ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
1. KURULUŞ
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
(“Şirket”) 05/07/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Tebliği’nde
(II-17.1) (“Tebliğ”) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri ve Borsa İstanbul A.Ş. Riskin Erken
Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi kapsamında, Şirketimiz’in riskin erken
saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Riskin Erken Saptanması
Komitesi ( “Komite”) kurulmuştur.
2.

AMAÇ

Komite, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel,
finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının
hesaplanması, bu risklerin Şirket’in 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 Şirket yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Bu esaslar; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Tebliğ’de yer alan Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ndeki düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
3.

KOMİTE’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

3.1.

Mevcut ve potansiyel operasyonel, stratejik ve diğer risklerin belirlenmesi ve bu risklerle
bağlantılı olarak ilgili önemlerin alınması için öneriler hazırlanması,

3.2.

Risk yönetim sistemlerinin kurulması ve Şirket içinde organizasyonel altyapıların kurulması ve
işlevselliğin artırılması ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi için öneriler hazırlanması,

3.3.

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının kurumsal risk
yönetimi sistematiği çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirket’in risk
alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenerek, karar
mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,

3.4.

Olasılık ve etki hesaplarına göre, Şirket'te tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen
ortadan kaldırılacak risklerin tespit edilmesi,

3.5.

Yönetim kuruluna başta pay sahipleri olmak üzere Şirket’in menfaat sahiplerini etkileyebilecek
olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemlerinin, süreçlerini de
içerecek şekilde, iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunulması,

3.6.

Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket’in kurumsal yapısına entegrasyonunun
sağlanması,
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3.7.

Risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim
sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun
gerçekleştirilmesinin gözetilmesi,

3.8.

Teknik iflasın erken teşhis edilmesi ve yönetim kurulunun bu konuda uyarılmasının sağlanması
ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerin geliştirilmesi,

3.9.

Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar
yapılması ve

3.10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite’ye verilen/verilecek
diğer görevlerin yerine getirilmesi.

4.

KOMİTE’NİN YAPISI

4.1.

Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az 2 (iki) üyeden oluşur.

4.2.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde
üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması
zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

4.3.

Şirket’in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime
sahip olan kişiler Komite’ye seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan,
konusunda uzman kişilere de Komite’de görev verilir.

4.4.

Komite’nin 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.

4.5.

Olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu
görev süresi ile paralel olarak, Komite üyelerini belirler. Eski Komite üyelerinin görevleri,
yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.

4.6.

Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların
çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Komite başkanının oyu doğrultusunda karar alınır.
Komite’de alınan kararlar yazılı hale getirilir ve kaydı tutulur.

4.7.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir
rapor ile yönetim kuruluna sunar. Rapor denetçiye de gönderilir.

4.8.

Komite’nin kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii
Yönetim Kurulu’dur.
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4.9.

Komite, Şirket’in yılık faaliyet raporuna risk konusunda yer alacak hususlara esas teşkil etmek
üzere, her yılın Ocak ayında bir önceki yılda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme
raporu hazırlayarak yönetim kuruluna sunar.

4.10. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket
merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
5.

YÜRÜRLÜK

Komite’nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler yönetim kurulu
kararı ile yürürlüğe girer.
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