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ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE  

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI  

 

 

AMAÇ ve KAPSAM 

 

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Şok Marketler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak 

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.  

 

Denetimden Sorumlu Komite;  Şirket’in mali tabloları ve ilgili açıklamalarının nitelik ve doğruluğu, 

Şirket’in muhasebe sisteminin uygulanması ve etkinliği, bağımsız denetçilerin nitelikleri ve bağımsızlığı, 

bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetçi ve Şirket arasındaki sözleşmenin onaylanması ve 

gözden geçirilmesi, Şirket’in bağımsız denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği ve Şirket’in iç denetiminin 

uygulanması ve etkinliği üzerindeki  Yönetim Kurulu gözetimlerine yardım etmekten sorumludur. 

DAYANAK  

 

Madde 2-  Bu doküman Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye 

Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ile bu kapsamda “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan 

düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. 

OLUŞUMU ve YAPISI 

 

Madde 3- Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 

arasından seçilen en az iki üyeden oluşur.  

Madde 4- Komite Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyelik süresi ile sınırlı olarak 

görevlendirilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk 

Kurul toplantısında, bir sonraki Yönetim kurulu seçimine kadar görev yapmak üzere Komite üyelerini atar. 

Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.  

Yönetim Kurulu, Komite üyelerini değiştirilebilir, göreve son verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine 

görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar ve üye sayısı azaltılabilir/arttırılabilir. 

Madde 5- Denetimden Sorumlu Komite’nin başkanı komite üyeleri tarafından belirlenir. Komite 

Başkanının seçiminde; daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi 

birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilir. Denetimden 

sorumlu komite üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda en az 5 yıl tecrübeye 

sahip olması gerekir.  

ÇALIŞMA ESASLARI  

 

Madde 6- Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez toplanır. Komite 

toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları kullanılarak da 

yapılabilir.  Komite toplantılarının zamanlamasının mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının 

zamanlaması ile uyumlu olmasına özen gösterilir. Komite Başkanı, Yönetim Kurulu, diğer bir Komitesi 
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üyesinin, Bağımsız Denetçinin, Genel Müdür veya Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının istemi 

üzerine de,  toplantı çağrısı yapmak zorundadır. 

 

Denetim Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir, görüşlerini alabilir. Genel 

Müdür,  Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Direktörü, ve Risk Yöneticisi ile aynı ya 

da ayrı oturumlarda bağımsız denetçiler Komite toplantılarına katılır. Bağımsız denetçiler, mali tabloların 

değerlenmesine ilişkin toplantılarda yer alabilirler ve ilgili toplantı esnasında çalışmaları hakkında bilgi 

verirler.   

 

Madde 7- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından imzalanan 

kararlar düzenli bir şekilde saklanır.  Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit 

ve önerileri Yönetim Kuruluna sunar.  

 

Madde 8- Denetimden Sorumlu Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve 

destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet 

edebilir ve görüşlerini alabilir. Ayrıca, faaliyetleri ile igili ihtiyaç gördükleri hususlarda bağımsız uzman 

görüşlerinden yararlanabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket 

tarafından karşılanır. 

Komite, bütün üyelerin katılımı ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır, varsa 

karşı görüşler kaydedilir. Komite kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir. 

GÖREV VE SORUMLULUK 

Madde 9- Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.  

 

 Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, 

bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 

yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız 

denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden 

Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.  

 

 Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden 

Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.  

 

 Bağımsız denetim kuruluşu; Şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, 

daha önce Şirketin yönetimine ilettiği Kurulun muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde 

alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama 

önerisini, Şirket yönetimiyle yaptığı önemli yazışmaları, yazılı olarak Denetimden Sorumlu Komiteye 

bildirir.  

 

 Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin 

incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim 

konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak 

yöntem ve kriterler, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir. 



[DocumentNo] 
 

 Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin 

izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin 

sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte 

Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.  

 Denetimden Sorumlu Komite, Şirket iç denetim faaliyetinin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması 

için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla, Şirket iç denetim biriminin çalışmalarını ve organizasyon yapısını 

gözden geçirerek; Şirkette ve iştiraklerinde sağlıklı bir iç denetim alt yapısının oluşturulması, iç denetim 

biriminin yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, 

oluşturulan yapının işlemesi ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim 

Kurulu’na önerilerde bulunur. 

 Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin iç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu 

inceler, değerlendirir ve Yönetim Kurulunun görüşüne sunar. İç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan 

veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar Komite tarafından Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur 

ve bu hususların ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerde bulunur. 

 

DİĞER HUSUSLAR 

 

Madde 10- Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar verme 

mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu’na aittir 

ve Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

 

YÜRÜRLÜK 

 

Madde 11- Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna 

ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 
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ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ  

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI  

 

 

AMAÇ ve KAPSAM 

 

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Şok Marketler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak 

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.  

 

Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara 

uygun olarak Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında 

bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak Kurumsal Yönetim Komitesinin görevidir.  

 

DAYANAK  

 

Madde 2-  Bu doküman Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye 

Piyasası “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde 

oluşturulmuştur.  

 

OLUŞUMU ve YAPISI 

 

Madde 3-Yönetim Kurulunun en az iki üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olmak üzere en az 3 

üyeden oluşur.  

Madde 4- Komite Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyelik süresi ile sınırlı olarak 

görevlendirilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk 

Kurul toplantısında, bir sonraki Yönetim kurulu seçimine kadar görev yapmak üzere Komite üyelerini atar. 

Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.  

Yönetim Kurulu, Komite üyelerini değiştirilebilir, göreve son verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine 

görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar ve üye sayısı azaltılabilir/arttırılabilir. 

Madde 5- Kurumsal Yönetim Komitesi’nin başkanı, komite üyeleri tarafından bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinden seçilir. Komitede ayrıca İcra Başkanı/Genel Müdür gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenen 

kişiler görev alamaz.  

Komite, gerekli gördüğü takdirde, görevlerinden bazılarını iki veya daha fazla üyeden oluşacak bir veya 

daha fazla alt komiteye devredebilir.  Alt çalışma grubunun oluşturulmasında üye temininde ihtiyaca göre 

kendi üyelerinin yanı sıra, Kurumsal Yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerin 

uzmanlığından yararlanılabilinir.  
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ÇALIŞMA ESASLARI  

 

Madde 6- Kurumsal Yönetim Komitesi, gerekli gördüğü hallerde toplanır. Komite toplantıları üyelerin bir 

araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları ile de yapılabilir. Komite toplantılarının 

zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.  

 

Madde 7- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından imzalanan 

kararlar düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit 

ve önerileri Yönetim Kuruluna sunar.  

 

Madde 8- Kurumsal Yönetim Komitesinin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve 

destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir 

ve görüşlerini alabilir. Ayrıca, faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç gördükleri hususlarda bağımsız uzman 

görüşlerinden yararlanabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket 

tarafından karşılanır. 

Komite, bütün üyelerin katılımı ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır, varsa 

karşı görüşler kaydedilir. Komite kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir. 

GÖREV VE SORUMLULUK 

Madde 9- Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak 0X.07.2018 tarih ve 2018/XX sayılı Yönetim 

Kurulu kararı ile; Tebliğ ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine 

getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.  

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. Komite; 

a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu 

prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim 

Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, 

b) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin dünya uygulamalarını takip etmek suretiyle, sermaye piyasası 

mevzuatı ve şirket bünyesine uygun olanların uygulanabilirliğini Yönetim Kurulu’na raporlamak,  

c) Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını 

sağlamak, uygulanmadığını tespit ettiği konularda çalışmalar yapmak suretiyle iyileştirici önerilerde 

bulunmak, 

d) Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetmek, 

e)  Sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak “Kurumsal Uyum 

Raporu”nu gözden geçirmek, 

f)  Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda 

yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak, 

g)  Yönetim Kurulu Kurulu ve üst düzey yöneticilik pozisyonları için  uygun adayların saptanması, 

değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve 

stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, 
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h)  Şirketin halen yürürlükte bulunan ödeme politikalarının uygunluğunu gözden geçirmek ve Yönetim 

Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları 

Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, 

ı)   Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst 

düzey yöneticilere verilecek ücret, ayni yararlar, yıllık değişken ödeme, performansa dayalı teşvik 

ödemeleri, emeklilik ödemeleri ve varsa başka ödemeler dâhil toplam kişisel ödeme paketiyle ilgili ilişkin 

önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak 

ile görevlendirilmiş olup, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder, nihai karar sorumluluğu her 

zaman Yönetim Kurulu’na aittir. 

Komite, bu Çalışma Esasları’nın yeterliliğini gözden geçirip, değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini 

onay için Yönetim Kurulu’na sunar. 

DİĞER HUSUSLAR 

 

Madde 10- Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret 

Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

 

YÜRÜRLÜK 

 

Madde 11- Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna 

ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 
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ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 

 

 

AMAÇ ve KAPSAM 

 

Madde 1- Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışma yapacak olan Risk Komitesi’nin temel amaçları; 

 

 Şirketin varlığını, gelişmesini ve iş sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, 

hukuki ve diğer her türlü riskin erken tespiti,  

 Tespit edilen risklerin,  Şirketin kurumsal risk alma sınırları çerçevesinde değerlendirilmesi  suretiyle 

uygun şekilde yönetildiğinin kontrolü ve uygunluğunun verilmesi,  

 Kurumsal risk alma sınırlarını aşan risklerle ilgili olarak etki ve olasılıklarına göre önceliklendirilmesi,  

 Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin tespiti,  uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 

çalışmalar yapmaktan ibarettir.  

 

DAYANAK  

 

Madde 2-  Bu doküman Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye 

Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde 

oluşturulmuştur. 

 

OLUŞUMU ve YAPISI 

 

Madde 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin çoğunluğu, icrada görevli 

olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.  

 

Madde 4- Komite Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyelik süresi ile sınırlı olarak 

görevlendirilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk 

Kurul toplantısında, bir sonraki Yönetim kurulu seçimine kadar görev yapmak üzere Komite üyelerini atar. 

Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.  

Yönetim Kurulu, Komite üyelerini değiştirilebilir, göreve son verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine 

görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar ve üye sayısı azaltılabilir/arttırılabilir. 

 

Madde 5- Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin başkanı, komite üyeleri tarafından bağımsız yönetim 

kurulu üyelerinden seçilir. Komite üyeleri, Şirket ve bağlı şirketlerinin iş yaptığı alanlarda, 

karşılaşabilecekleri riskleri tahmin etmek, anlamak ve değerlendirmek amacıyla yeterli ticari deneyim ve 

sektör uzmanlığına sahip olmalıdır. 
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ÇALIŞMA ESASLARI  

 

Madde 6- Riskin Erken Saptanması Komitesi,  her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa 

toplanır. Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları 

ile de yapılabilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının 

zamanlaması ile uyumlu olur.  

 

Gerekli durumlarda, Komite Başkanı, bir Komitesi üyesinin, Genel Müdür veya Finanstan Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısının istemi üzerine de,  toplantı çağrısı yapmak zorundadır.  

Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir, görüşlerini alabilir. Genel Müdür, 

Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Direktörü ve Risk Yöneticisi ile aynı ya da ayrı  

oturumlarda bağımsız denetçiler Komite toplantılarına katılır.  

 

Madde 7- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından imzalanan 

kararlar düzenli bir şekilde saklanır. Komite iki ayda bir yapmış olduğu toplantılar sonucunda, kendi görev 

ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna 

sunmakla yükümlüdür.  

 

Her toplantı sonunda veya en az yılda 2 defa Komite tarafından bir rapor düzenlenir, imzalanır, dosyalanır 

ve Komite başkanı yönetim kuruluna faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapar. Bu raporda,  durum 

değerlendirmesi yapılır, varsa tehlikeleri işaret eden ve çareleri gösteren komite toplantısı sonuçları sunulur 

ve komite toplantısı özeti yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirilir. Komite, Raporu Şirket Bağımsız 

Denetçisi’ne de gönderir.  

 

Komite, bütün üyelerin katılımı ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır, varsa 

karşı görüşler kaydedilir. Komite kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir. 

 

Komite, gerekli gördüğü takdirde, görevlerinden bazılarını iki veya daha fazla üyeden oluşacak bir veya 

daha fazla alt komiteye devredebilir.  Alt çalışma grubunun oluşturulmasında üye temininde ihtiyaca göre 

kendi üyelerinin yanı sıra, Riskin Erken tespiti konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerin 

uzmanlığından yararlanılabilinir.  

 

Madde 8- Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü 

kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına 

davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Ayrıca, faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç gördükleri hususlarda bağımsız 

uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket 

tarafından karşılanır. 

GÖREV VE SORUMLULUK 

Madde 9- Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile uyumlu olarak Komite 

sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirmek, 
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 Komite, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile işleri için ters etkisi olabilecek politik, ekonomik, ticari, çalışma ve 

diğer sonuçlar, şimdiki ve gelecekteki gelişmeler, motive ediciler, nedenler ile bunların doğası ve boyutunu 

(“Riskler”) anlamak üzere; 

-  Şirketin  iş yaptığı, yatırımlarının olduğu ve herhangi yararının bulunduğu yargı çevrelerini,  

- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının ticari faaliyetlerini ve   

- Şirketin  ve bağlı şirketlerinin üst yönetiminin performansını  

izlemek, 

 Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek ve Şirket’in Yıllık Faaliyet Raporu’nda yer 

alacak Komitenin etkinliğine ilişkin yıllık risk değerlendirme raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na 

sunmak. 

 Yıllık olarak bir plan hazırlamak ve sonraki yıl için bir iş planını onaylamak ( Plan Komitenin dikkatini 

gerektiren belirli alanları, daha önce gündeme getirilmiş ancak çözülmemiş olan Risklerin listesini içerir), 

 

 Yönetim Kurulu’na, Şirkette kullanılacak Risk Yönetimi stratejisi risk yönetimi politikaları ve 

prosedürlerini belirleyici çalışmalar yapmak ve görüş ve önerilerini sunmak, 

 

 Denetim Komitesi’ne, Yönetim Kurulu’na ve Şirket Bağımsız Denetçisi’ne, başta pay sahipleri olmak 

üzere şirketin diğer paydaşlarını da etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk 

yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için 

elindeki bilgi ve belgeleri paylaşmak ve gerekli önerilerde bulunmak görüş sunmak, 

 

 Şirket’in hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek mevcut ve olası riskleri tespit etmek, değerlendirmek, 

ölçmek ve analiz etmek, 

 

 Risklerin yanında, Şirket’in hedeflerine ulaşmasında olumlu etki yaratabilecek belirsizlikleri de takip 

etmek ve Şirket için olası fırsatları değerlendirmek, 

 

 Mevcut ve olası riskleri belirli risk kategorileri altında toplayarak etki ve ihtimal derecelerine göre 

önceliklendirerek,  Şirket’in risk haritasını çıkarmak, 

 

 Alınması önerilen aksiyonları, önem ve önceliklerine göre gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve 

Yönetim Kurulu’na ve Şirket Bağımsız Denetçisi’ne iletmek ve alınacak kararları takip etmek, 

 

 En azından yıllık olarak Komitenin performansı ile Şirketin Risk yönetim sisteminin etkinliğini gözden 

geçirme ( Risk yönetim sistemi; Risk sahipliğinin sorumlulukları ve hesap sorulabilirliği, Risk 

yönetimi eylem planı ile uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesini kapsar . Komitenin 

performansının değerlendirilmesi ise, Komite tavsiyelerinin uygulanması ve etkilerinin değerlendirilmesi 

yoluyla gerçekleştirilecektir), 
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DİĞER HUSUSLAR 

 

 Madde 10- Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar 

verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Yönetim 

Kurulu’na aittir ve Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan görev ve sorumluluklarını 

ortadan kaldırmaz. 

 Komite gerekli gördüğü durumda, Yönetim Kurulu’nun yetkilendirmesiyle Risk Yönetimi konusunda  

Şirketin ilgili birimleri görevlendirme, iş süreçlerini inceleme ve riski yönetmek anlamında belirlenen 

aksiyonların alınıp alınmadığına ilişkin izleme ve kontrol etme yetkisine sahiptir. 

 

 Komite, Şirket ile ilişkili tüm paydaşlardan içsel bilgilerin gizliliği çerçevesinde bilgi alabilir.  

 

YÜRÜRLÜK 

 

Madde 11- Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna 

ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 

 


