
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 

ÇALIŞMA ESASLARI 
 
1. Amaç 

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nun 14.06.2021 tarih ve 
2021/19 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerinde yer alan hükümler 
kapsamında Denetimden Sorumlu Komite’nin (“Komite”) kurulmasına karar verilmiştir. 

Komite’nin amacı, Şirket’in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız 
denetimi ve Şirket’in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 
yapmaktır. 

 

2. Komite’nin Yapısı ve Üyelik Kriterleri  

 Komite en az iki üyeden oluşur. Komite’nin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi 
niteliğinde olması gerekir.  

 Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip 
olmalıdır. 

 Komite’nin çalışma süresi Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paralel olur. Komite üyeleri 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk 
Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite 
üyelerinin görevleri devam eder. 

 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. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından 
karşılanır. 

 

3. Komite’nin Görev ve Sorumlulukları  

Komite’nin görev ve sorumlulukları şunlardır: 

 Şirket’in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve 
Şirket’in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, 

 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak 
bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki 
çalışmalarının gözetimi, 

 Şirket’in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin 
belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması, 

 Şirket’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket’e ulaşan 
şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket’in muhasebe ve 
bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi 
konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi, 

 Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri 
ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Şirket’in 
sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin de görüşleri alınılarak Komite 
değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi, 



 SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite’ye verilen/verilecek diğer görevleri 
yerine getirmektir. 

 
4. Komite Toplantıları ve Raporlama 

 Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları 
tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.  

 Komite’nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama 
yapılması gerekir. Komite’nin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde 
bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir. 

 Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla 
(elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. Fiili toplantılar 
Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. 
Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin 
tutanaklar Denetimden Sorumlu Komite üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, Komite 
kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı 
veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir. 

 Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır 
ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından düzenli bir şekilde saklanır.  

 Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. 

 Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespitlerini ve önerileri derhal 
Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.  

 Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş 
olmasını sağlar.  

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

 

5. Yürürlük 

Denetimden Sorumlu Komite’nin işbu çalışma esasları ve 14.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 
onaylanarak yürürlüğe girmiş ve 02.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
güncellenmiştir. Söz konusu çalışma esaslarının gerektiğinde gözden geçirilerek güncellenmesi 
Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. 

 


