
 

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 

YÖNETİM KURULU RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 
 

AMAÇ VE KAPSAM 
Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu 
tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını 
belirlemektir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, şirketin faaliyetlerini 
etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, 
etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz 
kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilinecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel 
olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim 
Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.Çalışma Esasları, 08.03.2021 tarih 2021/3 nolu  
Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile kabul edilmiştir 
 
DAYANAK 
Madde 2- Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıkladığı 
Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. 
 
KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI 
Madde 3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin, 
- Başkanı; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması 
halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde ise üyelerin çoğunluğu, icrada görevli 
olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. 
- İcra Başkanı ve/veya Genel Müdür komitelerde görev alamaz. 
- Komite üyeleri, her yıl olağan genel Kurul toplantısından sonra yapılacak İlk Yönetim Kurulu 
Toplantısında tekrar belirlenir. 
- Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda tecrübeye sahip uzman 
kişiler görev alabilir. 
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden 
yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından 
karşılanır. 
- Komite prensip olarak yılda 3 (üç) kere ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, 
  -Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. 
  Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir 
- Komite almış olduğu kararları Yönetim Kuruluna sunar. 
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
Madde 4- Komite, 
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar 
yapmakla sorumludur. 
- Komite, Yönetim Kurulu’na, başta pay sahipleri olmak üzere, şirketin menfaat sahiplerini 
etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim süreçlerini de içerecek 
iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunar. 
- Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve 
önerilerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. 
- Kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun yeterli şekilde 
bilgilendirilmesini sağlar. 
- Komite, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında 
değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir. 
- Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, 
uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak 
gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak, 
- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına 
uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan 
risklerin gözden geçirilmesi. 
 
YÜRÜRLÜK 
Madde 5- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme 08.03.2021 tarih 2021/3  
nolu şirket Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olup 08.03.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.  
Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun   
yetkisindedir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


