GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları
1. KURULUŞ
Şirketimizin (“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.”) 09.05.2012 tarih ve
67 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)
düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite
kurulmuştur.
2. AMAÇ
Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile kurulan ve Yönetim
Kurulu’na bağlı olarak görev yapan Denetimden Sorumlu Komite’nin amacı; Şirketin
muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve
Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapma
ve Yönetim Kurulu’na yardımcı olacak öneriler sunmaktır.
3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Denetimden Sorumlu Komite’nin görevleri şunlardır;
 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin
hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim
kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek.
 Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık
beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri
değerlendirmek.
 Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite’ye iletilen Bağımsız denetim
kapsamında ulaşılacak tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve
uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce
Şirket yönetimine iletilen SPK’nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri
çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların
muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında
gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek.
 Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim
süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca
bağlanması, Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve
bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde
değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek
 Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği
muhasebe ilkelerinin mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına
uygunluğunu denetleyip,gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak
Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi
değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na sorarak bildirmek.
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 SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer
görevleri yerine getirmek.
Komite; yukarıdaki konularda değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim
Kurulu’na yazılı veya sözlü olarak bildirir.
4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ
 Denetimden Sorumlu Komite en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı ve
Üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
 Komite üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin olarak 03.01.2014 tarih ve 28871
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) yer
alan Bağımsızlık Kriterleri baz alınmıştır.
 Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyelik
süresi ile sınırlı olarak görevlendirilmektedir. Süresi dolan üyeler tekrar
seçilebilir. Komite üyeleri arasından ayrılan üye olursa, Yönetim Kurulu en geç
3 ay içinde yeni üye belirler.
 Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek
Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve
bağımsız denetçileri 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.
5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI
Denetimden Sorumlu Komite çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca
göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçenekleri finansal raporlama ve
bağımsız denetim konularında yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt
çalışma grupları oluşturabilir.
6. KOMİTE TOPLANTILARI
 Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört
kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu’na
sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit
ve önerileri derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
 Komitenin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda
nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.
 Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun
bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
 Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
 Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu
başka bir yerde yapılabilir
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7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ
 Komitelerin kararları komite için tutulacak birer karar defterinde muhafaza
edilir.
 Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:





Toplantının yeri ve zamanı
Gündem
Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
Alınan kararlar

 Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu’na sunulur.
 Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekretaryası
sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine
sunulduktan sonra arşivlenir.
8. YÜRÜRLÜK
25 Ocak 2013 tarihli ve 9 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olan
Denetimden Sorumlu Komite’nin Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3
Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliği’ nde yer alan hükümler çerçevesinde gözden geçirilerek yukarıdaki şekilde tadil
edilmiş ve 13 Aralık 2016 tarihli 156 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak
revize edilmiştir.
Bu Yönetmelik hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe
girer ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
9. KOMİTEDE GÖREVLİ ÜYELER

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı
Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi
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