EURO TREND YAT|RtM ORTAKL|Gt A.5
"DENETiMDEN SORUMLU KOMiTE "'NiN GOREV ALANLAIRI VE EALI$MA ESASLARI
(KURUMSAL y6NEriM rEBLi6i (il.,17.1))

2014 YtLl

1-) Amag ve Kapsam
201411' sayrlr Ydnetim Kurulu l(ararryla olugturulan "Denetimden Sorumlu
alanlarr ve galr5ma esaslarrnrn belirlenmesidir.

Komite" nin gorev

2-) Dayanak

03.01.2014 tarih ve 28871, sayrli Resmi Gazetede yi:yrmlanarr Sermaye Piyasasr Kurulunun
"l(urumsal Yonetim Tebli[" (ll-t7.1)htikUmleri igeris;inde yer alan "Denetimden Sorumlu
Komite" nin galrgma usulve esaslarr gergevesinde hazlrlanmrgtrr,

3) Komitenin Yaprsr

Yonetim Kurulunun gorev ve sorumluluklarrnr saglrklr bir bigimde yerine getirilmesine
teminen "Denetimden Sorumlu Komite" olugturulmugtur, l,(ornite en az iki Uyeden olugacal<
gekilde yaprlandrrrlmr$ ve her halrikarda ikiden agafirya dLigmeyecek gekilde gerekli yaprlanma

saIlanacakttr. Komitenin tr.im Liyeleri Ba$lmsrz yonetim [,lurulu 0yelerinden olu5maktadrr
aynca icra bagkanl/ Genel mtjdrlr komitede gdrev almamaktadrr.
.Komite tiyeleri, Yonetim Kurulu Uyelerinin segilecefi Ola[an/Ola[anristrj Genel Kurul
toplanttstndan sonra yaprlacak ilk yonetim l<urulu toplantrsrn da tekrar belirlenir,

Yrl igerisinde komite riyelifinde bogalma olmasr dururnuncla yerine ilk yonetim kurulu
toplantrsrnda gerekli nitelikleri ta$ryan uye/uzman kigi yenid en segilir.

4) Komitenin Qalrgma Esaslarr
Komitenin gorevini yerine getirmesi igin gerel<en her trirlti kaynak ve destek yonetim kurulu
taraftndan saIlanrr. l(omite Uyeleri gerel<li gordrikleri ki5iyi toplantrlarrna davet edebilir ve
gorr.i5lerini alabilir. l(omite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyag gordri[r.i konularda ba[rmsrz
uzman gortiSlerinden yararlanrr, l(omitenin ihtiyag duydu[u danrgmanlrk hizmetlerinin bedeli
5irket taraftndan kargtlanrr. Hizmet alrnan kigi/kurulu5 hakkrnda bilgi ile bu kigi/kurulugurr

5irket ile herhangi bir iligkisi olup olmadrIr hususu hal<ktncla bilgiye faaliyet raporunda yer
verilir. l(omitede altnan l<ararlar yazrlr hale getirildikten:;orrra komite riyeleri tarafrndan
imzalanrr
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5-Komite raporlarr

l(omite en az tig ayda bir olmak r-izere yrlda en az dort kez toplanrr ve toplantr sonuglarr
tutanafia baflanarak altnan l<ararlar yonetim l<uruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve
toplantr sonuglart hakkrnda yrllrk faaliyet raporunda agrklerma yaprlmasr gerekir, l(omitenin
hesap dcinemi iginde kag kez yazrlr bildirimde bulundugu da ayrrca faaliyet raporunda
belirtilir,

l(omite galtgmantn etkinli[i igin gerekli gorrilen ve galrgma ilkelerinde agll<lanan srklrl<la
toplantr. l(omite l<endi gorev ve sorumluluk alanlarryla ilgili tespitlerini ve konuya ili5kin
degerlendirmelerini ve onerilerini derhal yonetim kuruluna yazrlr olaral< bildirir.
6-Komitenin Giirevleri

Denetimden sorumlu komite $irketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin l<amuya
agtklanmast, bafitmstz denetimi ve girl<etin ig kontrol ve ig dernetim sisteminin igleyiginin ve
etkinli[inin gozetimini yapar. Ba[rmsrz denetim l<urulu5unun segimi, ba[rmsrz denetim
sozlegmelerinin hazrrlanaral< ba[rmsrz denetim stirecinin baglatrlmasr ve barirmsrz denetim
kurulugunun her a5amadaki galrgmalarr denetirnrden sorunlu komitenin gozetiminde
ge rge kl egti ri
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$irketin hizmet alaca[r bagrmsrz denetim kurulugu ile bu kuruluglardan alrnacal< hizmetler
denetimden sorumlu komite tarafrndan belirlenir ve yonetim kurulunun onaytna sunulur.
$irketin muhasebe ve ig kontrol sistemi ile bafrmsrzr denetimiyle ilgili olarak girkete ulaqan
gikayetlerin incelenmesi, sonuca baglanmasr, girl<et galrganlarrnrn, girketin muhasebe ve
baIrmsrz denetim konularrndaki bildirimlerinin gizlilik g,3rgevesinde defierlendirilmesi
l<onulartnda uygulanacal< yontem ve kriterler denetimden sorumlu kornite tarafrndan
belirlen ir.

l(omite, Kamuya agrklanacal< yrllrk ve ara donem flnansal tablolarrn girketin izledi[i muhasebe
ilkeleri ile gerge$e uygunlu[una ve do$rulu[una iligkin deferlendirmelerini, girketin sorumlu

yoneticileri ve ba[rmsrz denetgilerin gorLiglerini alarak kelncli defierlendirnreleriyle birlikte
yonetim lcuruluna yazrlr olarak bildirir
T.Yiirtirli..ili.rk

Denetimden Sorumlu l(omite'nin gorev alanlarr ve galrgma esaslarr 251021201"4 tarihli
Yonetim l(urulu Karartyla birlikte yUrLirlrige girmigtir,
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