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Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalış a Esasları 

1. AMAÇ  

Bu dokü a ı  a a ı BANTAŞ Ba dır a A alaj ve Ti aret A.Ş.’ i  Şirket  yö eti  kurulu tarafı da  
oluşturula  De eti de  Soru lu Ko ite’ i  Ko ite , görev ve çalış a esasları ı elirle ektir. Şirket 

ü yesi de ilgili evzuat uyarı a 29.07.2015 tarih ve 24/2015 sayılı Yö eti  Kurulu kararı ile kurula  ve 
Yö eti  Kurulu’ a ağlı olarak görev yapa  De eti de  Soru lu Ko ite’ i  a a ı; Şirketi  muhasebe sistemi, 

fi a sal ilgileri i  ka uya açıkla ası, ağı sız de eti i ve Şirketi  iç ko trol ve iç de eti  siste i i  
işleyişi i  ve etki liği i  gözeti i i yap a ve Yö eti  Kurulu’ a yardı ı ola ak ö eriler su aktır.  

 

2. KOMİTENİN YAPISI  

Üye Sayısı: Ko ite  üyede  oluş aktadır.  

Ko ite Başka lığı: Ko ite Başka lığı görevi Yö eti  Kurulu ü yesi deki ağı sız üyeler arası da  seçil iş 
kişiler e yeri e getiril ektedir. Ko ite Başka ı ı  seçi i de; daha ö e e zer ir görevde ulu uş, ali 
tabloları a aliz ede ile ek ilgi iriki i e sahip, uhase e sta dartları a vakıf ve yüksek itelikli ol ası a öze  
gösteril ektedir.  

Üyeler: De eti  Ko itesi’ i  tü  üyeleri Yö eti  Kurulu’ da yer ala  ağı sız üyeler arası da  seçil ektedir.  

Bağı sızlık: Ko ite üyeleri i  ağı sızlıkları a ilişki  olarak . .  tarih ve  sayılı Res i Gazete’de 
yayı la a  Kuru sal Yö eti  Te liği’ de II- .  yer ala  Bağı sızlık Kriterleri az alı ıştır.  

Üyelik Süresi: De eti  Ko itesi, Yö eti  Kurulu tarafı da  Yö eti  Kurulu üyelik süresi ile sı ırlı olarak 
görevle diril ektedir. Süresi dola  üyeler tekrar seçile ilir. Ko ite üyeleri arası da  ayrıla  üye olursa, 
Yö eti  Kurulu e  geç  ay içi de ye i üye elirler.  

Da ış a lar: Denetim Komitesi faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç gördüğü ko ularda ağı sız uz a  görüşleri de  
yararla ır. De eti  Ko itesi’ i  ihtiyaç duyduğu da ış a lık hiz etleri i  edeli Şirket tarafı da  karşıla ır.  

Kaynak: De eti  Ko itesi görevi i yeri e getirirke  gerekli her türlü kay ak ve destek Yö eti  Kurulu 
tarafı da  sağla ır.  

 

3. KOMİTE TOPLANTILARI  

Topla tılar: De eti  Ko itesi e  az üç ayda ir ol ak üzere yılda e  az  kere topla ır. De eti  Ko itesi, 
gerekli gördüğü yö eti iyi topla tıları a davet ede ilir, görüşleri i ala ilir.  

Sekretarya: De eti  Ko itesi topla tı tuta akları ı  tutul ası, arşivle esi ve Ko ite üyeleri i  etki  
ilgile diril esi i  sağla ası a a ıyla görev yapar.  

Raporlama: De eti  Ko itesi yapıla  tü  çalış aları yazılı hale getirir ve kaydı ı tutar. Çalış alar hakkı da 
ilgi ve topla tı so uçları ı içere  tuta ak ve raporları ı yazılı olarak Yö eti  Kurulu’ a su ar.  

Topla tı ve Karar Nisabı : Ko ite, ütü  üyeleri  katılı ı ile topla ır ve topla tıya katıla  üyeleri  çoğu luğu 
ile karar alır. Ko ite kararları Yö eti  Kurulu’ a tavsiye iteliği dedir.  

 

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

Mali Tablo ve Ka uyu Aydı lat a  

Denetimden Sorumlu Komite, ka uya açıkla a ak yıllık ve ara dö e  fi a sal ta loları  Şirketi  izlediği 
uhase e ilkeleri ile gerçeğe uygu luğu a ve doğruluğu a ilişki  değerle dir eleri i, Şirketi  soru lu 

yö eti ileri ve ağı sız de etçileri i  görüşleri i alarak ke di değerle dir eleriyle irlikte Yö eti  Kurulu’ a 
yazılı olarak ildirir.  

 



 

Bağı sız De eti  Kuruluşu  

Bağı sız de eti  şirketi i  seçi i, ağı sız de eti  sözleş eleri i  hazırla arak ağı sız de eti  süre i i  
aşlatıl ası ve ağı sız de eti  kuruluşu u  her aşa adaki çalış aları De eti  Ko itesi’ i  gözeti i de 

gerçekleştirilir.  

Şirketi  hiz et ala ağı ağı sız de eti  kuruluşu ile u kuruluşlarda  alı a ak hiz etler De eti  Ko itesi 
tarafı da  elirle ir ve Yö eti  Kurulu’ u  o ayı a su ulur.  

İç De eti  ve İç Kontrol  

Şirketi  uhase e ve iç ko trol siste i ile ağı sız de eti iyle ilgili olarak Şirkete ulaşa  şikayetleri  
i ele esi, so u a ağla ası, Şirket çalışa ları ı  Şirketi  uhase e ve ağı sız de eti  ko uları daki 

ildiri leri i  gizlilik ilkesi çerçevesi de değerle diril esi ko uları da uygula a ak yö te  ve kriterler 
De eti  Ko itesi tarafı da  elirle ir.  

Denetim Komitesi;  

 Şirket faaliyetleri i  evzuata ve Şirket içi düze le elere uygu  olarak yürütülüp yürütül ediği i 
izler,  

 İç ko trol siste i i  etki liği ve yeterliliği ko usu da çalış alar yapar ve Üst Yö eti ’e raporlar,  

 İç de eti i  şeffaf olarak yapıl ası içi  gerekli ted irleri  alı ası ı sağlar,  

 İç de eti  raporu hazırlayarak Üst Yö eti ’i  ilgisi e su ar.  

 SPK düze le eleri ve TTK ile ko iteye verile / verile ek diğer görevleri yeri e getir ek.  

 

5. ÇALIŞMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK  

Bu Çalış a Esasları üzeri deki değişiklik ö erileri Ko ite tarafı da  Yö eti  Kurulu’ a su ulur. Hazırla a  
ö eriler, Yö eti  Kurulu’ u  ilk topla tısı da gü de e alı ak suretiyle, karara ağla ır.  

 

6. YÜRÜRLÜK  

Bu Yö et elik hükü leri, Yö eti  Kurulu tarafı da  o ayla dığı tarihte yürürlüğe girer ve Yö eti  Kurulu 
tarafı da  yürütülür. 

 


