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1-) Amag ve Kapsam

201'4/1' saytlr Yonetim Kurulu Kararryla olugturulan "Kurumsal yonetim Komitesi ',nin gorev
alanlarr ve galrgma esaslarrnrn belirlenmesidir.

Kurumsal yonetim tebli[ htiktimleri gergerresinde Kurumsal ydnetim komitesi aynr zamanda
"Aday Gosterme Komitesi" ve Ucret Komitesi" nin gorevlerini de yerine getirmektedir.

2-) Dayanak

03'01'2014 tarih ve 2887I saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan Sermaye Piyasasr Kurulunun
"Kurumsal Yonetim Tebli[" (ll-17.1)hr.iktimleri igerisinde yer alan " Kurumsal yonetim
Komitesi " nin galrgma usul ve esaslan gergevesinde hazrrlanmrgtrr.

3) Komitenin Yaprsl

Yonetim Kurulunun gorev ve sorumluluklarrnr saglrklr bir bigimde yerine getirilmesine
teminen "Kurumsal Yonetim Komitesi" olugturulmugtur. Komite en az iki tiyeden olugacak

Sekilde yaprlandrrrlml$ ve her haltikarda ikirlen agafrya di.igmeyecek 5ekilde gerekli yaprlanma
safilanacaktrr. Komitenin 2 tiye ile devam etmesi durumunda her iki r.iyenin, ikiden fazla
kigiden oluSmast durumunda riyelerin go[unlufunun icrada gorevli olmayan yonetim kurulu
Liyelerinden olugmast kanun gerefii zorunlu olup komite bagkanr ba[rmsrz yonetim kurulu
tlyeleri arastndan segilmektedir aynca icra bagkanr/ Genel mridrir komitede gorev
almamaktadrr.

Komite tiyeleri, Yonetim Kurulu Uyelerinin segilecefi Olafian/Olafanristti Genel Kurul
toplantrstndan sonra yaprlacak ilk yonetim l<urulu toplantrsrnda tekrar belirlenir.

Yrl igerisinde komite tiyeliginde bogalma olrnasr durumunda yerine ilk ycinetim kurulu
toplantrsrnda gerekli nitelikleri tagryan trye/uzman kigi yeniden segilir.

4) Komitenin Qalrgma Esaslarr

Komitenin gorevini yerine getirmesi igin gereken her ttirlri kaynak ve destek yonetim kurulu
taraftndan saflanrr. Komite tiyeleri gerekli gordrikleri kigiyi toplantrlarrna davet edebilir ve
gortiglerini alabilir. Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyag gordri$il konularda bafrmsrz
uzman gortiglerinden yararlanrr. Komitenin ihtiyag duydupu danrgmanlrk hizmetlerinin bedeli

Sirket taraftndan kargtlanrr. Hizmet alrnan kigi/kurulu5 hakkrnda bilgi ile bu kigi/kurulugun

Sirket ile herhangi bir iligkisi olup olmadrlr hususu hakkrnda bilgiye faaliyet raporunda yer



verilir' Komitede altnan kararlar yazrlr hale getirildikten sonra komite tiyeleri tarafrndan
imzalanrr

5-Komite raporlarr

Komite yrlda en az bir kez toplanrr ve toplantr sonuglarr tutanafia ba$lanarak ahnan kararlar
yonetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantr sonuglarr hakkrnda yrlhk faaliyet
raporunda agrklama yaptlmast gerekir. Komitenin hesap donemi iginde kag kez yazrlr
bildirimde bulundugu da ayrrca faaliyet raporunda belirtilir.

Komite galtSmantn etkinli[i igin gerekli gorrilen ve galrgma ilkelerinde agrklanan srklrkla
toplantr. Komite kendi gorev ve sorumluluk alanlarryla ilgili tespitlerini ve konuya iligkin
deferlendirmelerini ve onerilerini derhal yonetim kuruluna yazrlr olarak bildirir.

5-Komitenin Giirevleri

Kurumsal Yonetim Komitesi girkette kurumsal yonetim ilkelerinin uygulanrp uygulanmadrfrnr,
uygulanmryor ise gerekgesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayrsryla meydana
gelen gtkar gatrgmalartnt tespit eder ve ycinetim kuruluna yonetim uygulamalarrnr iyilegtirici
tavsiyelerde bulunulur ve yattrtmcr iligkileri bolrimi.inclen galrgmalarrnr gcizetir. Kurumsal
yonetim komitesi aynl zamanda aday gosterme ve r-icret komitesinin gorevlerini de
rjstlenmigtir.

Adav Gristerme Komitesi

Yonetim Kurulu ve idari sorumlulufu bulunan yoneticilik pozisyonlarr igin uygun adaylarrn
saptanmast, defierlendirilmesi ve efiitilmes;i konularrnda geffaf bir sistemin olugturulmast ve
bu hususta politika ve stratejiler belirlenmersi konularrnda galrgmalar yapmak,

Yonetim Kurulunun yaptst ve verimlilifii hakkrnda drizenli deferlendirmeler yapmak ve bu
konularda yaprlabilecek defigikliklere iligkin tavsiyelerini ydnetim kuruluna sunmak

Ucret Komitesi

Yonetim kurulu tiyelerinin ve idari sorumlulufu bulunan yoneticilerin ticretlendirilmesinde
kullanrlacak ilke, kriter ve uygulamalarr girketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler
ve bunlarrn gozetimini yapar,

Ucretlendirmede kullanrlan kriterlere ula5ma derecesi dikkate alrnarak, yonetim kurulu
tiyelerine ve idari sorumlululu bulunan \rcineticilere verilecek ricretlere iligkin onerilerini
yonetim kuruluna sunar,

7.Yilriirl[iltik

Denetimden Sorumlu Komite'nin gorev alanlarr ve galrgma esaslarr 2L.O5.2OIg tarihli
Yonetim Ku rulu Kararryla birlikte yri rrirlrifie girm igtir.
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