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1. Kapsam 

 
Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3.1.2014 tarih, 28871 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 Ek 1 Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5.9 uyarınca Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir 
biçimde yerine getirilmesi için Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu 
bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve çalışma esaslarını düzenler. 

 
 
2. Amaç  

 
Komite, Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç 
kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. 

 
 
3. Komitenin Yapısı 

 
3.1  Komite Şirketin Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite 

başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitede yer 
alamaz.  

3.2 Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev 
süresi ile paralel olarak,  Denetimden Sorumlu Komite üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, 
Yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla eski komite üyelerinin görevleri devam eder.  

3.3 Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu 
tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini 
alabilir.  

3.4 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. 
Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu 
durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin 
olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir. 

3.5 Komitenin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii 
Yönetim Kurulu’dur.    

 
 
4.  Görev ve Sorumluluklar  
 

4.1 Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç 
kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. 

4.2 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız 
denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarında 
gözetimde bulunur. 

4.3 Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve 
yönetim kurulunun onayına sunar. 

4.4 Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetleri 
inceler ve sonuca bağlar 

4.5 Şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi 
çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler. 

4.6 Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe 
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız 
denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak 
bildirir. 

4.7 Çalışmaların etkinliği için en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. 
4.8 Yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.  
4.9 Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlanarak alınan kararları yönetim 
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kuruluna sunar. 
4.10 Faaliyetleri ve toplantı sonuçlarını hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapar. 
4.11 Hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğunu yıllık faaliyet raporunda 

belirtir. 
4.12 Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve 

önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 
 

 
5. Yürürlük  
 
Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 
Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.   
   
 


