FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları İç Yönergesi
1. AMAÇ:
Bu Çalışma Esasları’nın (“Çalışma Esasları”) amacı Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin (“Şirket”)
çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme,
sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme,
gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek ve Yönetim Kurulu’na
(“Kurul”) raporlamak üzere kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi’nin (“Komite”) görev, yetki,
sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
2. KAPSAM:
Bu düzenleme Komite’nin çalışma, uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.
3. KOMİTENİN YAPISI
Komite üyeleri, yönetim kurulu üye seçiminin yapıldığı genel kurul toplantısını takiben
Yönetim Kurulu tarafından görev sürelerine paralel olarak belirlenir, görev dağılımındaki
değişikliklere bağlı olarak her zaman değiştirilebilir. Komite üyeleri arasından ayrılan üye
olursa, Yönetim Kurulu en geç 3 ay içinde eski üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni
üye belirler. Komite, Yönetim Kurulu üyesi olan en az 2 üyeden oluşur.
Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin
yokluğunda görev almak üzere bir Başkan Vekili belirleyebilir.
Yukarıdaki amaç ve kapsam çerçevesinde Komite; faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü
konularda bedeli Şirket tarafından karşılanmak üzere, bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan
danışmanlık hizmeti alabilir ve gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve
görüşlerini alabilir.
Komite Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
4. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI
Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda
toplanır. Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite
Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun
katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle
ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Eşitlik halinde karar önerisi bir sonraki Komite
toplantısında tekrar görüşülür. İkinci toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olursa, karar önerisi
reddedilmiş sayılır. Komite, üyelerin oybirliği ile toplantı yapmaksızın da karar alabilir.
5. GÖREV ve SORUMLULUKLAR
 Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve
projeler geliştirmek,
 Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit etmek,
sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve
politikalarını oluşturmak, bu doğrultuda performans ölçütlerini belirlemek, hedefler
doğrultusunda performansı denetlemek ve Şirket’in tüm ilgili birimlerinin sürece aktif
katılımını sağlamak,











Sürdürülebilirlik konularına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri, kamusal
düzenlemeleri ve trendleri takip etmek,
Sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim
sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlemek, yürütmek, izlemek,
denetlemek ve yılda en az bir kez ve her halükârda yıllık faaliyet raporlarının kamuya
açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde çalışmaları Yönetim
Kurulu’nun onayına sunmak,
Şirket’in sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların
bilgilendirilmesini sağlamak ve çalışanların bu hedefleri içselleştirmesi yönünde
çalışmalar yapmak,
Şirket’in sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek
ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar vermek,
SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde yer alan
ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, sürdürülebilirlik ile ilgili
olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın öngördüğü raporları hazırlamak ve kamuya
duyurulmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
Gerektiğinde Komite altında çalışma grupları kurmak, bu grupları yetkilendirmek ve
koordine etmek

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUPLARI
Komite’nin aldığı kararların uygulanmasına destek olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda
yeterli tecrübe ve bilgi sahibi yöneticilerin görev aldığı Çalışma Grupları oluşturulabilir
Çalışma Grupları, Komite’ye doğrudan bağlı olarak çalışır ve Komite’nin verdiği tüm görevleri
yerine getirmekle yükümlüdür.
Komite’de alınan kararlar doğrultusunda hedef belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritası
kapsamında çalışmalarının uygulanması, izlenmesi, ihtiyaç halinde güncellenmesinden
sorumludur.
Her Çalışma Grubu bir Grup Sorumlusu belirler. Grup Sorumlusu, ilgili Çalışma Grubu’nun
koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma çıktılarının Komite’ye
raporlanmasından sorumludur.
7. ÇALIŞMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK
Bu Çalışma Esasları üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu’na
sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında gündeme alınmak suretiyle,
karara bağlanır.
8. YÜRÜRLÜK
Bu Yönetmelik hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

