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EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 
 

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 
GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI 

 

1-) Amaç ve Kapsam 

2014/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla oluşturulan “Denetimden Sorumlu Komite” nin görev 

alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir. 

 

2-) Dayanak 

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulunun 

“Kurumsal Yönetim Tebliğ” (II-17.1)hükümleri içerisinde yer alan  “Denetimden Sorumlu 

Komite” nin çalışma usul ve esasları çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

3) Komitenin Yapısı 

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen 

“Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmuştur. Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde 

yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma 

sağlanacaktır. Komitenin tüm üyeleri Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır 

ayrıca İcra başkanı/ Genel müdür komitede görev almamaktadır. 

Komite üyeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçileceği Olağan/Olağanüstü Genel Kurul 

toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar belirlenir. 

Yıl içerisinde komite üyeliğinde boşalma olması durumunda yerine ilk yönetim kurulu 

toplantısında gerekli nitelikleri taşıyan üye/uzman kişi yeniden seçilir.  

4) Komitenin Çalışma Esasları 

Komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu 

tarafından sağlanır. Komite üyeleri gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve 

görüşlerini alabilir. Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız 

uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli 

şirket tarafından karşılanır. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun 

şirket ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı hususu hakkında bilgiye faaliyet raporunda yer 

verilir. Komitede alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra komite üyeleri tarafından 

imzalanır  

5-Komite raporları 
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Denetimden sorumlu komite;en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere toplanır ve 
toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.Komitenin 
faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. 
Komitenin hesap dönemi içinde kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da ayrıca faaliyet 
raporunda belirtilir. 
 
Komite çalışmanın etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkla 
toplanır. Komite kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin 
değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 
 
6-Komitenin Görevleri 
 

Denetimden sorumlu komite Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya 

açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim 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 sorunlu komitenin gözetiminde 

gerçekleştirilir. 

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler 

denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. 

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

şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve 

bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik çerçevesinde değerlendirilmesi 

konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından 

belirlenir. 

Komite, Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe 

ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu 

yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte 

yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir 

 7.Yürürlülük 

Denetimden Sorumlu Komite’nin görev alanları ve çalışma esasları 28/02/2014 tarihli 

Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.  


