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1-) Amag ve Kapsam

2OI4lt sayrlr Yonetim l(urulu l(ararryla olugturulan "Denetinrden Sorumlu Kornite" nin gorev

alanlarr ve galrgma esaslartntn belirlenmesidir,

2-) Dayanak

03,OL1OI4 tarih ve 2BB7t sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Sermaye Piyasasr Kurulunun

"Kurumsal Yonetim Tebli[" (ll-17,1)hUkrimleri igerisinde yer alan "Denetimden Sorumlu

l(omite" nin qalrgma usuIve esaslart gergevesinde haztrlanmtSttr'

3) Komitenin Yaptst

Yonetim Kurulunun gorev ve sorumlulul<larrnr sag,lrklr bir bigimde yerinr: getirilmesine

teminen "Denetimden Sorumlu l(omite" olugturulmuqtur. l<(ornite en az iki riyeden oluSacak

5ekilde yaprlandrrrlmtg ve her halul<arda ikiden aga[rya dtignreyecek 5ekilde gerel<li yaptlanma

saflanacaktrr, l(omitenin tum uyeleri Ba[rmsrz yonetim llurulu tiyelerinden oluSmaktadrr

aynca icra bagkanr/ Genel mrldtjr komitede gdrev almamaktadtr.

l(omite riyeleri, Yonetim l(urulu Uyelerinin segilece[i t)la[an/Ola$anUstti Genel l(urul

toplantrsrndan sonra yaprlacal< ilk yonetim kurulu toplanttstndartekrar belirlenir.

yrl igerisinde komite riyeli[inde bogalma olmast durumunda yerine ilk yonetim l<urulu

toplantlstnda gerekli nitelikleri tagryan tiye/uzman kiSi yeniden seqilir'

4) Komitenin Qalrgma Esaslart

l(omitenin gorevini yerine getirmesi igin gereken her turltj l<aynal< ve destek yonetim kurulu

tarafrndan saIlanrr. l(omite riyeleri gerel<li gordukleri kisiyi toplanttlartna dilvet edebilir ve

gorr.iglerini alabilir. l(omite faaliyetleriyle ilgili olaral< ihtiyaE gordr.i[t] konularda ba8rmsrz

uzman gorriglerinden yararlanrr. l(omitenin ihtiyag duydu[u dantgmanltk hiznretlerinin bedeli

girket tarafrndan l<argrlanrr. Hizmet allnan ki$i/l<urulu$ frakl<rnda bilgi ile bu kiSi/kurulu5un

girl<et ile herhangi bir iligkisi olup olmadrfr hususu hakl<rnda bilgiye faaliyet raporunda yer

verilir. l(omitede alrnan l<ararlar yazrlr hale getirilclikten sonra komite riyeleri taraftndan

imzalan rr
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5-Komite raporlarr

l(omite en az rig ayda bir olmak uizere yrlda en az dort kez toplanrr ve toplantr sonuglarr
tutanaffa baflanarak alrnan l<ararlar yonetim l<uruluna sunulur. l(omitenin faaliyetleri ve

toplantr sonuglart hakkrnda yrllrk faaliyet raporunda agrklarna yaptlmasr gererkir. l(omitenin
hesap donemi iginde ka9 kez yazrlr bildirimde bulundufiu da ayrrca faaliyet raporunda
belirtilir.

Komite galrgmanrn etl<inliIi igin gerekli gorulen ve galrgrna ilkelerinde agrklanan srklrkla

toplanrr, Komite kendi gorev ve sorumluluk alanlarryla ilgili tespitlerini ve l<onuya iligkin
degerlendirmelerini ve onerilerini derhal yonetim l<uruluna yazrlr olaral< bildirir,

6-Komitenin Giirevleri

Denetimden sorumlu komite $irketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya

agrl<lanmasr, bafirmsrz denetimi ve girketin i9 kontrol ve ig rCerretim sisteminin igleyiginin ve

etkinli[inin gozetimini yapar. Ba[rmsrz denetim l<urulugunun segimi, ba[rmsrz denetim

sozlegmelerinin hazrrlanarak ba[rmsrz denetim stirecinin baglatrlmasr ve baiirmstz denetim

l<urulugunun her agamadal<i galrgmalarr denetimden sorunlu komitenin gozetiminde

gergekl egti ri li r,

girketin hizmet alacair baIrmsrz denetim kurulugu ile bu kuruluglardan altnacak hizmetler

denetimden sorumlu komite tarafrndan belirlenir ve yonetim kurulunun onayrna sunulur.

girketin muhasebe ve ig kontrol sistemi ile bagrmsrz denetimiyle ilgili olaral< girkete ulagan

gikayetlerin incelenmesi, sonuca baflanmasr, girl<et galrganl;arrntn, girl<etin muhasebe ve

baIrmsrz denetim konularrndal<i bildirimlerinin gizlilik gergevesinde de[erlendirilmesi

l<onularrnda uygulanacal< yontem ve l<riterler denetimden sorumlu komite taraftndan

belirlen ir.

Komite, l(amuya aglklanacal< yrllrk ve ara donem finansal tablolann girketin izledi[i muhasebe

ilkeleri ile gergefe uygunluiuna ve dofrulu[una iligkin deferrlendirmelerini, girketin sorumlu

yoneticileri ve ba[rmsrz denetEilerin gorriglerini alarak kendi deEerlendirmeleriyle birlikte

yonetim l<uruluna yazrlr olarak bildirir

T.YirriirlUliik

Denetimden Sorumlu l(omite'nin gorev alanlarr ve galtgm;l esaslart 251021201'4 tarihli

Yonetim l(urulu l(ararryla birlikte ytirUrlti[e girmigtir.


