
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 

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 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(“SPK”) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 
hükümler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (“Komite”) kurulmasına karar 
verilmiştir. 

Komite’nin amacı, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 
teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. 

 

2. Komite’nin Yapısı ve Üyelik Kriterleri 

 Komite’nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden 
fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim 
kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.  

 Komite’nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi 
olmayan konusunda uzman kişiler, Komite’ye üye olabilir. 

 İcra Başkanı/Genel Müdür Komite’de görev alamaz. 

 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 varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecekrisklerin erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, 

 Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az 
yılda bir kez gözden geçirilmesi, 

 Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik 
olarak Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması, 

 Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde 
bulunulması, 

 SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite’ye verilen/verilecek diğer görevlerin 
yerine getirilmesi, 

 Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından 
benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması. 



4. Komite Toplantıları ve Raporlama 

 Komite; her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa veya gerek görülen hallerde bu 
süre beklenmeksizin toplanır.  

 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 Riskin Erken Saptanması Komitesi 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, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna 
sunar.  

 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 

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin işbu çalışma esasları 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. 

 
 


