
 

 

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak  

Bu çalışma esasları (“Çalışma Esasları”) Ulusal Faktoring A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu 
Denetimden Sorumlu Komite'nin ("Komite") görev kapsamı ve Çalışma Esasları'nı belirler. 

Komite, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
(“TTK”), II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") ve ekinde yer alan Kurumsal 
Yönetim İlkeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile 
Şirket Esas Sözleşmesinin ("Esas Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim 
Kurulu ("Yönetim Kurulu") kararıyla kurulmuştur. 

Madde 2: Amaç  

Komite'nin başlıca amacı, Şirket’in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket'e 
ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket'in bağımsız denetiminin, Şirket’in iç 
kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin ilgili mevzuata uyumunun 
gözetimidir. Komite aynı zamanda Esas Sözleşme ve SPKn, TTK, Tebliğ ve ilgili mevzuat 
uyarınca kendisinden beklenen görevleri de yerine getirir.  

Madde 3: Komitenin Yapısı ve Üyelik Kriterleri 

 Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeler Yönetim Kurulu’ndaki 
bağımsız üyeler arasından seçilir. 

 Komite üyelerinin en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda beş yıllık 
tecrübeye sahip olması gerekir. 

 Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, Yönetim 
Kurulu tarafından, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Denetimden 
Sorumlu Komite’nin üyeleri belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite 
üyelerinin görevleri devam eder. Görev süresi sona eren Komite üyeleri yeniden 
görevlendirilebilir. Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için her türlü kaynak ve 
destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi 
toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. 

 Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman 
görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli 
Şirket tarafından karşılanır. 

Madde 4: Toplantılar  

 Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin 
oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür.  

 Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite toplantıları, 
Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu  başka bir yerde 
yapılabilir.  

 Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler 
vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. 
Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin 
tutanaklar Denetim Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, komite kararlarının 
elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya 
farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.  

 İcra başkanı/genel müdür, Denetimden Sorumlu Komite’de görev alamaz. 



 

 

 Komite, çalışmaları ile Komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek 
şekilde Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. Komite, kendi görev ve sorumluluk 
alanıyla ilgili tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.  

 Komite yapılan tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. 

 Komite tarafından gerekli görüldüğünde Komite üyeleri harici ilgili kişiler komite 
toplantılarına katılabilir.   

Madde 5: Görev ve Sorumluluklar 

Komite’nin görevleri mevzuatta sayılanlar ile birlikte aşağıdadır. Komite, aşağıdaki 
konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir:   

 Şirket’in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız 
denetimi ve Şirket’in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin 
gözetiminin yapılması, 

 Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket tarafından izlenen 
muhasebe ilkelerinin mevcut mevzuata uygunluğunun denetlenip, gerçeğe uygunluğuna 
ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçi 
görüşlerinin alınarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı 
olarak bildirilmesi, 

 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak 
bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her 
aşamadaki çalışmalarının gözetimi, 

 Şirket’in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluştan alınacak 
hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması, 

 Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunun, bağımsızlık 
beyanının değerlendirilmesi, 

 Bağımsız denetim kuruluşu tarafından ortaklığın muhasebe politikası ve 
uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce Şirket yönetimine iletilen ilgili 
muhasebe standartları ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya 
açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket 
yönetimi ile arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları Komite ile paylaşma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesinin gözetilmesi,  

 Şirket iç kontrol sistemine ilişkin olarak Şirket üst yönetiminin bildirimlerinin de 
alınarak değerlendirme yapılması, 

 Şirket muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetim ile ilgili olarak ortaklığa 
ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın 
muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi 
çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin 
belirlenmesi,  

 SPK düzenlemeleri ve TTK ile komiteye verilen/verilecek olan diğer görevlerin yerine 
getirilmesi. 

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine kendi görev alanı kapsamında 
değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları da üstlenir.  

Komite, görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun yeterli şekilde 
bilgilendirilmesini sağlar.  



 

 

Komite'nin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar 
mercii Yönetim Kurulu’dur. 

Madde 6: Tadil 

Çalışma Esasları’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir. 

Madde 7: Yürürlük 

Çalışma Esasları, 5 Nisan 2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış ve işbu tarihten 
itibaren yürürlüğe girmiştir. 


