Denetim Komitesi Çalışma Esasları
1. Amaç
1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Şirket”)
bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde
yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve
zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici
çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket’in mevzuata
aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin
çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2. Üyelik
2.1 Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin bütün üyelerinin bağımsız
yönetim kurulu üyesi olması zorunludur.
2.2 Denetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde
üyelerden biri başkan olarak belirlenir.
2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite
başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız
danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. Genel ilke olarak, Şirket’in bağımsız
denetçisinin de yılda bir kez komite toplantısına katılarak bilgilendirmede bulunması
beklenir. İcra başkanı veya genel müdürün komite üyesi olmaları ve komite
toplantılarına katılmaları mümkün değildir.
2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler.
Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam
ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.
3. Toplantı Yeter Sayısı
3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter
sayısının sağlanmışolması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.
4. Toplantı Zamanı
4.1 Komite toplantıları genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun
olacak şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde
ek toplantılar organize edebilirler.
5. Toplantı Daveti
5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.
5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği
toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı
tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem
maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.
6. Toplantı Tutanağı
6.1 Komite başkanı her toplantıda bir komite üyesini veya davet edeceği diğer bir
katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.
6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine
sunulur.

Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması
olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.
7. Sorumluluklar
7.1 Ara dönem ve yılsonu finansal tablolar ile şirketin finansal durumu hakkında
yapılacak her türlü resmi açıklamanın doğruluğunu gözden geçirir.
7.2 Şirket’in finansal sonuçlarına ilişkin sunumları ve basın açıklamalarını, üst
yönetim ile birlikte değerlendirir.
7.3 Analistler ve derecelendirme kuruluşları için hazırlanan finansal bilgi ve referans
dokümanları üst yönetim ile birlikte değerlendirir.
7.4 Uygulanan muhasebe politikalarının dönemsel tutarlılığını sorgular.
7.5 Muhasebe alanındaki yeni gelişme ve düzenlemelerle bilanço dışı yapıların,
finansal tablolar üzerindeki etkisini üst yönetim ile birlikte değerlendirir.
7.6 İç denetim yöneticisinin seçimi veya değiştirilmesine ilişkin olarak üst yönetime
görüş verir ve iç denetim süreçlerinin sağlıklı işlemesini gözetir.
7.7 İlişkili taraflarla işlemleri gözden geçirir. Onay verilip verilmeyeceği, ilişkili taraf
işlemine ilişkin yönelik yönetim kurulu kararında değerlendirilir.
7.8 Bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna öneride
bulunur. Bu kapsamda, sağlıklı bir bağımsız denetim yapılabilmesi için uygun ücret
düzeyini belirler; hizmet kapsamı ve ücret dâhil olmak üzere bağımsız denetim şirketi
ile yapılacak olan sözleşme konusunda yönetim kuruluna görüş verir.
7.9 Bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığının korunmasını sağlamak üzere, şirketle
ve yöneticilerle ilişkilerini gözden geçirir. Denetim dışı hizmetler veya başka bir
nedenle bağımsızlığın zedelenip zedelenmediğini gözden geçirir. Bu hususta, yönetim
kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlar.
7.10 Bağımsız denetimi gerçekleştiren ekibin, yeterli yetkinliğe ve kaynağa sahip
olup olmadığını değerlendirir.
7.11 Bağımsız denetçi ile birlikte denetim sürecinde yaşanan sorun ve zorlukları ve
üst yönetimin aldığı önlemleri değerlendirir.
7.12 İç denetim fonksiyonunun sorumlulukları, bütçesi ve kadrosunu bağımsız
denetçi ile birlikte değerlendirir.
7.13 Sonradan çözümlenmiş olsun ya da olmasın, bağımsız denetçi ve üst yönetim
arasında, finansal tabloların veya bağımsız denetim raporunun içeriğini kısmen yada
tamamen etkileyebilecek türden fikir anlaşmazlıklarını bağımsız denetçi ile birlikte
değerlendirir.
7.14 Şirketin hukuk müşaviri tarafından hazırlanan raporu inceleyerek, finansal
tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek hukuki konuları değerlendirir.
7.15 Menfaat sahipleri tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne iletilen Şirket’in
mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetler.
7.16 İş Etiği Kuralları’nın uygulanması konusunda yönetim kuruluna destek verir ve
İş Etiği Kuralları kapsamında yapılan bildirimleri inceler.

8. Raporlama Yükümlülükleri
8.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması
gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.
8.2 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin
bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de
içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar.
9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar
9.1 Faaliyet raporunda yayımlanacak olan yönetim kurulu sorumluluk beyanı
konusunda yönetim kuruluna görüş verir.
10. Yetkileri
10.1 Görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep
etme yetkisine sahiptir.
10.2 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya
profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Söz konusu hizmetlere ilişkin ödemeler, iç
denetim bütçesinden karşılanır.
10.3 Gündemle ilgili bir konuda bilgisine başvurmak üzere herhangi bir çalışanı
komite toplantısında soruları yanıtlamaya davet edebilir.
Bağımsız denetçiden alınacak denetim dışı hizmetleri onay yetkisine sahiptir.

