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1-) Amag ve Kapsam

201'4lt saytll Yonetim Kurulu Kararryla olugturulan Riskin Erken Saptanmasr Komitesinin
gorev alanlarr ve galrgma esaslarrnrn belirlenmesidir,

2-) Dayanak

03'01'2014 tarih ve 2887t saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan Sermaye piyasasr Kurulunun
"l(urumsal Ycjnetim Tebli[" (ll-17,1)hrjl<t]mleri ve 6102 :;ayrlr TTK' nun !f7B'nci madde
htikrimleri,

3) Komitenin Yaprsr

Yonetim l(urulunun gorev ve sorumluluklarrnr saflrklr bir hicimde yerine getirilmesine
teminen "Riskin Erken Saptanmasr Komitesi" olugturulmu$tur, Komite en az iki riyeden
oluSacal< 5ekilde yaprlandrrrlmr$ ve her halrikarda ikiden agaIrya dtl5meyecek gekilde gerekli
yaprlanma sa[lanacaktrr, l(omitenin 2 tiye ile devam etmesi durumunda hr:r iki riyenin,
ikiden fazla kigiden olugmast durumunda iiyelerin go[unlu[unun icrada gdrevli olmayan
y6netim kurulu tiyelerinden olugmasr l<anun gerefii zorunlu olup komite bagkanr ba[rmsrz
yonetim kurulu Uyeleri arasrndan segilmektedir ayrrcer icra bagkanr/ Genel mrjdLjr komitede
gdrev almamal<tadrr.

l(omite tiyeleri, Yonetim Kurulu Uyelerinin segilece$i Olaf;an/Ola[anristrl Genel Kurul
toplantlsrndan sonra yaprlacak ill< yonetim kurulu toplantrsrnda tekrar belirlenir.

Yll igerisinde komite tjyeliiinde bogalma olmasr durumundra yerine ilk y6netim l<urulu
toplantrsrnda gerel<li nitelikleritagryan tiye/uzman l<igi 'yeniden segilir.

4) Komitenin Qalrqma Esaslarr

Komitenin gorevini yerine getirmesi iEin gereken her ttjrlri l<raynak ve destek yonetim kurulu
taraftndan saIlantr. l(omite riyeleri gerekli gordrikleri kigiyi toplantrlarrna davet edebilir ve
gorri5lerini alabilir, l(omite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyag gordr.i[Li konularda bagrmsrz
uzman gorti5lerinden yararlantr. l(omitenin ihtiyag duydugu danrgmanlrk hizmetlerinin bedeli
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5irket taraftndan l<argtlantr. Hizmet alrnan kigi/kurulug hakl<rrrda bilgi ile bur kigi/kurulugun
girket ile herhangi bir iligkisi olup olmadrIr hususu hal<l<rnda bilgiye faaliyet raporunda yer

verilir. l(omitede altnan l<ararlar yazrlr hale getirildikten sorrra komite Uyeleri tarafrndan

imzalan rr

5-Komite raporlarr

Komite her iki ayda bir yonetim l<uruluna rapor vermerl< zorundadrr, Raporunda varsa
tehlikelere i5aret eder ve gareleri gosterir. l(omite yaptrIr trim galr5malarr yazrlr hale getirir ve
kaydtnt tutar. Komite galtgmanrn etkinli[i igin gerekli gorrilen ve galrgma ilkelerinde agrklanan
srkllkla toplantr ve galtgmalarr hal<l<rnda bilgiyi ve toplantr sonuglarrnr igeren raporlarr yonetim
kuruluna sunar.

6-Komitenin Gorevleri

l(omitenin gorevi girl<etin varlrgrnr, geligmesini ve devamrnr tehlikeye dilgrirebilecek risklerin

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

amactyla galrgmalar yapmal< ve girketin risk yonetim sistenrlerini en az yrlda bir kez gozden

gegirir.
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Riskin Erl<en Saptanmast l(omitesi'nin gorev alanlan ve galr5ma esaslarr 25102/2014 tarihli
Yoneti m l(u ru lu l(a ra rryla bi rlikte yri rri rl riIe gi rm igti r,
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