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1. AMAÇ 
 
Bu dokümanın amacı CEO Event Medya A.Ş. (CEO Event) yönetim kurulu tarafından 
oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını 
belirlemektir. 
 
2. DAYANAK 
 
Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.  
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin erten saptanması ve etkin 
bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde 
bulunmak üzere Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur. 
 

3. 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 dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na 
tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu’ndadır. 

 
4. 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. 
 
5. GÖREV VE SORUMLUKLAR 
 



 

Risk Yönetim Komitesi’nin görevleri;  
 
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk 
Yönetimi sistematiği çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk 
alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar 
mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,  
 
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,  
 
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 görevlerin 
yerine getirilmesi. 
 
Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu’na yazılı veya sözlü olarak değerlendirmelerini 
ve tavsiyelerini bildirir. 
 
İşbu Esaslar 15.02.2019 tarihli ve 2019/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış olup, bu 
esaslarda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabidir.  


