
 
 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Oluşumu ve Yapısı 

1. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya üyeleri dışından 
Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az 2 üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada 
görevli olmayan üyeler arasından seçilir. 

2. Kurumsal Yönetim Komitesi, mevcut değil ise, ilk Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulur 
ve süresiz görev yapmak üzere seçilir.  

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde yer alan Yönetim Kurulu üyesinin bir başka komitede 
yer almamasına dikkat edilir. Ancak, Ortaklığın bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ile icracı 
olmayan yönetim kurulu sayısı azlığı nedeni ile son cümle ile ifade edilen ilkeden ödün 
verilebilir. 

4. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komite’nin 
başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Çalışma Usulleri 

1. Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı defa toplanır. 

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi, acil durumlarda Yönetim Kurulu başkanı veya başkan 
vekilinin onayı alınmak suretiyle de herhangi bir üyenin çağrısı ile olağanüstü olarak 
toplanabilir. 

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi, üye sayısının çoğunluğu ile toplanıp, toplantıya 
katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik olması halinde, komite başkanının üstün oyu vardır 
ve onun verdiği oy doğrultusunda karar verilir. 

4. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı tarafından, Ortaklık Yönetim Kurulu üyelerine 
yıllık toplantı planı hakkında bilgi verilir. 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Görevleri 

1. Riskin Erken Saptanması Komitesi Ortaklığın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması 
ve riskin yönetilmesi için çalışmalar yapar. 

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi, ihtiyaç gördüğü konularda uzman görüşlerinden 
yararlanır ve bu amaçla Komite ’de sürekli/süreli danışmanlar görevlendirebilir. Riskin Erken 
Saptanması Komitesi’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Ortaklık tarafından 
karşılanır. 

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini her iki ayda bir gözden geçirir 
ve yönetim kuruluna “Durum Değerlendirme Raporu” sunar. Söz konusu rapor ayrıca bağımsız 
denetçiye de gönderilir. 

 



 
 

4. Riskin Erken Saptanması Komitesi, başta pay sahipleri olmak üzere Ortaklığın menfaat 
sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi 
sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için tavsiyesini 
Yönetim Kurulu’na sunar. 

5. Riskin Erken Saptanması Komitesi, kendi görev tanımı doğrultusunda Yönetim Kurulu’na 
tavsiyelerde bulunur. 

6. Risken Erken Saptanması Komitesi yönetim kurulunun toplanmasını ve gündeme madde 
ekleme hususunu gerekli görür ise yönetim kurulundan bu talepte bulunabilir. 


