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1  AMAÇ 
Ortaklığın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve 
sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, tespit edilen 
risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar  mekanizmalarında dikkate alınması konularında 
çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. 
 
2  YETKİ ve KAPSAM 
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite 
kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu’na her iki ayda bir durum 
değerlendirmesi, tavsiye ve önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim 
Kuruluna sunulan söz konusu raporlar Bağımsız Denetçiye de iletilir.  Nihai karar sorumluluğu her 
zaman Yönetim Kurulu’na aittir. 
 
3   ORGANİZASYON 
3.1 Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra Komitesi Başkanı ve Genel Müdür komitede görev alamaz. 
 
3.2 Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin 
çoğunluğu, İcra Komitesi’nde görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde 
Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir. 
 
3.3 Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu 
görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi üyelerini belirler. 
Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder. 
 
3.4 Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu 
tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini 
alabilir. 
 
3.5 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden 
yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. 
Ancak bu durumda hizmet alınan kişi / kuruluş hakkında bilgi ile bu kiş/kuruluşun Ortaklık ile herhangi 
bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.  
 
3.6 Komite çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.  
 
4   GÖREV ve SORUMLULUKLAR 
Riskin Erken Saptanması Komitesi; 
a) Ortaklığın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapar. 
b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirir. 
 
Komite tüm çalışmalarını yazılı hale getirir, kaydını tutar ve her iki ayda bir durum değerlendirmesi, 
tavsiye ve önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunar. 
 
5  YÜRÜRLÜLÜK 
Riskin Erken Saptanması Komitesi görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek 
yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümleri Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı tarafından 
yürütülür.  

 


