
 

 

POLİSAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ   
 
Denetim Komitesi  
 
Holding Yönetim Kurulu’nun 24 Haziran 2014 tarihli kararı ile, 4 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu 
kararı ile olușturulan Denetim Komitesi’nin üyelerinin görevlerinin, olduğu gibi devam etmesine karar 
verilmiștir. 
 

Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti 

Ahmet Temizyürek Denetim Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Yahya Mehmet İzzet Özberki Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

 
Denetimden Sorumlu Komite her türlü iç ve dıș bağımsız denetimin yeterli ve șeffaf bir șekilde 
yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle așağıdaki hususların 
gerçekleștirilmesinden görevli ve sorumludur.  
 
• Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotların mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına 

uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,  
• Holding muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve 

Holding iç kontrol sisteminin ișleyișinin ve etkinliğinin gözetimi,  
• Holding muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili șikayetlerin incelenmesi ve 

sonuçlandırılması,  
• Bağımsız denetim kurulușunun seçimi, denetim sözleșmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim 

sürecinin bașlatılması ve bağımsız denetim kurulușunun her așamadaki çalıșmalarının gözetimi,  
• Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalıșanlar arasında çıkabilecek çıkar çatıșmalarının 

önlenmesi ve Holding ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyecek tedbirlerin alınması.  
 
2015 yılında, Denetim Komitesi 4 adet toplantı gerçekleștirmiștir.  
 
Kurumsal Yönetim Komitesi  
 
4 Mayıs 2012 tarihli Holding Yönetim Kurulu kararı ile olușturulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 
üyeleri, Yönetim Kurulu’nun 24 Haziran 2014 tarihli kararı ile yeniden belirlenmiștir. 
 

Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti 

Yahya Mehmet İzzet Özberki 
Kurumsal Yönetim Komitesi 
Başkanı 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Necmettin Bitlis 
Kurumsal Yönetim Komitesi 
Üyesi 

Polisan Holding YK Başkanı 

Burhan Kurt 
Kurumsal Yönetim Komitesi 
Üyesi 

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 

 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Holding’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve 
bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatıșmalarını tespit eder ve 
Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileștirici tavsiyelerde bulunur. Bunun yanısıra, 
Holding ve Holding’in pay sahipleri arasındaki ilișki yönetiminde, Yönetim Kurulu'na yardımcı olur ve 
bu amaçla yatırımcı ilișkileri faaliyetlerini de gözetir.  
 



 

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Denetimden Sorumlu Komitenin her iki, Kurumsal Yönetim 
Komitesi’nin ise bașkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Holding Yönetim 
Kurulu’nda iki bağımsız üye bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu Komitelerinde aynı üye birden fazla 
komitede görev almaktadır.  
 
2015 yılında, Kurumsal Yönetim Komitesi 2 adet toplantı gerçekleștirmiștir.  
 
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi  
 
Holding, 24 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret 
Komitesi'nin olușturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından yerine getirilmesine karar vermiștir.  
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi  
 
Holding, 24 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 
olușturmuștur. 
 

Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti 

Ahmet Temizyürek 
Riskin Erken Saptanması 
Komitesi Başkanı 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Necmettin Bitlis 
Riskin Erken Saptanması 
Komitesi Üyesi 

Polisan Holding YK Başkanı 

 
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Holding’in varlığını, gelișmesini ve devamını tehlikeye 
düșürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve diğer her türlü riskin erken tespiti, 
değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Holding’in karar mekanizmalarında 
dikkate alınarak, kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, bu risklerle ilgili gerekli iç 
kontrol sistemlerinin olușturulması ve önlemlerin uygulanması, raporlanması ve etkin bir risk 
yönetimi için Yönetim Kurulu'na destek verir.  
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Holding’in kurumsal 
yapısına entegrasyonunun sağlanması; ilgili bölümlerdeki risk yönetim lamalarının komite kararlarına 
uygun gerçekleștirilmesinin gözetimi; SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye 
verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi; ve değerlendirme ve tavsiyelerinin nihai karar 
mercii olan Yönetim Kurulu’na yazılı veya sözlü olarak bildirilmesinden sorumludur.  
 
2015 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 adet toplantı gerçekleștirmiștir.  
 
Holding, risk yönetimi kapsamında; farklı faaliyet alanlarındaki her türlü finansal, operasyonel, 
stratejik, yasal, iş sürekliliği ve itibar ile ilgili konuları takip etmektedir. Bu kapsamda Holding,  
 
İthal hammadde kullanımı ve döviz kuru hareketlerine bağlı olarak finansal riskler; 
Üretim tesislerinde kimyasal maddelerin kullanım ile ilgili riskler; 
Yatırımlar için kullanılan dış kaynakların şirketin mali yapısına etkisi; 
Faaliyet alanlarında rekabet, vergisel düzenlemeler; 
Portföyünde bulunan gayrimenkullerin likit olmayan yatırımlar olması; 
Çevre mevzuatındaki gelişmeler; 
Holding hisselerinin büyük kısmının Bitlis Ailesi tarafından sahip olunması dolayısıyla halka arz edilen 
hisselerin sahipleri ile olası menfaat uyuşmazlığı konularını takip ederek, risklerin olası etkilerinin en 
aza indirilmesi konusunda tedbirler almaktadır.  


