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1-) Amag ve Kapsam

20t4lt saytlt Yonetim l(urulu Kararryla olugturulan Riskin Erken Saptanmasr Komitesinin
gorev alanlarr ve galrgma esaslarrnrn belirlenmesidir.

2-) Dayanak

03.01,2014 tarih ve 2887t saytlt Resmi Gazetede yaylmlanan Sermaye Piyasasr Kurulunun
"Kurumsal Yonetim Tebli[" (ll-17.1)hLil<rimleri ve 61-02 sayrlr TTK' nun !]78'nci madde
hrikLimleri.

3) Komitenin Yaplsr

Yonetim Kurulunun gorev ve sorumluluklarrnr sa$lrklr bir bigimde yerine getirilmesine
teminen "Riskin Erken Saptanmasr l(omitesi" olugturulmugtur. Komite en az iki Uyeden

olugacak gekilde yaprlandrrrlmrs ve her halrlkarda ikiden a5agrya drigmeyecek gekilde gerekli

yaprlanma saflanacaktlr. Komitenin 2 riye ile devam etmesi durumunda her iki rlyenin,
ikiden fazla kigiden olugmast durumunda riyelerin gogunluiunun icrada gdrevli olmayan
yonetim kurulu tiyelerinden olugmasr l<anun geregi zorunlu olup komite bagkanr ba[rmsrz

yonetim kurulu Uyeleri arasrndan segilmektedir ayrrca icra lcagkanr/ Genel mridrlr komitede
gorev almamal<tadrr,

Komite Uyeleri, Yonetim l(urulu Uyelerinin segilece$i Olagan/Olaganristli Genel Kurul

toplantrsrndan sonra yaprlacak ilk yonetim kurulu toplantrsrnda tekrar belirlenir,

Yrl igerisinde komite uiyelifinde bogalma olmasr durumunda yerine ilk yonetim l<urulu

toplantrsrnda gerel<li nitelikleri tagryan Liye/uzman kigi yeniden segilir,

4) Komitenin Qalrgma Esaslarr

Komitenin gorevini yerine getirmesi igin gerel<en her trirlrj kaynak ve destek yonetim kurulu

taraftndan saflanrr, l(omite riyeleri gerekli gordLikleri kigiyi toplantrlanna davet edebilir ve

gdrU5lerini alabilir. l(omite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyag 96rdriIri konularda baIrmsrz
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girl<et tarafrndan l<argrlanrr. Hizmet alrnan kigi/kurulu5 halckrnda bilgi ile bu kigi/kurulugun

girket ile herhangi bir iligkisi olup olmadrgr hususu l'lakkrnda bilgiye faaliyet raporunda yer

verilir, l(omitede alrnan kararlar yazrlr hale getirildikten:;onra komite uyeleri taraftndan

imzalanrr

5-Komite raporlarr

Komite her iki ayda bir yonetim l<uruluna rapor vermel< zorundadrr. Raporunda varsa

tehlikelere igaret eder ve Eareleri gosterir. Komite yaptrgr trim galrgmalarr yazrlr hale getirir ve

kaydrnttutar, l(omite galrgmanrn etkinligi igin gerel<li gorrilen ve galrgma ilkelerinde agrklanan
srklrkla toplanrr ve galrgmalarr hakl<rnda bilgiyi ve toplantr sonuglarrnr igeren raporlarr yonetim
l<uruluna sunar.

6-Komitenin Giirevleri

l(omitenin gorevi girl<etin varlr[rnr, geligmesini ve devamrnr tehlikeye drigUrebilecek risklerin

erken te5hisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli onlemlerin alrnmasr ve riskin yonetilmesi

amacryla galrgmalar yapmal< ve girl<etin risl< yonetim sistemlerini en az yrlda bir kez gozden

gegirir.
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Riskin Erl<en Saptanmasr l(omitesi'nin gorev alanlarr ve galrgma esaslarr 25102120t4 tarihli

Yonetim Kurulu l(ararryla birlikte yrirUrlrige girmigtir.


