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Komite Başkanı: İlker Mahmut KALIN 

Komite Üyesi : Soner KAYSERİLİOĞLU 

 

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 

 

AMAÇ 

Bu düzenlemenin amacı PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (“Şirket”) Yönetim 

Kurulu tarafından oluşturulan “Kurumsal Yönetim Komitesi”nin (“Komite”), görev ve 

çalışma esaslarını belirlemektir. 

 

YETKİ 

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kararları Yönetim 

Kurullarına tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur. 

Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim 

Kurulu tarafından sağlanır. 

 

KOMİTENİN YAPISI 

Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından 

seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması 

halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden 

oluşması zorunludur. 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

Komite: 

- Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket içerisinde geliştirip uygulanmasını sağlamak, 

- Yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde 

bulunmak, 

- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek, 

- Kurumsal Yönetim İlkelerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı ve 

seçimine; Yönetim Kurulu'nun ve ona bağlı komitelerin işleyiş yapısına ve etkinliğine 

ilişkin önerilerde bulunmak, Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda şirketin 

çalışmalarını etkilemesi muhtemel risklerin öngörülmesi ve bu risklerin olası negatif 

etkilerini ortadan kaldırıcı ve/veya düşürücü önlemler alınması konusunda Yönetim 

Kuruluna gündem oluşturmak, 

- Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst 

düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını ve ölçütlerini belirlemek, bu çerçevede 

Şirket'in tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde bir insan kaynakları ve ücretlendirme 

politikası oluşturmak ve bu ilkelerin uygulamasını takip etmek, 
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- Ücretlendirme politikası çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey 

yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak, 

- Yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapıp Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

Beyanı ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak 

ile görevlidir.  

 

Diğer yandan, Şirket bünyesinde ayrıca aday gösterme komitesi ve ücret komitesi 

oluşturulamadığından, Komite ayrıca; 

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun 

adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin 

oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında 

çalışmalar yapmak, 

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak 

ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna 

sunmak, 

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 

ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli 

hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, 

- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim 

kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin 

önerilerini yönetim kuruluna sunmak 

ile görevlidir. 

 

TOPLANTI VE RAPORLAMA 

Komite, mevzuatın öngördüğü şekilde ve çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta Komite 

Başkanının daveti üzerine toplanır. Komite toplantılarında en az yılda bir kez Şirketin risk 

yönetim sistemleri gözden geçirilir. Komite, çalışmaları hakkındaki gerekli bilgilendirmeyi 

ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komite, komitede yer 

almamasına karşın çalışmaları çerçevesinde gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet 

edebilir ve görüşlerini alabilir. 

 

YÜRÜRLÜK 

Komite’nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler 

Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 

 

 


