KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
I. AMAÇ
Bu düzenlemenin amacı Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic .A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu
tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını
belirlemektir. Komite, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin kurumsal yönetim
ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri
ve üst düzey yöneticilerin ücret ve performans değerlendirmesi konusunda Şirket
yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi
konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmak üzere
kurulmuştur.
II. DAYANAK
Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
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Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ doğrultusunda 12/05/2004 tarihli
Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.
III. YETKİ VE KAPSAM
Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı
olarak görev yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan
hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek
bilgi alma veya gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir.
Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde
bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır.
III. ORGANİZASYON
Komite Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite
Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması
halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
Komitede Şirket İcra Başkanı görev alamaz.
Komite üyeleri en çok 3 yıllık süre için seçilir. Komite üyelerinden birinin ayrılması halinde
yönetim kurulu en geç 3 ay içerisinde yeni bir üye belirler. Süresi dolan üyeler tekrar
seçilebilirler.
Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir. Gerekli olan
durumda ise, Komite Başkanının Yönetim Kurulu sekretaryası vasıtası ile yapacağı davet
üzerine Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu
sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.
IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR
Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi ilave olarak Aday Gösterme Komitesi, Riskin
Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi’nin de görevlerini yerine getirebilir. Bu esas
uyarınca komiteler kapsamındaki görev ve sorumluluklarına aşağıda yer verilmiştir.
Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak ve
uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.
Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını
ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu
gözetmek.
Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.
Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendlerini yakından takip ederek, bunların
Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.
Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev sürelerini belirlemek ve periyodik
rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak.
Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek.
Aday Gösterme Yönetim kuruluna uygun adayların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve
eğitilmesi hususunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler
belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu
konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin görüşlerini yönetim kuruluna sunar,
Yönetim kurul u üyelerini ve üst düzey yöneticilerinin performans değerlendirilmesi ve
kariyer plan laması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların
gözetimini yapar.
Riskin Erken Saptanması Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması
ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar
Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
Ücretlerin belirlenmesi Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yönelicilerin ücretlendirme
esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek
ölçütleri belirler,
Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve
yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

üst düzey

V. YÜRÜRLÜLÜK
Şirketin Kurumsal Yönetim Komite görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu’nun kararı ile
yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

