
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 

 

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak  

Bu çalışma esasları (“Çalışma Esasları”) Ulusal Faktoring A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu 
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite") görev kapsamı ve Çalışma Esasları'nı belirler. 

Komite, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
("TTK"), II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") ve ekinde yer alan kurumsal 
yönetim ilkeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile 
Şirket Esas Sözleşmesinin ("Esas Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim 
Kurulu ("Yönetim Kurulu") kararıyla kurulmuştur. 

 

Madde 2: Amaç 

Komitenin ana amacı, Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, 
uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana 
gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim 
uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin 
çalışmalarının gözetilmesidir. 

SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği mümkün kıldığı üzere, Şirket’in Yönetim Kurulu 
yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış 
olduğundan, Komite Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve 
Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirir. 

 

Madde 3: Komitenin Yapısı ve Üyelik Kriterleri  

 Komite, en az iki Yönetim Kurulu üyesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 
görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinden oluşur. Komite başkanı 
bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.  

 Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, Yönetim 
Kurulu tarafından, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal 
Yönetim Komitesi üyeleri belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite 
üyelerinin görevleri devam eder. Görev süresi sona eren Komite üyeleri yeniden 
görevlendirilebilir. 

 Komitenin Yatırımcı İlişkilerini Birimi yöneticisi haricinde iki üyeden oluşması halinde 
her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli 
olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyesi 
olmayan, konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.İcra başkanı/genel müdür, 
Komite'de görev alamaz. 

 Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek 
Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına 
davet edebilir ve görüşlerini alabilir. 

 Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. Komite'nin 
ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. 



Madde : Toplantılar  

 Komite görevlerinin gerektirdiği sıklıkta yılda en az iki defa olmak üzere toplanır. 
Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu 
toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. 

 Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin 
oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür.  

 Komite toplantıları, Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu 
başka bir yerde yapılabilir.  

 Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler 
vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. 
Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin 
tutanaklar Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, komite 
kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü 
tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.  

 Komite çalışmaları ile Komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek 
şekilde Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. Komite, kendi görev ve sorumluluk 
alanıyla ilgili tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.  

 Komite yapılan tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. 

 Komite tarafından gerekli görüldüğünde Komite üyeleri harici ilgili kişiler komite 
toplantılarına katılabilir.  Komite toplantılarına ilişkin tutanaklar Komite üyeleri 
tarafından onaylanarak Komite kararları ile birlikte saklanır.  

 

Madde 5: Görev ve Sorumluluklar 

Kurumsal Yönetim İkelerine Uyum Hususunda Komite: 

 SPK Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket bünyesinde anlaşılması, benimsenmesini ve 
uygulanması konularında çalışmalar yapar. 

 Şirket’te Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa 
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen  çıkar 
çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde 
bulunur. 

 Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetir. 

 Pay sahipleri ile Yönetim Kurulu arasında gerekli iletişimi sağlar.  

 Şirket performansını artırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının 
sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim 
tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur. 

 Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında 
değerlendirilebilecek diğer hususlarda çalışmalar yapar. 

 Kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta 
olmak üzere, Şirket’in "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı 
öneriler geliştirir.  



 Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlamaları"nı gözden 
geçirir ve burada yer verilen bilgilerin doğruluğu ve tutarlılığını inceler. 

 Yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir. 

 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye 
verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirir. 

 

Aday Gösterme Komitesi İçin Öngörülen Görevler Kapsamında Komite:  

 Komite, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına 
uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi 
konularında şeffaf bir sistem oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler 
belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. 

 Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar, bu 
konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.  

 Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin seçiminde, yönetim ve pay sahipleri de dahil 
olmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık 
ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin 
değerlendirmesini yönetim kurulu onayına sunar.  

 Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde 
asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Komite, 
yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere 
bağımsız üye seçimi için değerlendirme yaparak sonucunu yazılı olarak Yönetim 
Kurulu’na bildirir.  

 

Ücret Komitesi İçin Öngörülen Görevler Kapsamında Komite:  

 Komite, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performans 
değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusunda yaklaşım, ilke ve 
uygulamalar konularında görüş belirler; alınan kararların gözetimini yapar ve 
uygulanmalarını takip eder.  

 Komite, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 
ücretlendirme esaslarının Şirket’in yönetim ilke ve uygulamaları ile uyumlu olmasını 
sağlar ve ücretlendirme politikasının Şirket çıkarlarıyla dengesini sağlamaya gayret eder 
ve sonuçları Yönetim Kurulu’na sunar.  

 

Madde 6: Tadil 

Çalışma Esasları’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. 

Madde 7: Yürürlük 

Çalışma Esasları, 5 Nisan 2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış ve işbu tarihten 
itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 


