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DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 
 
1.AMAÇ ve KAPSAM  
 
Bu düzenlemenin amacı Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Denetimden Sorumlu 
Komite’nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. 

Denetimden Sorumlu Komite; sermaye piyasası mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uygun olarak Şirket’in muhasebe 
sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, Şirket’in iç kontrol ve iç 
denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini gerçekleştirmek ve tespit ettiği 
hususları Yönetim Kurulu’na raporlamakla görevlidir.  
 
2.KOMİTE YAPISI  
   

• Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeleri arasından seçilir.   

• Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili 
Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Komite üyelerini belirler. Yerine 
yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder.   

• Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, Komite üyelerini değiştirebilir, göreve son 
verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir 
üye atar ve üye sayısını azaltabilir/arttırabilir.   

 
3.KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI 
 

• Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı 
sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Komite toplantıları 
üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları ile de 
yapılabilir. 
  

• Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından 
imzalanan kararlar düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk 
alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu’na sunar. 

   
• Komite’nin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda 

nihai karar merci Yönetim Kurulu’dur.  Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren 
konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. 
  

• Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. 
 

• Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek 
Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve 
bağımsız denetçileri 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. GÖREV VE SORUMLULUK  
 
Komite’nin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 
  

• Bağımsız denetim kuruluşunun seçimini ve bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin 
kapsamını belirlemek ve Yönetim Kurulu onayına sunmak, bağımsız denetim 
kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını takip etmek.   

• Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumu ile bağımsızlık 
beyanını değerlendirmek.   

• Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite’ye iletilen bağımsız denetim 
kapsamındaki tespitleri, Şirket’in muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli 
hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK’nın 
muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve 
kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; 
Şirket yönetimiyle bağımsız denetim kuruluşu arasında gerçekleştirilen önemli 
yazışmaları değerlendirmek.  

• Şirket’in muhasebe, raporlama, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak 
Şirket’e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, 
muhasebe, raporlama ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi 
çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri 
belirlemek.   

• Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloları, Şirket’in izlediği 
muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket’in 
sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi 
değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek.   

• Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin 
değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek. 

• SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite’ye verilen/verilecek diğer 
görevleri yerine getirmek.  

 
Komite; yukarıdaki konularda değerlendirmelerini ve tavsiyelerini, Yönetim Kurulu’na yazılı 
veya sözlü olarak bildirir. 
 
5.DİĞER HUSUSLAR  
 
Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar 
verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman 
Yönetim Kurulu’na aittir ve Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan görev ve 
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.  
 
6.YÜRÜRLÜK  
 
Denetimden Sorumlu Komite’nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna 
ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.  
 


