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1. AMAC

Yonetim kurulunun gorev ve sorumluluklarrnrn saflrkh bir bigimde yerine getirilmesi igin Sermaye piyasasl
Mevzuatlna gore Gedik Yattnm ortakh$r A.S, (ortakltk) Yonetim Kurulu bUnyesinde olu5turulacak Kurumsal
Yonetim Komitesi'nin (Komite) gorev alanr ve galrgma esaslarr belirlemek bu dijzenlemenin amacrnr
olu5turmaktadlr, Komite, Ortaklr$rn, Kurumsal Ydnetim ilkelerine uyumunu izler, gerektifinde yonetim Kurulu,na
uyum konusunda iyilestirici gahgmalara iligkin dneriler sunar.
z. xoruire ruiru ynprsr

Komite ortakltftn ycinetim kurulu Uyeleri arasrndan segilen en az iki iiyeden olugur, Komite bagkanr, bafrmsrz
yonetim kurulu [iyeleri arastndan segilir, icra Bagkanr, Genel Mtjd0r komitede yer alamaz. Komitenin iki tlyeden
olugmast halinde her ikisi, ikiden fazla iiyesinin bulunmasr halinde 0yelerin gofiunlu[u icrada gorevli otmayan
yonetim kurulu ilyelerinden olu5ur.
3. GOREV VE SORUMLULUKLAR

1' Komite ytlda en az bir

kez toplantr. Toplantr tutanaklarr yazrlr olarak saklanrr. Toplantr sonuglarr bir rapor
halinde Yonetim Kurulu'na sunulur.

2' Komite ayrtca

Kurumsal Yonetim ilkelerinde belirtilen "Aday Gcisterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanmasr
Komitesi" ve "Ucret Komitesi"nin gorevlerini de yerine getirir,

3. Komite Ortakltkta Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanrp uygulanmadr$rnl, uygulanmryor ise gerekgesini ve bu
prensiplere tam olarak uymama dolaylsryla meydana gelen olumsuzluklarr tespit eder ve yonetim kuruluna
kurumsal yonetim uygulamalartnr iyileqtirici tavsiyelerde bulunur, Yattnmct iligkileri gergevesinde pay Sahipleri ile
iliskiler Biriminin sermaye Piyasasr mevzuatr kapsamrndaki gah5malarrnr gozetir,

4. Komite, (t) Yonetim ve pay sahipleri de dahil olmak rjzere

bafirmsrz iiyelik igin aday tekliflerini, adayrn
baItmsrzlrk cilgiitlerini taStyrp taStmamasr hususunu dikkate alarak defierlendirir ve bu delerlendirmesini bir
raporla yonetim kurulunun onaytna sunar, (r) Ba$rmsrz yonetim kurulu iiye adayrndan, mevzuat, esas sozregme ve
"Ba[tmstz Uye" kriterleri gergevesinde ba$rmsrz oldu$una iligkin yazlh bir beyanr aday gosterildifi esnada adaydan
altr, (rrr) Bagrmsrzhfirnr kaybetti$i igin Ycinetim kurulundan istifa eden veya herhangi bir nedenden dolayr rlyeli[i
biten Baflmslz tiye yerine, asgari bafrmsrz yonetim kurulu riye saytstntn yeniden saflanmasrnr teminen, ilk genel
kurul toplantrstna kadar gorev yapmak rlzere bogalan tiyeliklere bafirmsrz riye segimi igin deferlendirme yapar ve

defierlendirme sonucunu yazrlr -olarak yonetim kuruluna bildirir, (rv) Yonetim kuruluna uygun adaylarrn

saptanmasl, defierlendirilmesi ve efiitilmesi konularrnda geffaf bir sistemin olugturulmasr ve bu hususta politika ve
strateji belirlenmesi hususlartnda gah5malar yapar, (v) Ydnetim kurulunun yaprsr, verimlili$i hakkrnda drjzenli
de$erlendirmeler yapar ve bu konularda yaprlabilecek defigikliklere iligkin tavsiyelerini yonetim kuruluna sunar,
(vt) Performans de8erlendirmesi ve kariyer planlamasr konusunda ilke ve uygulama esaslarrnr belirlerve yonetim
kuruluna sunar,
5. Komite Ortakllftn varll[tnt, geligmesini ve devamrnrtehlikeye dUgiirebilecek risklerin erken teghisi, tespit edilen
risklerle ilgili gerekli cinlemlerin uygulanmasr ve riskin yonetilmesi amacryla galgmalar yapar, defierlendirmelerini
yonetim kuruluna verece[i raporla bildirir, varsa tehlikelere igaret eder, gareleri gosterir. Rapor denetgiye
de
yolla nlr,

6' Komite, Yonetim kurulu Uyelerinin ve

Ust drizey yoneticilerin ticretlendirme esaslarrna iligkin onerilerini ve
ticretlendirmede kullanrlabilecek cilgtitleri belirler, onerilerini yonetim kuruluna sunar.
7. Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyag duydu!u konularda ba$rmsrz uzman gorLiglerinden yararlanabilir,
dantSmanllk hizmetlerinin bedeli ile komitenin gorevini yerine getirmesi igin gereken her trlrlrj kaynak ve destek
Ortakhk taraflndan kargrlanrr,
4. YURURLUK
Bu dLizenleme, d[izenlemeye iligkin defiigiklik ve giincellemeler

yonetim kurulu kararr ile yijrtirlU$e girer

