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RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
I. AMAÇ
Bu dokümanın amacı ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulan Riskin Erken
Saptanması Komitesi’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek stratejik, 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
hususlarında Şirket Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunulmasıdır.
II. YETKİ VE KAPSAM
Riskin Erken Saptanması Komitesi,
1) 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.
2) Kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar
sorumluluğu Yönetim Kurulu’ndadır.
3) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi
ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur.
4) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder.
5) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için Yönetim
Kuruluna sunar, nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulundadır.
6) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve
karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışma yapar.
III. ORGANİZASYON
Komite Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. En az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması
halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayı Yönetim Kurulu üyelerinden
oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitede Şirket İcra Başkanı/Genel Müdürü görev
alamaz.
Şirket Yönetim Kurulu, seçildikleri Genel Kurul’u takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi
üyelerini atar. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.
Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantıları yılda en az 2 ayda bir toplanır. Gerekli görüldüğü durumlarda, Komite
Başkanının Yönetim Kurulu Sekreteryası vasıtası ile yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde toplanılır. Komite, üye
sayısının yarıdan bir fazlasının katlı ile toplanır ve toplantılarında alınan kararlar oy çokluğu ile alınır, yazılı hale getirilir, komite
üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.
IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR
Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanları tanımlamak, analiz etmek, ölçmek, izlemek ve raporlamak ve bunların tespit
edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimi uyarmak 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 şikâyetleri incelemek;

sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini
temin etmek.

