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    İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 

DENETİM KOMİTESİ 
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 

 
MADDE 1:  AMAÇ VE KAPSAM 
Bu düzenlemenin amacı, İhlas Haber Ajansı A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan 
Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. 
Komite,  sermaye piyasası mevzuatında  ve bu  düzenlemede  yer  alan  esaslara  uygun olarak 
Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev 
yapar.  Yönetim  Kurulu'na  bağlı  olarak  görev  yapan  Komite'nin  amacı;  Şirket  muhasebe 
sisteminin,  finansal  bilgilerin  kamuya  açıklanmasının,  bağımsız  denetiminin  işleyişinin  ve 
etkinliğinin gözetimini sağlamak olup, her türlü iç‐dış veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf 
bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. 
 
MADDE 2: DAYANAK 
Komite,  Sermaye  Piyasası  Kurulu'nun  Seri:X,  No:22  sayılı  "Sermaye  Piyasasında  Bağımsız 
Denetim  Standartları  Hakkında  Tebliği"nin  "Denetimden  Sorumlu  Komiteler"  başlıklı  25. 
maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve diğer 
sermaye  piyasası  mevzuatında  yer  alan  düzenleme,  hüküm  ve  prensipler  çerçevesinde 
oluşturulmuştur. 
 
MADDE 3: KOMİTENİN YAPISI 
 
a. Kuruluş: 
Komite, Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.  
 
b. Üyelik: 
Komite  en  az  iki  üyeden  oluşur  ve  üyelerinin  tamamı  bağımsız  Yönetim  Kurulu  üyeleri 
arasından  seçilir.  İcra başkanı,  genel müdür,  bağımsız  üye olmayan Yönetim Kurulu üyeleri 
veya sair üçüncü kişiler Komite'de üyelik yapamaz. Sermaye Piyasası mevzuatı ve tebliğlerde 
yapılacak değişikliklere uyulur. 
 
c. Komite Toplantıları: 
Komite,  en  az  üç  ayda  bir  Şirket  merkezinde  toplanır  ve  bu  toplantı  sonuçlarını  Yönetim 
Kurulu'na  sunar.  Komite  toplantılarının  zamanlaması  mümkün  olduğunca,  Yönetim  Kurulu 
toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi davet edebilir 
ve görüşlerini alabilir. 
Gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşu, Komite'nin yaptığı mali tablolara ilişkin 
değerlendirme  toplantılarına  iştirak  eder  ve  çalışması  hakkında  bilgi  verir.  Komite 
faaliyetleriyle  ilgili  olarak  ihtiyaç  gördüğü  konularda  bağımsız  uzman  görüşlerinden 
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yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından 
karşılanacak olup, Komite görevini yerine getirirken gerekli olabilecek diğer her türlü kaynak 
ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanacaktır. 
Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak 
yazılı  bir  rapor  ile  Yönetim  Kurulu'na  sunar.  Komite  başkanı,  komite  toplantısının  özetini 
Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar. 
 
d. Görev ve Sorumluluklar: 
Şirketin muhasebe  sistemi,  finansal  bilgilerin  kamuya  açıklanması,  bağımsız  denetimi  ve  iç 
kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun 
seçimi,  denetim  sözleşmelerinin  hazırlanarak  bağımsız  denetim  sürecinin  başlatılması  ve 
bağımsız  denetim  kuruluşunun  her  aşamadaki  çalışmaları  bu  komitenin  gözetiminde 
gerçekleştirilir. 
Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası 
muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü 
de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. 
Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmaları ve 
ticari  sır  niteliğindeki  bilginin  kötüye  kullanılmasını  önleyen  şirket  içi  düzenlemelere  ve 
politikalara uyumu gözetir. 
Şirket  muhasebesi,  iç  kontrol  sistemi  ve  bağımsız  denetimiyle  ilgili  olarak  Şirkete  ulaşan 
şikâyetlerin  incelenmesi,  sonuca  bağlanması  ile  şirket  çalışanlarının  bu  konulardaki 
bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi denetimden sorumlu komite tarafından 
yerine getirilir. 
Kamuya açıklanacak faaliyet raporunda yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgiler ile 
doğru ve tutarlı olup olmadığını yazılı görüşle belirtir. 
Önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali 
tablolar üzerindeki etkisini araştırır. 
Gerekli gördüğü takdirde belirli hususları, Yönetim Kuruluna yapılacak raporlama vasıtasıyla, 
Şirket  Genel  Kurul  toplantı  gündemine  aldırabilir;  ayrıca,  Yönetim  Kurulu  tarafından  talep 
edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir. 
Bağımsız  denetim  kuruluşu,  gerekli  gördüğü  durumda  Şirketin  muhasebe  politikası  ve 
uygulamaları  ile  ilgili  önemli  hususları  daha  önce  Şirket  yönetimine  ilettiği  uluslararası 
muhasebe standartları çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, 
bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket yönetimiyle ilgili olan yazışmaları 
denetimden sorumlu komiteye bildirebilir. 
Gerekli  gördüğü  takdirde  özel  denetimler  yaptırabilir  ve  denetim  sonuçlarını  Yönetim 
Kurulu'na raporlar. Bu tür denetimlerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman 
kişileri danışman olarak atayabilir. 
 
e. Sekreterya İşlemleri: 
Yatırımcı  İlişkileri  Bölümü,  Denetim  Komitesi'nin  toplantı  tutanaklarının  tutulması, 
arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar. 
Her  komite  toplantısını  izleyen  ilk  Yönetim  Kurulu  toplantısında  Komite  Başkanı,  Yönetim 
Kuruluna komite toplantısı ve komite faaliyetlerine ilişkin özet bilgilendirme yapar. 
 
 



 

3 

 

 
MADDE 4: YÜRÜRLÜK 
Bu  komitenin  görev  ve  çalışma  esasları,  mevzuattan  kaynaklanacak  değişiklik  ve 
güncellemelere bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer. 
 

MADDE 5: YÜRÜTME 
Bu komitenin görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
 


