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RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 

I. AMAÇ  
Bu dokümanın amacı Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulan Riskin 
Erken Saptanması Komitesi’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.  
 
II. DAYANAK  
Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 
düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.  
 
Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ doğrultusunda 20.05.2013 tarihli ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin 
Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.  
 
III. YETKİ VE KAPSAM  
Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev 
yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel 
danışmanlık alma, konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek bilgi alma veya gerekli gördükleri 
yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık 
hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. 
 
Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur; 
ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu’ndadır. 
 
III. ORGANİZASYON  
Komite Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı bağımsız 
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.  
Komitenin iki üyeden oluşması halinde biri, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, 
icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komitede Şirket İcra Başkanı görev alamaz.  
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilmektedir. Komite her 
yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. 
Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.  
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir. Gerekli olan durumda ise, 
Komite Başkanının Yönetim Kurulu Sekretaryası vasıtası ile yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde 
toplanır. Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir, 
Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. 
 
GÖREV VE SORUMLUKLAR  
Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki 
planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini almak.  
 
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen 
risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.  
Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek. 
 
Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri incelemek ; sonuca bağlanmasını sağlamak ve 
çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek. 
 
V. YÜRÜRLÜLÜK  
Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu’nun 20.05.2013tarih 
ve 16 no.lu kararı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim kurulu kararına bağlıdır. 


