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1-) Amag ve Kapsam

20I4lt sayrlr Yonetim Kurulu l(ararryla olugturulan

gorev alanlarr ve galrgma esaslarrnrn belirlerrmesidir.

Riskin Erken Saptanmasr l(omitesinin

2-) Dayanak

03.01'.2014 tarih ve 2BB7I saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan Sermaye Piyasasr l(urulunun
"l(urumsal Yonetim Tebli[" (ll-17,1)hrjl<rjmleri ve 6]-02 sayrlr TTK' nun 378'nci madde

hrikrimleri,

3) Komitenin Yaprsr

Yonetim Kurulunun gorev ve sorumluluklarrnr saii;lrklr bir bigimdr-. yerine getirilmersine

teminen "Riskin Erken Saptanmasr l(omitesi" olugturulmugtur. l(ornite en az i[,li riyeden

olugacak 5ekilde yaprlandrrrlmr$ ve her halrikarda ikirlen agaIrya drigmeyecek 5ekilrCe gerekli

yaptlanma saflanacal<trr. Komitenin 2 riye ile devarn etmesi durumunda her iki tlyenin,
ikiden fazla kigiden olugmast durumunda riyelerin t;oIunluiunurr icrada gorevli olmayan

yonetim kurulu Uyelerinden olu5masr kanun gere[i zorunlu olup komite bagkanr baIrmsrz

yonetim l<urulu tiyeleri arasrndan segilmektedir ayrrca icra bagkanr/ Genel mL.idr.ir komitede
gorev almamaktadrr,

l(omite tjyeleri, Yonetim Kurulu Uyelerinin segilece[i Ola[an/Ola[anristti Genel l(urul

toplantrsrndan sonra yaprlacak ilk yonetim kurulu toplantrsrnda tekrar belirlenir.

Ytl igerisinde komite tiyelifiinde bogalma olmasr durumunda yerirre ilk yonetim kurulu

toplantrsrnda gerel<li niteliklerita$ryan riye/r.rzman ki5i yeniden segilir.

4) Komitenin Qalr5ma Esaslarr

l(omitenin gorevini yerine getirmesi igin gereken her tLirlLl kaynak ve destek yonetim kurulu

tarafrndan saflanrr. l(omite riyeleri gerel<li gordUkleri kigiyi toplantrlarrna davet edebilir ve

gorriglerini alabilir. l(omite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyag gordLigli konularda baIrmsrz

u/?A.gn gorriglerinden yararlanrr. Komitenin ihtiyag duyduiu danrgrnanltk hizmetlerinin bedeli
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Sirket taraftndan l<argtlantr. Hizmet alrnan kigi/kurulug hakkrnda bil5;i ile bu kigi/kurulugun

Sirket ile herhangi bir iligkisi olup olmadrir hususu hakkrnda bilgiye faaliyet raporunoa yer
verilir' l(omitede altnan kararlar yazrlr hale getirildikten sonra komite riyeleri t,arafrndan
imzalan rr

5-Komite raporlarr

l(omite her iki ayda bir ydnetim kuruluna rapor vermek zorundadrr, Raporunoa varsa
tehlikelere iSaret eder ve gareleri gosterir, l(omite yaptrgr trjm galrgmalarr yazrlr hale getirir ve
kaydrnr tutar. Komite galrSmantn etkinlifi igin gerekli gorUlen ve gallgnra ilkelerinde agrklanan
srklrkla toplantr ve galrSmalarl hakkrnda bilgiyi ve toplantr sonuglarrnr i5:eren raporlarr yonetim
l<uruluna sunar.

6-Komitenin Gtirevleri

Komitenin gorevi girketin varlrfirnr, geligmesini ve devamrnl tehlikeye dUgUrebilecelk risklerin
erl<en te5hisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli onlemlerin alrnmasr ve risl<in ycinetilmesi
amaclyla galrSmalar yapmak ve 5irketin risl< yonetim sistemlerini en az yrlda bir kez gozden
gegirir,

T.Ytiri,irli.ili.ik

Riskin Erken Saptanmasr l(omitesi'nin gorev alanlarr ve galrgma esaslarr 25/02/2aI4 tarihli
Yonetim l(u ru I u Kara rryla b i rli kte yri rri rl ri$e girmigti r,

5o,\'1 9"J''.


