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1. AMAG

Yonetim kurulunun gorev ve sorumluluklarrnrn sallrklr bir bigimde yerine getirilmesi igin
Sermaye Piyasast Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayrlr "sermaye Piyasasrnda Bafrmsrz Denetim
Standartlarl Hakkrnda Teblifi"nin "Denetimden Sorumlu Komiteler" baglrklr 25 inci maddesi
ve Seri: Vl, No: 56 sayrlr "Kurumsal Yonetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasrna
iliStin fenlifii" ile difer sermaye piyasasr mevzuatrnda yer alan di.izenlemeler gergevesinde
Gedik Yatlrrm Ortaklrlr A.$. (Ortaklrk) Yonetim Kurulu bUnyesinde olugturulan Denetimden
Sorumlu Komite'trin (Komite) gorev ve galrgma esaslarrnr belirlemek bu di.jzenlemenin
amacrnr olugturma ktadrr.

2. KOMiTENiIV yRplSl

Komite en az iki iJyeden olugur ve iiyelerinin tamamr bagrmsrz yonetim kurulu i;yeleri
arastndan segilir. icra Ba5kant , Genel Mtidi.ir ve bafrmslz iiye olmayan yonetim kurulu [iyeleri
komitede yer alamaz.
3. GOREV VE SORUMLULUKLAR

t,
Ortakltgtn muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya agrklanmasr, bagrrnsrz
denetimi, ig kontrol sisteminin igleyiginin ve etkinli[inin gcizetimi, bagrmsrz denetim
kurulu5unun segilmesi, bafilmstz denetim sozle5melerinin hazrrlanarak baIrmsrz denetim
siirecinin ba5lattlmasr, baftmslz denetim girketinin her agamadaki galrgmalarrnrn gdzetimi
Komite tarafrndan gergeklegtirilir.

2,

Komite en az [ig ayda bir toplanrr ve toplantr sonuglarr tutana[a ba!lanarak yonetim
kuruluna sunulur. Komite kendi grirev ve sorumluluk alanr ile ilgili tespit ve onerileri yonetim
kuruluna yazrh olarak bildirir.

3.
BaItmsrz denetim kurulugundan alrnacak hizmetler Komite tarafrndan belirlenir ve
yonetim kurulunun onaytna sunulur.
4.

OrtakllBtn muhasebe, ig kontrol sistemive bafilmsrz denetimiyle ilgili olarak ortaklfia
ulaSan Sikayetlerin incelenmesi, sonuca baflanmasr, ortaklrk galrganlarrnrn, ortaklr$rn
muhasebe ve baftmslz denetim konularrndaki bildirimlerinin degerlendirilmesi gizlilik ilkesi
gergevesinde Komite taraflndan yaprlrr.
5. Komite kamuya agtklanacak yrllrk ve ara donem mali tablolarrn, ortaklrfrrn izledifii
muhasebe ilkelerine, gergefle uygunlu$una ve dofirulufuna ili5kin olarak ortakhfirn sorumlu
yoneticileri ve bafitmstz denetgilerinin gorii5lerini alarak delerlendirmelerini yazrlr olarak
ytinetim kuruluna hildirir.
6. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyag gordU[ti konularda bafrmsrz uzman
gorilSlerinden yararlanabilir, Danlgmanlrk hizmetlerinin maliyetiortaklrk tarafrndan kargrlanrr.
4. YURURLUK

Bu dUzenleme, duzenlemeye iligkin de$iqiklik ve gUncellemeler yonetim kurulu kararr
ile yurUrluge girer.

