
AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 
 

I. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 
 
Madde 1: Amaç ve Kapsam 
Bu düzenlemenin amacı Aksa Enerji Üretim A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan 
Denetimden Sorumlu Komite’nin (“Komite”) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. 
 
Komite, sermaye piyasası mevzuatında ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket’in 
finansal ve operasyonel faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapar. Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak görev yapan Komite’nin amacı Şirket’in Esas Sözleşme’sinin 8. Maddesine 
uyumlu bir şekilde, Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız 
denetiminin ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak olup, her türlü iç 
veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin 
alınmasından sorumludur. 
 
Madde 2: Dayanak 
Komite, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 
Standartları Hakkında Tebliğ”in 6. bölümünün 25. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV 
No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i ve diğer 
sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde 
oluşturulmuştur. 
 
II. KOMİTE’NİN YAPISI 
 
Madde 3: Kuruluş 
Komite, Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.  
 
Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur.  
 
Madde 4: Üyelik 
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. 
 
Madde 5: Komite Toplantıları 
Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. 
 
Komite, en az yılda dört kez Şirket merkezinde toplanır ve bu toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu’na 
sunar. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca, Yönetim Kurulu toplantılarının 
zamanlaması ile uyumlu olur. Komite’nin yaptığı tüm çalışmalar ve Komite toplantılarında alınan 
kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve tertipli bir şekilde saklanır. Söz 
konusu çalışmaların ve kararların kaydı tutulur. 
 
Komite gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve 
görüşlerini alabilir. 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. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti ortaklık tarafından 



karşılanır ve Komite’nin görevini yerine getirirken gerek duyabileceği diğer her türlü kaynak ve destek 
Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. 
 
Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak yazılı 
bir rapor ile Yönetim Kurulu’na sunar. Komite başkanı, komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu 
üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar. 
 
III. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 
Madde 6: Genel 
Komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç 
kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Komite, her türlü iç ve bağımsız 
denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. 
 
Şirket’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan 
şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket muhasebe ve bağımsız 
denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında Komite 
gerekli hassasiyeti gösterir. 
 
Madde 7: Bağımsız Dış Denetim 
Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız 
denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları 
Komite’nin gözetiminde gerçekleştirilir. 
 
Şirket’in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Komite 
tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. 
 
Bağımsız denetim kuruluşu; Şirket’in muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, 
daha önce ortaklık yönetimine ilettiği Sermaye Piyasası Kurulu’nun muhasebe standartları ile 
muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların 
muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket yönetimiyle arasında gerçekleştirdiği önemli 
yazışmaları, derhal Komite’ye yazılı olarak bildirir. 
 
Şirket’in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler 
Komite’nin ön onayından geçtikten sonra Şirket Yönetim Kurulu’na sunulur. Bağımsız denetim 
kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce Komite, bağımsız denetim kuruluşunun 
bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar. 
 
Madde 8: İç Kontrol 
Komite, Şirket iç denetim faaliyetinin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri 
alır. Bu amaçla, Şirket iç denetim biriminin çalışmalarını ve organizasyon yapısını gözden geçirerek; 
Şirkette ve iştiraklerinde sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki 
ve sorumluluklarının tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının 
işlemesi ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna önerilerde 
bulunur. 
 
Komite, Şirket iç denetim birimi olan kanuni denetçiler tarafından düzenlenen iç denetim raporunu 
inceler, değerlendirir ve yönetim kuruluna görüş sunar. Ayrıca, Denetçiler tarafından, iç kontrol ile 
ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırır. 
 
Komite, iç denetim çalışmaları esnasında karşılaşılan ve iç kontrol sisteminin işleyişinde ortaya çıkan 
önemli olaylarda anında bilgilendirilir. İç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel 



teşkil eden hususlar Komite tarafından Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur ve bu hususların ortadan 
kaldırılmasına yönelik önerilerde bulunulur. 
 
Komite, iç kontrol veya benzer konularda suistimal, yasa ve düzenlemelere aykırılık veya eksikliğe yol 
açan olayların ortaya çıkarılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir. Bu amaçla, Şirketin kanun ve 
düzenlemelere uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini, disiplin cezalarını, bu konularda Şirket 
yönetimi tarafından açılan soruşturma ve takiplerin sonuçlarını gözden geçirir, gerekli düzenleme ve 
işlemlerin yapılması için yönetime önerilerde bulunur. 
 
Madde 9: Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama 
Komite, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve 
uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve Şirketin sorumlu yöneticileri ile 
bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 
 
Komite ilgili yazılı görüşte kamuya açıklanacak faaliyet raporunda yer alan bilgilerin Komitenin sahip 
olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını belirtir. 
 
Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali 
tablolar üzerindeki etkisini araştırır. 
 
Madde 10: İç Düzenlemelere Uyum 
Komite iç düzenlemelerin yazılı olmasını sağlar ve tüm çalışanlara ulaşmış olmasını sağlayıcı önlemler 
geliştirir ve iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin, Şirket yönetimi tarafından 
uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir. 
 
Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar ve birimler arasında çıkabilecek çıkar 
çatışmaları ve Şirketin ticari sırlarının kötüye kullanılması konularında tespit ettiği hususları Yönetim 
Kurulu’nun bilgisine sunar ve bu durumun önlenmesi için alınacak tedbirler konusunda önerilerde 
bulunur. 
 
Madde 11: Kamunun Aydınlatılması 
Komite, kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetisine haiz yöneticiler 
ve görevliler Komite ile yakın iş birliği içerisinde sorumluluklarını ifa ederler. 
 
Madde 12: Diğer Sorumluluklar 
Komite, Şirket’in mali tabloları, iç kontrol sistemi, bağımsız denetim faaliyeti veya faaliyet konusu ile 
ilgili ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar. Bu tür şikâyetlerin 
Komiteye ulaşması ve değerlendirilebilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak Komite’nin görevidir. 
 
Komite, gerekli gördüğü takdirde özel denetimler başlatabilir ve denetim sonuçlarını Yönetim 
Kurulu’na raporlar. Komite bu tür denetimlerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman 
kişileri danışman olarak atayabilir. 
 
Komite, gerekli gördüğü takdirde belirli hususları, Yönetim Kuruluna yapılacak raporlama vasıtasıyla, 
Şirket Genel Kurul toplantı gündemine aldırabilir. 
 
Komite ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine 
getirir. 
  



IV. BÜTÇE 
 
Madde 13: Bütçe 
Komitenin görevini ve faaliyetlerini yerine etkili ve verimli getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve 
destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Bu amaçla Komite’nin, Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan yıllık bir bütçesi olur. 
 
V. YÜRÜRLÜK 
 
Madde 14: Yürürlük 
Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme, buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu 

kararı ile yürürlüğe girer ve bu düzenlemenin yürütmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 


