ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI
1. KURULUŞ
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
(“Şirket”) 05/07/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Tebliği’nde
(II-17.1) (“Tebliğ”) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri ve Borsa İstanbul A.Ş. Denetim
Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi kapsamında, Şirketimiz’in finansal ve operasyonel
faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini sağlamak amacıyla Denetimden Sorumlu Komite
(“Komite”) kurulmuştur.
2.

AMAÇ

Komite, Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde
işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin
ve etkinliğinin gözetimini yapmak amacıyla kurulmuştur.
Bu esaslar; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Tebliğ’de yer alan Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ndeki düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
3.

KOMİTE’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

3.1.

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

3.2.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız
denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının
Komite gözetiminde gerçekleştirilmesi. Ayrıca, her türlü iç ve bağımsız denetimin, yeterli ve
şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,

3.3.

Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin
belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması,

3.4.

Şirket’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket’e ulaşan
şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket’in muhasebe ve
bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi
konularında uygulanacak yöntem ve ölçütlerin belirlenmesi,

3.5.

Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile dipnotlarının, yasal düzenlemelerin
getirdiği kurallar ile uluslararası muhasebe ilke ve standartlarına, Şirket’in izlediği muhasebe
ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket’in sorumlu yöneticileri ve
bağımsız denetçilerinin görüşlerinin alınması, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim
kuruluna yazılı olarak bildirilmesi,

3.6.

İlgili çeyrek yıl finansal tabloların yayımlanmasını müteakip gerçekleştireceği toplantılarında söz
konusu dönemde yıllık onayı alınmış sürekli ilişkili taraf işlemi uyarınca gerçekleştirilen ilişkili
taraf işlemlerinin incelenmesi ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yıllık incelemesinin ardından
yönetim kuruluna bir rapor sunulması,
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3.7.

Yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim veya diğer ilişkili taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar
çatışmalarını ve ticari sır kapsamında veya Şirket paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki
bilginin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik Şirket içi düzenlemelerine uyumun gözetilmesi
ve

3.8.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite’ye verilen/verilecek
diğer görevlerin yerine getirilmesi.

4.

KOMİTENİN YAPISI

4.1.

Komite, en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komitenin bütün üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi
niteliğinde olması gerekir.

4.2.

Komite’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde
üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması
zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

4.3.

Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler Komite’ye üye olamaz.

4.4.

Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu
tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini
alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman
görüşlerinden yararlanır. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket
tarafından karşılanır.

4.5.

Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa
bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

4.6.

Komite’nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır.

4.7.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini
ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

4.8.

Olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu
görev süresi ile paralel olarak, Komite üyelerini belirler. Eski Komite üyelerinin görevleri,
yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.

4.9.

Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların
çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Komite başkanının oyu doğrultusunda karar alınır.

4.10. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir

yerde yapılabilir.
4.11. Komite’nin kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii

yönetim kuruludur.
5.

YÜRÜRLÜK

Komite’nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler yönetim kurulu
kararı ile yürürlüğe girer.
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