
 

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları 
 

 

 

1. Konu:  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV; No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına ilişkin Tebliği uyarınca, Şirketimiz Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Yönetim 

Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esasları ve görevleri işbu 

düzenleme ile belirlenmiştir.  

 

2. Kurumsal Yönetim Komitesinin Yapısı: 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi, çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından 

seçilecek en az iki üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Yönetim Kurulu’nun bağımsız 

üyeleri arasından seçilir. Şirketin, İcra Başkanlığı ve/veya Genel Müdürlüğü görevini yürütenler 

komitede görev alamazlar. 

 

3. Çalışma Şekli: 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda bir kereden az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği 

sıklıkta toplanır. Komite yapılan çalışmalara ilişkin yazılı kayıtları tutar ve toplantı sonuçlarına ilişkin 

raporu Yönetim Kurulu’na sunar. 

  

4. Görev ve Sorumluluklar:  

 

4.1. Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, 

uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 

çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde 

bulunur. 

 

4.2.  Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin çalışmalarını, sermaye piyasası 

mevzuatı çerçevesinde gözetir.  

 

4.3. Yönetim Kurulu tarafından ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi 

ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı takdirde Kurumsal Yönetim Komitesi;  

 

Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla, 

 

a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf 

bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve strateji belirlenmesi hususlarında çalışmalar yapar, 

 

b) Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu 

dikkate alarak değerlendirir ve bu değerlendirmesini bir raporla yönetim kurulunun onayına sunar, 

Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, aday gösterildiğinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 

bağımsız üyelik kriterlerini karşıladığına ilişkin yazılı bir beyanı alır, 

 



c) Herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulunda ayrılan bağımsız üyenin yerine, 

asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanması amacıyla ilk genel kurul toplantısına 

kadar görev yapmak üzere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu 

yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir, 

 

d) Yönetim kurulunun yapısı, verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda 

yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar, 

 

e) Performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda ilke ve uygulama esaslarını belirler ve 

yönetim kuruluna sunar. 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi sıfatıyla, 

 

 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen 

risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar 

yapar, değerlendirmelerini yönetim kuruluna vereceği raporla bildirir, varsa tehlikelere işaret eder, 

çareleri gösterir. Komite Yönetim Kurulu’na sunacağı raporun bir örneğini de Şirket denetçisine 

gönderir.  

 

Ücret Komitesi sıfatıyla,  

 

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini ve 

ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler, önerilerini yönetim kuruluna sunar.  

 

5. Giderlerin karşılanması: 

 

Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden 

yararlanabilir, bu şekilde danışmanlık alınan uzmanların ücretleri ve komitenin görevini yerine 

getirmesi için gereken diğer kaynak ve destek Şirket tarafından karşılanır.  

 

6. Yürürlük: 

  

Bu düzenleme, 24.08.2012 tarih ve 385 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.  

 

 

 

 


