BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM
SANAYİİ A.Ş.
DENETİM KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
I. AMAÇ
Bu düzenlemenin amacı; Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (“Banvit” veya
“Şirket”) Denetim Komitesi’nin (“Komite”), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.
Komite, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız
denetimi ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız
denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki
çalışmaları denetim komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.
II. DAYANAK
Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde
oluşturulmuştur.
III. KOMİTENİN YAPISI
a. Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
b. Komite en az iki üyeden oluşur. Komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim
kurulu üyeleri arasından seçilir.
c. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paralel olur.
Komite üyeleri, Şirket genel kurulunca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
seçildiği tarihi takiben bağımsız üyeler arasından seçilir.
d. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman
görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komite’nin ihtiyaç duyduğu
danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
e. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek
yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi
toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
f. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na
tavsiyelerde bulunur ancak Komite’nin görev ve sorumluluğu, Yönetim
Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
IV. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA
a. Komite’nin toplantıları en az üç (3) ayda bir olmak üzere yılda en az dört (4) kere
gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite
üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir.
b. Komite, kendi yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerilerini
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rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na sunar.

V. SORUMLULUKLAR
a. Şirket’in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi ve bu
kuruluşlardan alınacak hizmetler, Komite’nin ön onayından geçtikten sonra
Şirket Yönetim Kurulu’na sunulur.
b. Bağımsız denetim kuruluşu; şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili
önemli hususları, daha önce Şirket yönetimine ilettiği Sermaye Piyasası
Kurulu’nun muhasebe standartları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların
muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket yönetimiyle arasında
gerçekleştirdiği önemli yazışmaları, derhal Komite’ye yazılı olarak bildirir.
c. Şirket’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak
şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket
çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki
bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında
uygulanacak yöntem ve kriterler Komite tarafından belirlenir.
d. Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, şirketin izlediği
muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak şirketin
sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi
değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
VI. YÜRÜRLÜK
Komite’nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buradaki değişiklikler
Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
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