BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuru sal Yö eti

Ko itesi Görev ve Çalış a Esasları

1. AMAÇ:
Bu dokü a ı a a ı BANTAŞ Ba dır a A alaj ve Ti aret A.Ş.’ i Şirket Yö eti Kurulu tarafı da
oluşturula Kuru sal Yö eti Ko itesi’ i Ko ite , görev ve çalış a esasları ı elirle ektir.
Şirket ü yesi de ilgili evzuat uyarı a 9. 7.
tarih ve /
sayılı Yö eti Kurulu kararı ile kurula ve
Yö eti Kurulu’ a ağlı olarak görev yapa Kuru sal Yö eti Komitesi’ i a a ı; ilgili mevzuata uygun olarak
Şirketi kuru sal yö eti ilkeleri e uyu u u izle esi, yö eti kurulu üyeleri i elirle esi, yö eti
kurulu üyeleri ve üst düzey yö eti ileri ü ret, perfor a s değerle dir esi ve kariyer pla la ası ko usu da
Şirket yaklaşı ı ı , ilke ve uygula aları ı
elirle esi, yatırı ı ilişkileri faaliyetleri i gözetil esi
ko uları da faaliyetlerde ulu arak yö eti kurulu a destek ve yardı ı ol aktır.
2. YETKİ ve KAPSAM
Ko ite Yö eti Kurulu tarafı da oluşturulur, yetkile dirlir ve yi e Yö eti Kurulu a ağlı olarak görev yapar.
Ko ite, faaliyetleri yürütül esi sırası da ihtiyaç duyduğu da dışarıda hukuk ve profesyo el da ış a lık
al a, ko usu da uz a kişileri topla tılara davet ederek ilgi al a veya gerekli gördükleri yö eti iyi
topla tıları a davet et e ko uları da yetkilidir. Ko ite i ihtiyaç duyduğu da ış a lık hiz etleri i edeli
şirket tarafı da karşıla ır.
Ko ite, ke di yetki ve soru luluğu dahili de hareket eder ve Yö eti Kurulu a tavsiyelerde ulu ur; a ak
nihai karar soru luluğu Yö eti Kurulu’ dadır. Ko ite Yö eti Kurulu’ a karşı soru ludur.
. KOMİTENİN YAPISI
Ko ite üyeleri, yö eti kurulu üye seçi i i yapıldığı ge el kurul topla tısı ı taki e Yö eti Kurulu
tarafı da görev süreleri e paralel olarak elirle ir, görev dağılı ı daki değişikliklere ağlı olarak her za a
değiştirile ilir. Ko ite, i rada görevli ol aya iki Yö eti Kurulu üyesi ve Yatırı ı İlişkileri Bölü ü yö eti isi
ol ak üzere e az üyede oluşur. İ ra Başka ı/ge el üdür Ko ite’de görev ala az.
Ko ite’ i Başka ı Kurul tarafı da
ağı sız üyeler arası da ata ır. Ko ite, Başka lık görevi i üstle e
kişi i yokluğu da görev al ak üzere ir Başka Vekili elirleye ilir.
. ÇALIŞMA ESASLARI
Ko ite’ i görevleri i etki
esastır.

ir şekilde yeri e getire il esi i sağla ak a a ıyla yılda e az

defa topla

ası

Ko ite, Ko ite Başka ı veya ir Ko ite üyesi i tale iyle topla tıya çağrıla ilir. Ko ite teleko fera s yoluyla
veya herha gi ir aşka şekilde de topla a ilir. Fiziki topla tılar şirket erkezi de veya ko ite üyeleri i
erişi i i kolay olduğu Ko ite Başka ı tarafı da elirle e ek aşka ir yerde yapıla ilir. Ko ite topla tıları
Kuru sal Yö eti Sekreteryası Sekreterya tarafı da topla tı ö esi de dağıtıla gü de e ağlı olarak
yapıla aktır. Ko ite topla tıları da alı a kararlar Sekretarya tarafı da yazılı hale getirilir, Ko ite üyeleri i
ilgisi e su ularak uygu luk alı dıkta so ra arşivle ir. Topla tı tuta ağı da asgari olarak, topla tı ı yeri ve
za a ı, gü de , topla tıda tartışıla ko ulara ilişki ilgi ve alı a kararlara yer verilir. Bu ağla da, her
topla tı so rası da, Ko ite’ i faaliyetleri e ilişki yazılı ir rapor, tuta akları ir özetiyle era er Yö eti
Kurulu’ a su ulur. Raporları hazırla ası ve sakla ası da Kuru sal Yö eti Sekreteryası soru ludur.
Ko ite, gerekli gördüğü takdirde, görevleri de azıları ı iki veya daha fazla üyede oluşa ak ir veya daha
fazla alt ko iteye devrede ilir. Alt çalış a gru u u oluşturul ası da üye te i i de ihtiya a göre ke di
üyeleri i ya ı sıra, Kuru sal Yö eti ko usu da yeterli te rü e ve ilgi sahi i kişileri uz a lığı da
yararla ıla ili ir.

Ko ite, topla tı ve karar isa ı, ko ite üye topla

sayısı ı salt çoğu luğudur.

A ak Yö eti Kurulu üye adayları ı elirle esi de, çalış aları etki liği içi gerekli görüle sıklıkta topla ır
ve görevleri i yeri e getir esi içi gereke her türlü kay ak ve destek Yö eti Kurulu tarafı da sağla ır.
Ko ite i kararları Yö eti
Kurulu’dur.

Kurulu’ a tavsiye iteliği de olup, ilgili ko ularda ihai karar

er ii Yö eti

. GÖREV VE SORUMLULUK
Komite;
a.

Şirkette kuru sal yö eti ilkeleri i uygula ıp uygula adığı ı, uygula ıyor ise gerekçesi i ve u
prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla eyda a gele çıkar çatış aları ı tespit et ek ve Yö eti
Kurulu’ a kuru sal yö eti uygula aları ı iyileştiri i tavsiyelerde ulu ak,

b.

Kuru sal Yö eti İlkeleri e ilişki dü ya uygula aları ı takip et ek suretiyle, ser aye piyasası
evzuatı ve şirket ü yesi e uygu ola ları uygula a ilirliği i Yö eti Kurulu’ a raporla ak,

c.

Kuru sal yö eti
sağla ak, uygula
bulunmak,

d.

Yatırı

e.

Ser aye piyasası evzuatı a uygu luk ve tutarlılık açısı da ka uya açıkla a ak Kuru sal Uyu
Raporu u gözde geçir ek,

f.

Yö eti Kurulu’ u yapısı ve veri liliği hakkı da düze li değerle dir eler yap ak ve u ko ularda
yapıla ile ek değişikliklere ilişki tavsiyeleri i Yö eti Kurulu’ a su ak,

g.

Yö eti Kurulu ve idari soru luluğu ulu a yö eti ilik pozisyo ları içi uygu adayları sapta ası,
değerle diril esi ve eğitil esi ko uları da şeffaf ir siste i oluşturul ası ve u hususta politika ve
stratejiler elirle esi ko uları da çalış alar yap ak,

h.

Yö eti Kurulu üyeleri i ve idari soru luluğu ulu a yö eti ileri ü retle diril esi de kulla ıla ak
ilke, kriter ve uygula aları Şirketi uzu vadeli hedefleri i dikkate alarak elirle ek ve u ları
gözeti i i yap ak,

i.

Ü retle dir ede kulla ıla kriterlere ulaş a dere esi dikkate alı arak, Yö eti Kurulu üyeleri e ve
idari soru luluğu ulu a yö eti ilere verile ek ü retlere ilişki ö erileri i Yö eti Kurulu’ a sunmak
ile görevle diril iştir.

ilkeleri i Şirket içerisi de geliştiril esi i, e i se esi i ve uygula ası ı
adığı ı tespit ettiği ko ularda çalış alar yap ak suretiyle iyileştiri i ö erilerde

ı İlişkileri Bölü ü’ ü çalış aları ı gözet ek,

Ko ite, u Çalış a Esasları’ ı yeterliliği i gözde geçirip, değerle dirir ve ilgili değişiklik ö erileri i o ay içi
Yö eti Kurulu’ a su ar.
. ÇALIŞMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK
Bu Çalış a Esasları üzeri deki değişiklik ö erileri Ko ite tarafı da Yö eti Kurulu’ a su ulur. Hazırla a
ö eriler, Yö eti Kurulu’ u ilk topla tısı da gü de e alı ak suretiyle, karara ağla ır.
.YÜRÜRLÜK
Bu Çalış a Esasları ve değişiklikleri, Yö eti

Kurulu tarafı da o ayla dığı tarihte yürürlüğe girer.

