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Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları 

 
1. KURULUŞ 

 
Şirketimiz (“Yükselen Çelik A.Ş.”) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümleri göz önünde bulundurarak, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim 
sisteminin oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Riskin Erken 
Saptanması Komitesi kurmuştur. 

 
2. AMAÇ 
 
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her 
türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma 
profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar 
mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu 
konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak. 

 
3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevleri şunlardır: 
 

 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle 
ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla yükümlü olup, 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, 

 
 Olasılık ve etki hesaplarına göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan 

kaldırılacak risklerin tespiti, 
 

 Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması, 

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

Kurulu’na ve Denetçi’ye iletmek ve alınacak kararları takip etmek, 
 

 Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki 
uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi, 

 

 SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

 
 Yönetim Kuruluna yazılı olarak değerlendirmelerini tavsiyelerini bildirmek, 

Ancak nihai karar sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu’na aittir. Komitenin tavsiyeleri Yönetim Kurulu’nun Türk 
Ticaret Kanunu’ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 
 
4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ 
 

 Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulunun en az iki üyesinden oluşur. Komite Başkanı bağımsız 
üyelerden seçilir. İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür Komitede görev alamaz. 

 
 Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile 

paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite 
üyelerinin görevleri devam eder. 
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 Komite toplantıları prensip olarak her iki aylık dönem için bir defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu’nun olağan 

toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda, Komite Başkanı veya herhangi bir 
üyesinin, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü de toplantı yapabilir. Komite toplantısına 
katılma hakkına sahip olanlar, telefon veya diğer iletişim araçları kullanarak uzaktan erişim yoluyla katılmak 
suretiyle de toplantı yapabilirler. 

 
 Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından 

sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. 
 

 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. 
Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. 

 
5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI 
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından 
ve/veya hariçten seçecekleri risk yönetimi konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma 
grupları oluşturulabilir. 

 
6. KOMİTE TOPLANTILARI 
 

 Komite toplantıları prensip olarak her iki aylık dönem için bir defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu’nun olağan 
toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. 

 
 Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. 

 
 Komite telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir. Toplantılar şirket merkezinde 

veya Komite Başkanı tarafından belirlenecek, Komite Üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde 
yapılabilir. 

 

7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ 
 

 Komitelerin kararları Komite için tutulacak birer karar defterinde muhafaza edilir. 

 Toplantılarda bir önceki toplantı kararları ve kararların uygulama safhaları gözden geçirilir. Her toplantı 
sonunda veya en az yılda iki defa Komite tarafından bir rapor düzenlenir, 
Toplantı tutanağında aşağıdaki hususlara yer verilmelidir: 

 
 Toplantının yeri ve zamanı 
 Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi 
 Alınan kararlar 

 
 Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu’na sunulur. 

 
 Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Hazırlanan toplantı 

tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir. 

 
8. YÜRÜRLÜK 

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihinde 
yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde 17.01.2020 
tarihli 2020/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
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9. KOMİTEDE GÖREVLİ ÜYELER 
 

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi Başkanı 

 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi Üyesi 

 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

 
 


