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NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ 

 

1. Yönetim Kurulu tarafından Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı düzenlemeleri uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim 

Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. 

 

2. Kurumsal Yönetim Komitesi, 30. 12. 2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 

Seri IV. No: 56 sayılı Tebliğ ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’nin 4.5.1 numaralı maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve 

Ücret Komitesi’nin görevlerini yerine getirir.  

 

3. Komitelerin hangi üyelerden ve kişilerden oluşacağı ve başkanları Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. 

 

4. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, 

bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. 

 

5. Komiteler gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini 

alabilir. Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. 

Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarına ilişkin raporları yönetim 

kuruluna sunarlar. Komitelerin sekreterlik hizmetleri Yönetim Kurulu Sekreterliği 

tarafından yerine getirilir. 

 

6. Komiteler üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya 

katılanların çoğunluğu ile alır.  

 

Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları aşağıda belirtildiği gibidir. 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi; 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla 

üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu 

üyelerinden oluşur. Komite gerekli görülen hallerde ve en az üç ayda bir toplanır.  
 
Kurumsal Yönetim Komitesi; 

a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise 
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 
çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını 
iyileştirici tavsiyelerde bulunur, 

b) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. 
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Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi’nin aşağıda belirtilen 
görevlerini yerine getirir;   
 
a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi 
konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler 
belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, 
 
b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar 
ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna 
sunar,  
 
c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi 
ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların 
gözetimini yapar. 
  
Kurumsal Yönetim Komitesi Ücret Komitesi’nin aşağıda belirtilen görevlerini yerine 
getirir; 
 
a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına 
ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler, 
 
b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede 
kullanılabilecek ölçütleri belirler, 
 
c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey 
yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. 
 

Denetimden Sorumlu Komite; 

 

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri 

arasından seçilir. 

 

a) Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya 

açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve 

etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim 

sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız 

denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin 

gözetiminde gerçekleştirilir. 

 

b) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak 

hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun 

onayına sunulur.  

 

c) Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete 

ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin 

muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi 

çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler 

denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. 

 

d) Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal 
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tabloların, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna 

ilişkin olarak şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, 

kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 

 

e) Denetimden sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda 

bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Denetimden sorumlu komitenin ihtiyaç 

duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır. 

 

f) Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere 

toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. 

Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı 

tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 

 
Riskin Erken Saptanması Komitesi; 
 
Riskin Erken Saptanması Komitesinin hangi üyelerden ve kişilerden oluşacağı ve 
başkanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 
a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 
teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin 
yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği 
raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor 
denetçiye de yollanır. 
 

b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. 

 

 

      

 

  


