
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ \rE TİCARET A.Ş.DENETİMDEN SORUMLU
KoMiTE GöREV vrc, çar,ışMA ESASLARI

1_ AMAÇ YE KAPSAM
Bu diizenlemenin aIrıacı, GENTAŞ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafindan, kendi görev ve
sorumluluklarıru sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek amacıyl4 Sermaye Piyasası
mevzuatına göre oluşturulacak Denetimden Sorumlu Komite'nin (Komite) görev ve çalışma
esaslannr belirlemektir.
Komite, bu dilzenleme ve yasal mevzuat kapsamında, Şirket'in finansal ve operasyonel
faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürüfiilrnesi hususrrııda Yönetim Kurulu'na öneriler strnar.

2- KOMİTENİN YAPISI :

Komite, Şirket'in Bağrmsız Yönetim Kurulu üyeleri arasrndan seçilecek en az iki üyeden
oluşur. Komite başkanr, Bağrmsız Yönetim Kurulu üyeleri arasrndan seçilir.
3_ GÖREV VE SORUML[JLUKLAR:
Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde
bulunur ve gereken durumlardaıapor hazırlayaruk görüşlerini Yönetim Kurulu'na srınar.
Nihai karaı ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na affir.
Komite:
- Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasrnrn, bağrmsrz
denetimin ve Şirket'in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Şirket'in hizmet alacağı bağrmsız denetim kuruluşunu seçer ve Yönetim Kurulu'nrrn onayma
Sunaİ.
- Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalannı gözetir.
- Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e
ulaşan şikdyetleri inceler ve sonuca bağlar.
- Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konulanndaki bildirimlerinin,
gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri
belirler.
Kamuya açıklanacak yılhk ve ara dönem finansal tablolann, Şirket'in izlediği muhasebe
ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak; Şirket'in sorumlu yöneticileri
ve bağımsız denetçileri ile gerekli görülen diğer birimlerin görüşlerini alarak kendi
değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazı|ı olarak bildirir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi derecelendirme yapılması istendiğinde söz
konusu kuruluşların seçimi, sözleşmelerin hazrrlanarak sürecin başlatılması komitenin
gözetiminde yapılır.
Faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağrmsız uzman görüşlerinden
yaraılanabilir.
Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafindan karşılanrr.
Komite, eı azıjıç ayda bir olmak iDere yılda en az dOrt kere toplanır ve toplantr sonuçlannr
futanağa bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunaf.
Komite, kendi görev ve sorumluluk alanryla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileriyazl/ıı
olarak derhal Yönetim Kurulu'na bildirir.
Komite'nin toplantı futanaklarırun tutulması, arşivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin
bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafindan yerine getirilir.
+- rrÜnÜnr,üx :

Denetimden Sorumlu Komite'nin Görev ve Çalışma Esaslanna ilişkin bu diizenleme,
Yönetim Kurulu kararı ile ytiriirlüğe girer.Şirketin intemet sitesinde yayımlanır ve kamuya

im kurulu tarafindan yilrütillür.açıklanır. Bu dtizenleme
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