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1-) Amag ve Kapsam

20t4/t

saytlt Ydnetim Kurulu Karanyla olugturulan "Denetirnd,en Sorumlu Kornite" nin gorev
alanlarr ve galrgma esaslarrnrn belirlenmesidir,

2-) Dayanak

03,01.20L4 tarih ve 2BB7L sayrlt Resmi Gazetede yayrmlanan Sermaye Piyasasr Kurulunun
"Kurumsal Yonetim Teblif" (ll-L7.1)hUkUmleri igerisinde yer alan "Denetimden Sorumlu
Komite" nin galrgma usulve esaslarr gergevesinde hazrrlanmrgtrn,

3) Komitenin Yaprsr

Yonetim Kurulunun gorev ve sorumluluklarrnr saflrklr blr bigimde yerine getirilmesine
teminen "Denetimden Sorumlu Komite" olugturulmugtur. Konrite en az iki riyeden olugacak
gekilde yaprlandrnlmrs ve her halrjkarda ikiden agafiryar dtigmeyecek gekilde gerekli yaprlanma

safilanacaktrr. Komitenin

trim riyeleri Ba[rmsrz yonetim kurulu riyelerinden

olugmaktadrr

aynca icra bagkanr/ Genel mridrir komitede gorev almamaktadrr.

Komite Uyeleri, Yonetim l(urulu Uyelerinin segilecefi Ola[an/Ola[anUsttl Genel Kurul
toplanttstndan sonra yaprlacak ilk yonetim lcurulu toplantrsrnda tekrar belirlenir,

Yll igerisinde komite riyelifinde bogalma olmasr durumunda yerine ilk yonetim kurulu
toplantrsrnda gerekli nitelikleri ta$tyan riye/uzman

l<igi

yeniden segilir,

4) Komitenin Qalrgma Esaslarr
l(omitenin gorevini yerine getirmesi igin gerel<en her trirlri l,laynak ve destek yonetim kurulu
taraftndan saflanrr. Komite tiyeleri gerekli gordrlkleri kigiyi toplantrlarrna davet edebilir ve
gorLiglerini alabilir. Komite faaliyetleriyle ilgili olaral< ihtiyag gordrifri konularda bairmsrz
uzman gortiSlerinden yararlanrr. Komitenin ihtiyag iu,y,dufu dan15manlrk hizmetlerinin bedeli
girket taraftndan kargtlantr. Hizmet alrnan kigi/kurulug hakkrnda bilgi ile bu kigi/kurulugun

girket ile herhangi bir iligkisi olup olmadrIr hususu hakkrncla bilgiye faaliyet raporunda yer
verilir, Komitede altnan kararlar yazrlr hale getirildikten sonra komite riyeleri tarafrndan
imzalanrr

5-Komite raporlarr

l(omite en az rig ayda bir olmak rlzere yrlda en az rjort kez toplanrr ve toplantr sonuglarr
tutanafa baglanarak altnan kararlar yonetim l<uruluna sunulur, Komitenin faaliyetleri ve
toplantr sonuglart hakkrnda yrllrk faaliyet raporunda agrklama yaprlmasr gerekir. l(omitenin
hesap donemi iginde kag kez yazrlr bildirimde bulundugu da ayrrca faaliyet raporunda
belirtilir,

l(omite galtgmanrn etkinli[i igin gerekli gorrilen ver galr5ma ilkelerinde a6:rl<lanan srklrkla
toplantr, l(omite kendi gorev ve sorumluluk alanlarryla ilgili tespitlerini ve konuya ili5kin
deIerlendirmelerini ve onerilerini derhal yonetim kuruluna 'yaz:rlr olarak bildirir.
6-Komitenin Giirevleri

Denetimden sorumlu komite $irketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya
agrklanmast, baftmstz denetimi ve girketin ig kontrol ve ig denetim sisteminin igleyiginin ve
etkinli[inin gozetimini yapar. Ba[rmsrz denetim kuruluguni,rn segimi, baif rmsrz denetim
sozlegmelerinin haztrlanaral< ba[rmsrz denetim stjre,:inin Lraglatrlmasr ve ba[rmsrz denetim
kurulugunun her agamadaki galrgmalarr denetimden s;orunlu komitenin gozetiminde
gergeklegtirilir.

$irketin hizmet alaca[r ba[rmsrz denetim kurulu5u ile bu kunuluglardan alrnacak hizmetler
denetimden sorumlu komite tarafrndan belirlenir ve yonetirn kurulunun onayrna sunulur.
$irketin muhasebe ve ig kontrol sistemi ile bafirmsrz denel.inraiyle ilgili olarak qirkete ulagan
gikayetlerin incelenmesi, sonuca baflanmasr, girket galrgranlarrnrn, girketin muhasebe ve
baIrmsrz denetim konularrndaki bildirimlerinin e;izlilik gerrgevesinde deferlendirilmesi
konularrnda uygulanacal( yontem ve l<riterler derretimclen sorumlu konrite tarafrndan
belirlen ir.

l(omite, Kamuya agrl<lanacak yrllrk ve ara dcinem finansaltaLrloLarrn girketin izledi[i muhasebe
ilkeleri ile gergefie uygunlu[una ve dofirulufiuna iligkin deferlr:ndirmelerini, girketin sorumlu

yoneticileri ve baIrmsrz denetgilerin gorriglerini alarak kendi defierlendirmeleriyle birlikte
yonetim kuruluna yazrlr olaral< bildirir
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Denetimden Sorumlu l(omite'nin gorev alanlarr ve galr:1ma esaslarr 25/O2l2gt^ tarihli
Yonetim Kurulu Kararryla birlikte yrirrirlriIe girmigtir.
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