
KOMİTELER 

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5 numaralı maddesi 

gereği, “Denetimden Sorumlu Komite” “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal 

Yönetim Komitesi” nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir “Aday Gösterme 

Komitesi”nin ve “Ücret Komitesi”nin oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerini “Kurumsal 

Yönetim Komitesi” tarafından üstlenmesine, 

Katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

Denetimden Sorumlu Komite 

Görevleri & Sorumlulukları 

1. Şirket’in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi 

ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. 

2. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak 

bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun her aşamadaki 

çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. 

3. Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak 

hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına 

sunulur. 

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

ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve 

bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi 

konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından 

belirlenir. 

5. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket’in izlediği muhasebe 

ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu 

yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte 

Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. 

6. En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları 

tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. 

 

 

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 

Komite Başkanı Yusuf Serdar GÜRBÜZ 

Komite Üyesi İlker SALTOĞLU 

 

 



Riskin Erken Saptanması Komitesi 

Görevleri & Sorumlulukları 

1. Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 

teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla 

çalışmalar yapmakla sorumludur. 

2. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. 

 

 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 

Komite Başkanı Yusuf Serdar GÜRBÜZ 

Komite Üyesi Abdülkerim GAZEN 

Komite Üyesi Dr. Emre SEZGİN 

 

Kurumsal Yönetim komitesi 

Görevleri & Sorumlulukları 

1. Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise 

gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 

çatışmalarını tespit eder. 

2. Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.  

3. Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. 

4. “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini de üstlenir. 

 

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 

Komite Başkanı İlker SALTOĞLU 

Komite Üyesi Abdülkerim GAZEN 

Komite Üyesi Dr. Emre SEZGİN 

Komite Üyesi Deniz ÖZLÜK 

 


