Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında
bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi
kurulmuştur. Komite gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır. Komite, başkanı bağımsız yönetim
kurulu üyesi olmak kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen iki kişiden
oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin
görevlerini de yerine getirmektedir. Komite, aday gösterme konusu ile ilgili aşağıda belirtilen
çalışmalarda bulunmaktadır: Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’te Yönetim Kurulu’na uygun
adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapma amacı
taşımaktadır. Bu konuda gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim
kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi;
a) Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi
konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi
konularında çalışmalar yapma,
b) Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu
konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunma,
c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve
kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların
gözetimini yapma,
d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik
önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunma görevlerini de üstlenmiştir. Kurumsal
Yönetim Komitesi, ücret konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çeşitli görevleri de yerine
getirmektedir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme
esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konu ile ilgili
de gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi;
a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin
önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede
kullanılabilecek ölçütleri belirler,
c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey
yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik
önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

