DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
I. AMAÇ ve KAPSAM
Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Akın Tekstil A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu
tarafından oluşturulacak Denetimden Sorumlu Komite’nin (Komite), görev ve
çalışma esaslarını belirlemektir. Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel
faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim
Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı şirketin muhasebe sisteminin,
mali bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve iç kontrol sisteminin
işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Bu esaslar Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan
düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
II. DAYANAK
Madde 2- Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve
prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
III. ORGANİZASYON
Kuruluş
Madde 3- Denetim Komitesi Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için görevlendirilmiş
olup, süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Komite her yıl Olağan Genel Kurul
toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.
Sermaye Piyasası mevzuatı ve tebliğlerde yapılacak değişikliklere uyulur.
Üyelik
Madde 4- 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.
Komite Toplantıları
Madde 5- Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az
dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu’na
sunulur. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak
ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. 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
yararlanabilir.
IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR
Madde 6- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması,
bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
a)Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak
bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her
aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
b)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.

c)Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete
ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması ile şirket çalışanlarının bu
konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi denetimden sorumlu
komite tarafından yerine getirilir.
d)Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp
yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak
kuralları belirler.
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. 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.
V. BÜTÇE
Madde 7- Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve
destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.
VI. YÜRÜRLÜK
Madde 8- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin
değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

