr hususu hakl<rnda bilgiye faaliyet raporunda yer

verilir, l(omitede altnan l<ararlar yazrlr hale getirildikten sonra l<omite riyeleri taraflndan
imzalanrr

5-Komite raporlarr

l(omite her iki ayda bir yonetim kuruluna rapor vermr:k zorundadrr, Raporunda varsa
tehlikelere igaret eder ve gareleri gosterir, l(omite yaptrIr tLim galrgmalarr yazrlr hale getirir ve
kaydtnttutar. Komite galtgmanrn etkinli[i igin gerekli gorUlen ve galrgma ilkelerinde agrklanan
srklrkla toplantr ve galrgmalarr hakkrnda bilgiyi ve toplantr sonuglarrnr igeren raporlarr yonetim
l<uruluna sunar.

6-Komitenin Giirevleri
Komitenin gorevi girketin varlrfirnr, geligmesini ve devamrnr tehlikeye drigrirebilecek risklerin
erken teghisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli onlemlerin alrnmasr ve riskin yonetilmesi
amactyla galrgmalar yapmak ve girketin risk yonetim sisternlerini en az yrlda bir kez gozden
gegi ri r,

T.YUri.irli.ilUk

Riskin Erken Saptanmasr l(omitesi'nin gorev alanlarr ve galrgma esaslarr 25102/2014 tarihli

Yonetim Kurulu l(ararryla birlikte yLir0rlUIe girmigtir.
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