
 

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 
YÖNETİM KURULU KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 

 
AMAÇ VE KAPSAM 
Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik (Şirket) Yönetim Kurulu 
tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını 
belirlemektir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
düzenlemelerinde yer alan yönergelere uygun olarak Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun 
izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi, 
yatırımcı ilişkileri bölümü faaliyetlerinin gözetilmesi görevlerini yerine getirmek ve Yönetim Kurulu’na 
destek ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur. Çalışma Esasları, 08.03.2021 tarih 2021/3 nolu Şirket Yönetim 
Kurulu’nun kararı ile kabul edilmiştir 
 
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. 
 
KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI 
Madde 3- Kurumsal Yönetim Komitesinin, 
-Komite, ikisi Yönetim Kurulu üyesi ve biri Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olmak  
 üzere en az üç üyeden oluşur. Komite’de görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin 
 çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.  
-Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da  
 Komite’ye üye seçilebilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan üyeler  
 arasından seçilir. 
- İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. 
- Komite üyeleri, her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu 
  Toplantısında tekrar belirlenir. 
- Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve 
  Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir. 
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden 
  yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından 
  karşılanır. 
- Komite prensip olarak yılda 3 (üç) kere ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, 
  Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. 
  Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
Madde 4- Komite, 
- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu 
  prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder. 
- Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. 
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını değerlendirir. 
- Komite, Yönetim Kurulu’nun Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişiminin korunmasında, 
  yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve 
  Yönetim Kurulu’na gerekli tavsiyelerde bulunur. 
- Komite, Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur. 
- Sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak Kurumsal 
  Yönetim Uyum Raporu Komite tarafından değerlendirilir ve burada yer alan bilgilerin 
  Komite’nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığı kontrol edilir. 
- Komite, Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamalarının Şirket çalışanları tarafından benimsenmesi 
  ve uygulanmasını sağlar, uygulanamadığı durumlarda, Yönetim Kurulu’na uyum derecesini 
  iyileştirici önerilerde bulunur. 
- Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının 
  sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim 
  tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. 
- Komite, Yönetim Kurulu’na yazılı veya sözlü olarak değerlendirme ve tavsiyelerini bildirir. 
- Komite, kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun yeterli şekilde 
  bilgilendirilmesini sağlar. 
- Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin 
  değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. 
- Komite, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında 
  değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir. 
 



a) Aday Gösterme Komitesi Sorumluluğu 
Aday gösterme komitesi; 
- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların 
   saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu 
   hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, 
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu 
   konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak, ile sorumludur, 
 
b) Ücret Komitesi Sorumluluğu 
Ücret komitesi; 
- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde 
  kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler 
  ve bunların gözetimini yapar, 
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu 
  üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini 
  yönetim kuruluna sunar. 
 
YÜRÜRLÜK 
Madde 5- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme 08.03.2021 tarih 2021/3  

              nolu şirket Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olup 08.03.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.  
              Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun   
              yetkisindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


