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I-HUKUKI YAPISI VE ORTAKLAR HAKKINDA ACIKLAMA

Crowe Horwath Olgu Ba[rmsz Denetim ve Yeminli Mali Miipavirlik A.$. ("$irket") 2006
yrhnda izmir'de kurulmuq olup, Tiirkiye' de balrmsrz denetim hizmeti sunmaktadrr.'$irketin Kamu
Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurulu'nun 14.02.2014 tarih ve 65445614-045-01-00571
sayrh yazrsrna istinaden KAYiK'lerin bafrmsz denetiminde sigortacrhk ve 6zel emeklilik alam harig
olmak ijzerc BaSrmsrz Denetim Kuruluqu olarak BDW20I4/078 sicil numarasr ile ve daha <jncede
Sermaye Piyasasr Kurulu, Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu ve Enerji Piyasasr Diizenleme
Kurumu tarafindan verilmig olan bafrmsz denetim faaliyeti yetkisi bulunmaktadrr.

3I.I2.2014 tarihi itibariyle $irket orlakhk yaprsr aga[rdaki tabloda sunulmugtur.

Ortakhk Yaprsr

ORTAKLAR HissE TUTART(TL) H|SSE ADEDi HISSE ORANI

L gevki ailiaRY (Yon. Kurulu Bagkanr) 2I9.790,00 21..979 0,33302

2 Murat CAGLAYAN (Yon. Kurulu Bagkan yrd.) 193.350,00 19.33s o,29295

3 Nejdet OZKRHyR (Yon. Kurulu Uyesi) 13.420,00 L.342 0,02033

4 AIiTEMiZKAN 34,950,00 3.49s 0,05295

5 Mehmet TIKAC 12,000,00 r.200 0,01819

6 AIiTUNCEL 22.050,00 2.205 0,03341

7 turan OztURK 34.400,00 3.440 o,o52t2

8 Mustafa BATIHAN 19.760,00 1.976 0,02994

9 weralSOruMez L9.050,00 1.905 0,02886

10 Sedat BAY 3,200,00 320 0,00485

TL Necmettin KAYTAZ 13,410,00 1.341, 0,02032

t2 Nilgi.in PALABIYIK 9.830,00 983 0,01499

13 lsmail PINAR 12.480,00 L.248 0,01891_

t4 $enol POYRAZ 1,2.48O,00 L.248 0,01891

15 Si.ileyman DiBO 6.950,00 695 0,0L053

16 Mehmet Cogkun BUyU KAYMAN 1.000,00 100 0,00152
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CrOwe HOnruatlr.. Crowe Horwath Olgu Bagrmsrz Denetim ve YMM A.g.

t7 UnalAYD|N 120,00 T2 0,0001_8

18 Hi.isni.i SAYoGLU 100,00 L0 0,00015

19 Kemal KUQUKYTLMAZ 19.160,00 1.916 0,02903

20 Mehmet Hanefi I<UCUt< 500,00 50 0,00076

2t Ramazan SONCUL 12.000,00 L.200 0,01818

TOPLAM SERMAYE 560.000,00 66.000 L

II-KILiT ydNnricilnni vn SoRUMLU DENETQiLnni rrnxxrNDA AQIKLAMA

3L12.2014 tarihi itibariyle yaprlan de[igiklikler sonucunda, $irketimizde ortak sayrsl 2I' e
grkmrqtrr. $irketimiz ortaklarmm tigti ycinetim kurulu iiyesi, iigri sorumlu denetgidir. Yonetim kurulu
tiyelerinin ve sorumlu denetgilerin bilgileri aga[rda yer almaktadrr.

Adr-Soyadl Ba[rmslz
Denetim Lisans

No

YMM
Ruhsat No

T.C. Kimlik
Numarasr

$irketteki Unvanr

1 $evki BILIBAY 8D12013t04606 35100584 20371747168 Yonetim Kurulu Bagkanr

2 Murat QAGLAYAN 8Dt20r3t04609 3510203r 323388s0552 Yonetim Kurulu Bagkan

Yardrmcrsr

3 Neidet OZKAIIYA 3sr03696 233241594t4 Yonetim Kurulu Uyesi

4 Mehmet TIKAQ 8Dt20r3t04607 35102577 32287364094

3 Mehmet Cogkun

BUYUKAYMAN
8D12013t01352 06102099 739900582t4

Adr-Soyadr Ba[rmsrz
Denetim Lisans

No

YMM
Ruhsat No

T.C. Kimlik
Numarasr

$irketteki Unvanr

1 SevKi BILIBAY BD/2013t04606 35 100s84 20371747168 Sorumlu Ortak Bag Denetgi

2 Murat QAGLAYAN 8D120t3t04609 3510203r 32338850552 Sorumlu Ortak Bag Denetgi

3 Ramazan SONCUL 8D120t3t00623 351001s5 31666209070 Sorumlu Ortak Bag Denetgi
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ril-iqiNnn vnn lr nrGr nnNnrinr lGrNrN nururi vE yAprsAr, oznr,r,ixr,nni

Crowe Horwath Olgu Bafrmsz Denetim ve Yeminli Mali Mtiqavirlik A.$.; merkezi 488
Madison Avenue, Suite 202 New York, NY 10022-5734 USA adresinde olan CROWE HORWATH
INTERNATIONAL girketinin iiyesi olarak Tiirkiye'de faaliyet gdstermektedir. Ayrrca, "Crowe
Horwath" $irketimizin unvarunda tescil olunmugtur.

Crowe Horwath Olgu Bafirmsrz Denetim ve YMM A.$. olarak; Il4 farkh iilkede, I7I
kurulugla ve 29.000 i.izerinde gahqamyla muhasebe ve bafrmsrz denetim ve damqmanhk hizmetleri
sunan Crowe Horwath International a[rmn bir pargasryrz. Crowe Horwath International Diinyada
"Accounting Prestige Rankings" sualamasmda 8 inci, ciro btiyiiklii[ii yoniinden 9 uncu muhasebe ve
ba[rmsrz denetim alr olarak sralanmrgtrr.

Crowe Horwath Olgu Bafrmstz Denetim ve YMM A.$ olarak, Crowe Horwath International
aEr altrndaki firmalarla ortak kaliteli, entegre hizmet anlayrqrm ve temel qirket delerlerini
paylaqmaktayz.

Crowe Horwath Olgu Bafirmsrz Denetim ve YMM A.$. 21 Yeminli Mali Mi.igavir ortalr ve
20'ye yakrn gahganr ile Tiirkiye'nin her noktasrndaki miigterilerine merkez ofisi ile birlikte toplam 4
ofiste baltmsrz denetim, vergi denetimi ve darugmanhfr, ycinetim damqmahfr, risk yonetim
damgmanhfr hizmetleri sunmaktadrr.

w-il.i$Kil,i nnNnrivr KURULU$LART vE DIGER igr,nrvrnr,ER iLE nu iligrilERiN MAHiynri

$irketimiz Merkezi New York' ta bulunan Crowe Horwath International lisansmr
kullanmaktadrr. Tiirkiye' de aym lisansr, Troy Ba[rmsrz Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali
Mi.iqavirlik Ltd. $ti., HSY Balrmsrz Denetim ve Yeminli Mali Mtigavirlik A.$. ve Kavram Bagrmsrz
Denetim ve Yeminli Mali Mi.iqavirlik A.$.' de kullanmaktadrr. Ancak bu girketler ile aym lisansr
kullanmamrz drqrnda bir iligkimiz bulunmamaktadrr. $irketler arasrnda ig ortakh[r yoktur.

V.ORGANIZASYON YAPISI

$irket'in 3 1.12.201 4 tarihi

Adr- Soyadr

$evki BILIBAY
Murat QAGLAYAN
Ramazan SONCUL
Nejdet ozrauya
AIi TEMIZKAN
Mehmet TIKAQ
AIi TLINCEL
Turan OZTURK
Mustafa BATIHAN
Meral SONMEZ
Necmettin KAYTAZ
Nilgiin PALABIYIK

itibari ile organizasyon gemasr agafirdaki gibidir:

Mesleki Unvanr - $irketteki Unvanr
YMM-Sorumlu Denetgi-Ydnetim Kurulu Bagkam
YMM-Sorumlu Denetgi-Y<jnetim Kurulu Bapkan Yardrmcrsr
YMM-Sorumlu Denetgi
YMM-Denetgi-Yiinetim Kurulu Uyesi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denptgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
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Crowe Horuath* Crowe Horwath Olgu BaSrmsrz Denetim ve YMM A.$.

ismail PINAR
$enol POYRAZ
Stileyman DIBO
Mehmet Cogkun BUYUKAYMAN
Unal AYDIN
Htisnii SAYOGLU
Kemal KUQUKYILMAZ
Mehmet Hanefi KUCUK
Sedat BAY
Zll:r:ri DURMU$
Mehmet Ali BAYRAKTAR
Naile Meltem GUNES
Frrat DURMU$
nzgi }zrARK KAvA
Sezi KALKANC
Aysema DEMIR
Hayati Qapn CENGIZ
Ece NCE
Melih rUqUrvrLMAZ

YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
YMM-Denetgi
SMMM-Denetgi
SMMM-Denetgi
SMMM-Denetgi Yardrmclsl
SMMM-Denetgi Yardrmclsl
SMMM-Denetgi Yardrmcrsl
Denetgi Yardrmcrsr
Denetgi Yardrmcrsr
Denetgi Yardrmcrsr
Denetgi Yardrmcrsr

VI-KALiTE GUVENCE SiSTEMi iNcnr,nunr,nni

$irketimiz son iig yrlda herhangi bir kamu kurumunca kalite gtivence sistemi incelemesine tabi
olmamrqtr.

VII-DENE TiPT TTIZVTN ri VNNiT,NN KAYiK' T,ER HAKKINDA SiI,Ci

$irketimiz, KAYIK kapsamrnda bulunan; "Izmir Frrga Sanayi ve Ticaret A.$." ' ye denetim
hizmeti vermektedir.

vIII-DENETqiLnniN SUREKLi ndirinniNn y6xnr,ir izr,nNnN poLiTiKALAR HAKKTNDA BiLGi

Btinyemizde istihdam edilen denetgilerin sorumluluklarrnr eksiksiz yerine getirmeleri, yeterli
mesleki bilgiye ve deneyime sahip olmalan en temel hedeflerimizdendir. Bu amagla, Bafrmsrzhk
ilkeleri, Muhasebe Standartlarr, Denetim Standartlarr, Vergi Sistemi, Denetim Metodolojisi ve Kurum
ve Kuruluglann Mevzuatlart Hakktnda, $irket denetgilerimiz ve $irket personelimiz siirekli olarak
hrzmet igi egitime tabi tutulmaktadrrlar.

Bunun yanl srra, Serbest Muhasebeci Mali Mtigavirlik belgesi almak igin staja baglatma ve
yeterlilik srnavlarrna haz:lrhk ve Kamu G<jzetimi Kurumunca yetkilendirilen balrmsrz denetgi
olabilmek igin yeterlilik srnavlarrna hazrhk amacryla ilgili kurumlarca diizenlenen kurslara, bu
srnavlarla ilgili denetgi yardrmc rlarrmrz katrlmaktadrr.
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Crcwe Honruath." Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$.

KATILIMCININ UNVANI KATILIMCIADI SOYADI oUzrrulerurru e6iriruun eGiriuiru igeniGi

Denetgi Yardrmcrsr Aysema OfVin Izmir Ekonomi Unv.
Finans Yi.iksek Lisans
Efitimi

Yiiksek Lisans

DenetgiYardrmcrst Sezi KALKANCI -
Naile Meltem GUNES

KEP-Efatura,Edefter Bilgilendirme

DenetgiYardrmcrsr Ece INCE Muhasebe Teknikleri
Hesap Plam Uvsulamalar

Bilgilendirme
Uygulama

DenetciYardrmcrst Ece INCE

Sezi KALKANCI
Ig Giivenli[i ve Sa$r[r
EEitimi

Bilgilendirme

DenetciYardrmcrsl HayatiQa$rrCENGiZ IZSMMMO EEitimi Donem Sonu
islemleri

IX-BAGIMSIZLIK il,xnsiNn UYUM HAKKINDA DEGERLENninvTn

Crowe Horwath Olgu Balrmstz Denetim ve Yeminli Mali Miigavirlik A.$., Crowe Horwath
International afirmn ba[rmsrzhk politikalarr ile ilgili yasal mevzuatrn gerektirdifi tiim ba[rmsrzhk ilke
ve kurallarma uygun olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu kapsamda $irketimizde, girket ortaklarr, yonetim kurulu bagkan ve tiyeleri ve meslek
personelinin mesleki faaliyetlerini dofruluk ve tarafsrzhk ilkeleri gergevesinde yiiriitmelerini
sallayacak tedbirler ahnmakta ve uygulanmaktadrr.

Sorumlu denetgi, yaprlan balrmsrz denetim ile ilgili olarak ba[rmsrzhlrn sallandr[rna dair bir
sonuca ulagmak zorundadrr. Bu amagla sorumlu denetgi;

-Ba[rmsrz denetim kuruluqundal veya Kuruluqun organik olarak iginde bulundu[u diler ba[rmsrz
denetim kuruluglarrndan, ba[rmsrzh[r tehlikeye sokabilecek olaylarrn ve iligkilerin tammlanmast ve
de[erlendirilmesini saflamak amac;ryla gerekli bilgileri elde eder,
-Bafrmsrzhk politikalarrnrn ve prosediirlerini, varsa, ihlal edildili durumlarda denetimin
ba[rmsrzh[rm tehlikeye sokabilecek bir ihlal olup olmadrfrm de[erlendirir,
-Bafrmsrzh[r ortadan kaldrran durumlarr onlemler alarak orladan kaldrrrr veya dnemlilik seviyesinin
altrnda bir dizeye indirir, goztimlenemeyen konularr ise kuruluga bildirir.
-Ve ba[rmsrzhkla ilgili yaprlan deferlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular ve bunlarr
destekleyen bafrmsrz denetim kuruluqu ydnetimi ile yaprlan gcirtiqmelerin belgelerinin
haztlanmas mdan s o rumludur.

X-GELIRiN DAGILIMI HAKKINDA BiLGi

3I.12.20|4 tarihi itibariyle finansal bilgiler aqalrdaki gibidir.

Bafrmsrz Denetim
Diler Denetim Drgr Faaliyetler
TOPLAM

:522.960,51TL
:98.596,37 TL
:621.556,88 TL
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Crowe Honwath." Crowe Horwath Olgu BaSrmsrz Denetim ve YMM A.$.

ktilttiriin geliqtirilmesinde ozellikle dnemlidir. Bciyle bir kurum iEi kiilttiriin geligtirilmesi
agafrdaki hususlarr igerir:

(a) Personele ilipkin performans de[erlendirme, ticret ve sair haklar ile terfi (tegvik

-sistemleri dahiD konulannr ele alan politika ve prosediirlerin, denetim girketimizin kalite
taahhiidtinii her geyden usttin tuttufunu gcisterecek gekilde olugturulmasr,

(b) Ticari kaygrlarrn yaprlan gahqmalarrn kalitesinin Onune gegmemesini sa[layacak
gekilde ydnetim sorumluluklarmrn belirlenmesi,

(c) Kalite kontrol politika ve prosediirlerinin geligtirilmesi, belgelendirilmesi ve
desteklenmesi igin yeterli kayna[rn sa[lanmasr.

Denetim $irketinin Kalite Kontrol Sisteminin Yilriltiilmesinden Sorumlu Olan Kiqi veya
Ki q il er in G or evl endir ilme s i

Kalite kontrol sisteminden sorumlu olan kiqi veya kigilerin yeterli ve uygun deneyim ve
beceriye sahip olmalarr; kalite kontrol sorunlannr belirleyebilmelerini, anlayabilmelerini ve
bunlara yonelik uygun politika ve prosediirler geliqtirebilmelerini saflar. Bu kiqi veya kigilerin
gerekli yetkiye sahip olmast, bunlarm soz konusu politika ve prosedtirleri uygulayabilmelerini
sallar.

ikili ntik Hiikiimler

ilgili Etik Hilbilmlere Uygunluk

Etik Kurallar mesleki etigin temel ilkelerini belirler. Bu ilkeler ise agalrda yer alan
hususlarr igerir:
(a) Diiriistltik,
(b) Tarafsrzhk,
(c) Mesleki yeterlik ve 6zen,
(9) Sn saklama,
(d) Meslele uygun davramg.

Etik Kurallann B Bdltimri, ozel durumlarda Etik Kurallar tarafindan olugturulan kavramsal
gergevenin nasrl uygulanacafmr gosterir. Bu Etik Kurallar, temel ilkelere uyuma ydnelik tehditlere
kargr ahnabilecek uygun <inlemlere ve aynca sdz konusu tehditlere kargr ahnabilecek onlemlerin
bulunmadrfr durumlara <jrnekler verir.

-Temel ilkeler ozellikle;
o Denetim qirketindeki liderlik,
o Mesleki e[itim ve ri[retim,
o izleme,
. Aykrrrhk durumunda gerekenin yaprlmasr si.ireci vasrtasryla giiglendirilir.

"Denetim $irketi", "Denetim A!r" ve "Denetim A[rna Dahil $irket" Tammlarr

ilgili etik hi.ikiimlerde yer alan "denetim girketi", "denetim a!r" ve "denetim a[rna dAhil
girket" tammlarr, bu KKS' da yer alan tammlardan farkhhk giisterebilir.

Yazl/rr Taahhi.it
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Crcwe Honruath.. Crowe Horwath Olgu tsa$rmsrz Denetim ve YMM A.$.

Yazh taahhiit, basrh veya elektronik bigimde ahnabilir. Denetim girketimiz, taahhtit almak ve
aykrrrh[a igaret eden bilgiler iizerine uygun adrmlarr atmak suretiyle ba[rmsrzh[a verdifi dnemi
or1;aya koyar ve personel agtsrndan konunun giincel ve goz <iniinde olmasmr sa[lar.

Yakmhk Tehdidi

Etik Kurallar, bir giivence denetiminde ayru krdemli personelin uzun stire
gorevlendirilmesinin olugturabilecesi yakrnhk tehdidini ve bu tehditlere kargr ahnacak uygun
dnlemleri ele almaktadrr.

Yakrnhk tehdidini ele alan uygun krstaslann belirlenmesi aqa[rdaki hususlarr igerebilir:
o Kamu yararrnr ilgilendirme diizeyi ddhil denetimin nitelifi,
o Krdemli personelin soz konusu denetimdekihizmet si.iresi.
Krdemli personelin rotasyona tabi tutulmasr veya denetimin kalitesinin gdzden gegirilmesinin

qart kogulmasr, almacak onlemlere <irnek olarak verilebilir.
Etik Kurallara gore yakrnhk tehdidi, rizellikle Kurum tarafindan belirlenen igletmeler ile

borsada iglem gdren iqletmelerin finansal tablolanrun ba[rmsrz denetimleriyle ilgilidir. Sciz konusu
bafrmsrz denetimlerde Etik Kurallar, sorumlu denetginin rinceden belirlenmig stire (normalde yedi
yrldan fazla olmayan) sonunda rotasyona tabi tutulmasrnr gerektirir ve bu konuyla ilgili
standartlarr ve agrklayrcr bilgileri sunar.
Mevzuat hi.iktimleri, daha krsa stirelerde rotasyona tabi tutulmayr gerektirebilir.

Kamu sektciri.i denetim kuruluglarr na ozgij hususlar
Yasalar, kamu sekt<irii denetgilerinin ba[rmsrzh[rm koruyucu cinlemleri igerebilir.
Ancak, bu onlemlere ra[men bafrmsrzh[a yonelik tehditler mevcut olabilir. Bu sebeple,

gerekli politika ve prosedi.irlerin olugturulmasrnda, kamu sektdrti denetgisi mevzuatta yer alan
yetki dayana$nr goz oniinde bulundurabilir ve balrmsrzhkla ilgili her tiirli.i tehdidi bu ba[lamda
ele alabilir.

Kamu sektciriinde aga[rdaki boltimlerde bahsedildigi gekilde borsada iqlem goren
iqletmeler yaygn degildir. Ancak, btiyiikliigii, karmagrkh[r veya kamu yararr bakrmmdan <inemli
olan ve sonug olarak genig bir paydag yelpazesine sahip di[er kamu sektori.i igletmeleri de
bulunabilir. Bu sebeple denetim qirketimizin, kalite kontrol politika ve prosedtirlerine gore bir
kamu sektcirti ipletmesini, genigletilmiq kalite kontrol prosedi.irleri agrsrndan onemli olarak
defierlendirdigi durumlar olabilir.

Kamu sektori.inde, sorumlu denetgi muadili denetgilerin atanma ve gorev siireleri
mevzuatla belirlenebilir. Bu sebeple Kurum tarafindan belirlenen igletmeler ile borsada iglem
gdren igletmeler igin dngortilen sorumlu denetgi rotasyon htiki.imlerine tam olarak uyulmasr
miimkiin olmayabilir. Aga[rdaki bdliimlerde bahsedildifi i.izere, onemli kabul edilen kamu sektrjrti
igletmelerinde, sorumlu denetginin rotasyonatabi tutulmasr ilkesine uyum teqvik edilir ve kamu
sektdrti denetim kuruluglarrmn bu gergevede politika ve prosediirler olugtunnasl kamu yararrna
olabilir.

Yeterlik, Beceri, Kapasite ve Kq)naklar

mesinin Kabulii

10
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Crowe l-ionrvath* Crowe Horwath Olgu Ba$rmslz Denetim ve YMM A.$.

Denetim qirketimizin yeni veya mevcut bir miigteriden yeni bir denetim sdzlegmesi kabul
edebilmesi igin gerekli yeterlik, beceri, kapasite ve kaynaklara sahip olup olmadrlrmn
de[erlendirilmesi, soz konusu denetime ozgii yiiktimltiltiklerin ve ilgili tiim kademelerdeki mevcut
qirket personelinin niteliklerinin gcizden gegirilmesini gerektirir. Bu gozden gegirme,

o Denetim qirketimize ait personelin ilgili sektdrlere veya denetim konularrna iligkin bilgi
sahibi olup olmadrfir,

o Denetim girketimize ait personelin ilgili diizenleme ve raporlama hi.ikiimlerine iliqkin
deneyimlerinin veya gerekli bilgi ve becerileri etkin bigimde edinebilme kabiliyetinin olup
olmadr[r,

o Denetim qirketimizin gerekli yeterlik, beceri ve kapasiteye sahip yeterli personelinin
bulunup bulunmadrfr,

. ihtiyag hdlinde uzmanlardan faydalanma imkdmmn olup olmadr[r,
o Denetimin kalitesinin gozden gegirilmesi igin gerekli krstaslara ve liyakat gartlanna

kigilerin bulunup bulunmadrfr,
sahip

o Denetim qirketimizin raporlama siiresi iginde denetimi tamamlayrp tamamlayamayacapr
hususlarrm igerir.

Milster inin Dilrils tlilEi)

Aga[rdaki hususlar miigterinin di.irtistltigtine iligkin olarak dikkate ahnmasr gereken
hususlar arasrndadrr:

o Mii$terinin ana ortaklanmn, kilit y<ineticilerinin ve iist ycinetiminden sorumlu olanlann
kimlikleri ve ticari itibarlarr.

o iD uygulamalarr da ddhil miigteri faaliyetlerinin niteligi.
o Mii$terinin ana oftaklanrun, kilit ydneticilerinin ve iist ycinetiminden sorumlu olanlarm

muhasebe standartlarmr yorumlama ve ig kontrol gevresi gibi hususlardaki tutumlarma
iliqkin olumsuz bilgiler.

o Mti$terinin, denetim iicretlerini olabilecek en diiqiik seviyede tutmaya ycinelik rsrarh
tutumu.

o Qahgma kapsammm uygun olmayan gekilde srrurlandrrrldrfrna dair gcistergeler.
o Mii$terinin kara para aklama veya sug tegkil eden difer faaliyetlerde bulunabilece[ine

iligkin gdstergeler.
o Denetim girketimizin segilmek istenmesinin ve onceki denetim girketinin yeniden

segilmemesinin nedenleri.
. Ili$kili taraflannkimlik ve ticari itibarlarr.
Genel olarak denetim girketimizin miiqterinin diirtstlti[fi hakkrndaki bilgisi, miigteriyle

iliqkisini devam ettirdipi siireyle paralel olarak artacaktr.
Agagtdakiler denetim girketimizin bu tiir konularda bilgi edindi[i kaynaklar arasmda yer

alabilir:
o Etik hi.iktimlere uygun olarak mevcut veya cinceki muhasebecilik ve denetim hizmetlerini

sa[layanlarla kurulan her tiirli.i iletigim ve diler tigiincii taruflarlayaprlan goriigmeler.
o Bankactlar, hukuk miiqavirleri ve aym sektorde faaliyet gosteren di[er igletmeler gibi

iigiincti taraflardan veya difer denetim girketi personelinden toplanan bilgiler.
o ilgili veri tabanlarrnda yaprlacak arka plan aragtrrmalarr.
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Mt)$teri ilif,kisinin Devam Ettirilmesi

Bir miigteri iligkisinin devam ettirilmesine karar verilirken mevcut veya dnceki denetimler
stasmda ortaya grkan cinemli konular ve bu konularm iligkinin devam etmesine olan etkileri
dikkate almr. Ornepin bir miigteri, denetim girketinin gerekli uzmanhpasahip olmadrlr bir alanda
ticari faaliyete baqlamrg olabilir.

Cekilme

Denetimden gekilme veya denetimden ve mtigteri iligkisinden birlikte gekilmeye iligkin
politika ve prosedi.irler aga[rdaki hususlarr da igeren konulan ele alrr:

o ilgili qart ve durumlar kargrsrnda denetim girketimizin atabilece[i uygun adrmlar hakkrnda
mtiqteri ydnetiminin uygun kademeleri ve iist yonetimden sorumlu olan kigilerle mtizakere
edilmesi.

o Denetim qirketimiz gekilmenin uygun oldufuna karar vermig ise, soz konusu denetimden
veya denetim ve miigteri iligkisinden birlikte gekilme karan ile bu kararm sebeplerinin,
miigteri ydnetiminin uygun kademeleri ve iist ydnetimden sorumlu olanlarla mtizakere
edilmesi.

o Denetim girketimizin denetime devam etmesini gerektirecek mesleki veya mevzuattan
kaynaklanan bir yiikiimliiliifiintin bulunup bulunmadr[rnm veya sdz konusu denetimden
ya da denetim ve mtigteri iligkisinden birlikte gekilme karanmn sebepleriyle birlikte
Kuruma ve/veya diger di.izenleyici otoritelere rapor veflne yiikiimliiliigiiniin bulunup
bulunmadr[rnrn deferlendirilmesi.

. Onemli hususlarrn, yaprlan istiqarelerin, ulaqrlan sonuglarrn ve sonuglarrn dayanaklarmm
belgelendirilmesi"

Kamu Sektorti Denetim Kuruluslarma Ozgti Hususlar

Kamu sektttriinde gcirev yapacak denetgiler, mevzuat uyarmca atanrlar, Buna gore, yaprlan
diizenlemeler gergevesinde, miigteri iligkisinin ve denetim sozleqmesinin kabuli.i ve devam
ettirilmesine iligkin htikiim ve delerlendirmelerin baz:Iran bu tiir denetimlerle ilgili olmayabilir.
Bununla birlikte, sdz konusu politika ve prosedtirlerin oluqturulmasr, kamu sektcirii denetgilerinin
risk de[erlendirmesi yapmalarrnda ve raporlama sorumluluklarrnr yerine getirmelerinde degerli
bilgiler sallayabilir.

Denetim girketimizin insan kaynaklarrna iliqkin politika ve prosediirleri aqalrdaki gibi
hususlarr igerir:

. i$e alma.
o Performansdelerlendirmesi.
o Verilen gdrevleri yerine getirme si.iresi
o Yeterlik.
. Kariyer geliqimi.
o Terfi etme.
. Ucret ve sair haklar.

ddhil kabiliyetler.
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o Personel ihtiyacrnrn tahmini.
Etkin ige alma stireg ve prosedtirleri, gahqmalar igin gerekli yeterlik ve kabiliyetleri geligtirme

kapasitesine ve bu kabiliyetleri yeterli bigimde kullanabilmesine imk6n veren uygun karakter
<izelliklerine sahip diirtist kigileri segmesinde denetim girketimize yardrmcr olur.

Yeterlik, a;a[rda belirtilenler ddhil geqitli ycintemler yoluyla geliqtirilebilir:
o Meslekle ilgili konularda ytiksek oprenim almmasr.
o Teorik ve uygulamah epitimler ddhil siirekli mesleki geligim.
o Mesleki tecrtibe.
o Daha deneyimli gahqanlar refakatinde denetim ekibinin diler iiyelerinin yetigtirilmesi.
o BaErmsrz olmasr zorunlu olan personel igin bafrmsrzhk egitimi.
Denetim qirketimiz personelinin yeterli[inin devamhh[r biiyiik <ilgiide uygun seviyedeki

stirekli mesleki geligime ba$rdrr. Bu sayede denetim girketimiz personeli bilgi ve kabiliyetlerini
muhafaza edebilir. Etkin politika ve prosediirler, her kademedeki girket personeli igin stirekli
uygulamah efitim ihtiyacrnr dikkate alu ve personelin gerekli yeterlik ve kabiliyetlerini
geliqtirebilmesi ve bunlarr siirdiirebilmesi igin ihtiyag duyulan e[itim kaynaklarrnr ve deste[ini
sa$ar.

Denetim qirketimiz, biinyesinde teknik imkAnlarrn ve efitim kaynaklarrnm bulunmamasr gibi
hdllerde girket kadrosunda yer almayan uygun yeterli[e sahip kigilerin hizmetinden yararlanabilir.

Performans deperlendirmesi, iicret ve sair haklar ile terf,r prosedtirleri, yeterlifin geliqtirilmesi
ve siirdtiriilmesi ile etik ilkelere ba[hh[rn esas ahnmasrm ve odiillendirilmesini saflar.
Agagrdakiler denetim pirketimizin, yeterligin geligtirilmesi ve siirdiiri.ilmesi ile etik ilkelere
ba[hhfrn sa$lanmasrna ydnelik atabilecegi adrmlar arasrndadrr:

o Personelin, performans ve etik ilkelere iliqkin girket beklentilerinin farkrnda olmasmr
sa[lamak,

o Personele performans, yiikselme ve kariyer geliqimiyle ilgili de[erlendirme sunmak ve
dampmanhk sallamak,

o Petsonelin, daha yiiksek sorumluluk gerektiren pozisyonlara yiikselmenin, diler hususlarrn
yamnda performans kalitesine ve etik ilkelere baflrhfa dayandrlrm ve denetim girketinin
politika ve prosediirlerine uyulmamasmm disiplin iglemiyle sonuglanabilece[ini
anlamasrna yardrmcr olmak.

Kt)Qtik Sirketlere Ozgii Hususlar

Denetim girketimizin biiyiiklii[ii ve iginde bulundulu qaftlar, denetim girketimizin performans
delerlendirme siirecinin yaplsmr etkileyecektir. Ozellikle kiigtik girketler, kendi personelinin
performansrnr deferlendirirken gekil bakrmrndan daha basit yontemler kullanabilir.

Denetim Ekiplerinin Belirlenmesi

Sorumlu Denetciler
Politika ve prosediirler, sorumlu denetgilerin sorumluluklarrm tam olarak yerine getirmeleri

igin yeterli zamana sahip olmalarrm sallayabilmek amacryla bu kigilerin, ig yiiklerini ve miisait
olma durumlarmr izlemeye ydnelik sistemler igerebilir.
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Denetim Ekipleri
Denetim girketimiz denetim ekiplerini gdrevlendirirken ve bu ekiplere uygulanacak gerekli

ydnlendirme ve gozetim seviyesini belirlerken, denetim ekibinin;
o Uygun e$itim ve denetimlere katrhm yoluyla benzer nitelik ve karmagrkhktaki denetimler

hakkrnda elde etti$ bilgisini ve uygulama tecri.ibesini,
o Mesleki standarllar ve ytirtirltikteki mevzuat hiiktimlerine iligkin bilgisini,
. Bilgi teknolojileri hakkrnda bilgi sahibi olmak ddhil teknik bilgisi ve uzmanhlrm,
o Miigterilerin faaliyet g<isterdi[i sektcirler hakkrndaki bilgisini,
o Mesleki muhakeme kullanabilme kabiliyetini,
o Denetim girketimizin kalite kontrol politika ve prosediirleri hakkrndaki kavrayrgmr

deEerlendirir.

Denetimin Yiiriitiilmesi

D e ne t imi n Ytir ti tiil m e Kal it e s inin Tut ar I il E t

Denetim qirketimiz, politika ve prosedtirleri aracrh[ryla denetimin yiiriiti.ilme kalitesinin
tutarlrlrlrnr artr:rr. Bu tutarhhk, genellikle yazh veya elektronik rehberler, yazrltmlar veya difer
standaft belgelendirme bigimleri ile sekt<jre veya denetimin konusuna 6zgd rehberlerin
oluqturulmasr suretiyle saflamr. Agagrdakiler, soz konusu materyallerde ele almacak hususlar
arasmdadr:

o Qahqma hedeflerinin anlagrlmasrm saflamak amacryla denetim ekiplerinin denetimle ilgili
nasil bilgilendirildi[i.

o Denetim standartlarrna uygunluk sallama siiregleri.
o Denetimin yonlendirilmesi ve gozetimi, gahganlarrn efitimi ve yetiqtirilme stiregleri.
o Yaptlan galtgmarun, varrlan dnemli yargrlarrn ve diizenlenen rapor geklinin gozden

gegirilme yrintemleri.
o Yaptlan galtgmamn, harcanan zamanrn ve gozden gegirme iqleminin boyutunun uygun

gekilde belgelendirilmesi.
o Tiim politika ve prosediirleri gtincel tutmaya yonelik siiregler.
Uygun bir ekip galtgmast ve e[itim, denetim ekibinin daha az deneyimli iiyelerinin

kendilerinden beklenen gahgmanrn hedeflerini agrk qekilde anlamalarma yardrmcr olur.

Ydnlendirme ve Gozetim

Denetimin yonlendirilmesi ve gozetrm|
o Denetiminilerleyiginintakibini,
o Denetim ekibi iiyelerinin yeterlik ve kabiliyetlerinin, gahqmalarrm yapmak igin yeterli

zamana sahip olup olmadrklarmn, kendilerine verilen talimatlan anlayrp anlamadrklannln
ve soz konusu gahgmarun planlanan yaklagrma uygun olarak gergekleqtirilip
gergekleqtirilmediginin delerlendirilmesini,

r Denetimin yiiriiti.ilmesi srasmda ortaya grkan dnemli hususlarm ele ahnmasrm, bunlann
cineminin delerlendirilmesini ve planlanan yaklagrmrn uygun bir gekilde uyarlanmasrm,

o Denetimin yiiriitrilmesi srasrnda daha deneyimli denetim ekibi iiyeleri tarafindan
deSerlendirilecek veya istiqare edilecek konularrn belirlenmesini igerir.
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Gdzden Gegirme

G0zden gegirme iglemi,
o Denetimin mesleki standartlara ve yi.iriirliikteki mevzuat hiiki.imlerine uygun olarak

yiiriitiiltip yiiriitiilmedilinin,
. ilave delerlendirme gerektiren dnemli hususlarm ofiayagrkrp grkmadr[mrn,
. Uygun istiqarelerin yaprhp yaprlmadrfirnrn, ulaqrlan sonuglann belgelendirilip

belgelendirilmedifinin ve bu sonuglann gerelinin yaprhp yaprlmadrgmm,
. Yaprlan denetimin niteligini, zamanlamaslnl ve kapsammr revize etme ihtiyacrrun

bulunmadrImrn,
o Yaprlan galtgmamn ulaqrlan sonuglan destekleyip desteklemediginin ve uygun

belgelendirilip belgelendirilmedi[inin,
o Elde edilen karutlarrn raporu desteklemek igin yeterli ve uygun olup olmadrlrrun,
o Denetim prosedi.irlerinin amaglanna ulagrhp ulagrlmadr[rnrn deferlendirilmesini igerir.

istil,are

istigare, denetim girketimiz iginden veya drgrndan ozel uzmanhpa sahip kigilerle, ilgili
konularm uygun mesleki seviyede mi.izakere edilmesini igerir.

istigarede, denetim girketimizin kolektif deneyimi ile teknik uzmanh[mrn yanr srra uygun
araqtrma kaynaklarr da kullamlrr. istigare, kalitenin artrrlmasma ve mesleki muhakemenin
kullammmrn geligtirilmesine yardrmcr olur. Denetim girketi politika ve prosediirlerinde istiqareye
gerekli olgiide yer verilmesi, zor ve tartrgmah konularda personeli istigareye tegvik eden ve
istigareyi bir giig olarak kabul eden bir kiiltUriin geliptirilmesine yardrmcr olur.

Onemli teknik, etik ve di[er konularla ilgili olarak denetim girketimiz iginden veya gereken
hdllerde denetim girketimiz drqrndan kigilerle yaprlacak istiqare;

o isti$are edilen kigilere, tavsiyelerinin bilgiye dayah olmasmr saplayacak olgularrn tiim
yonleriyle iletilmesi,

. isti$are edilen kigilerin uygun bilgi, krdem ve deneyime sahip olmalarl ve istiqareler
neticesinde orl',aya grkan sonuglann uygun bigimde belgelendirilmesi ve uygulanabilmesi
hdlinde etkin olur.

Difer uzmanlarla yaprlan ve zor veya tartrgmah konularr igeren istiqarelerin eksiksiz ve detayh
bigimde belgelendirilmesi ;

. isti$are edilen konunun,
o Ahnan her tiirlii karar ve bu kararlarrn dayanafr ile nasrl uygulandrklarr ddhil istiqare

sonuglarmrn daha iyi anlagrlmasmr sa[lar.

Denetimin.Kalitesine YAnelik GLzden Gecirme

Denetimin Kalitesine Ycinelik Gdzden Gegirmeye itiqkin Krstaslar

Kurum tarafindan belirlenen igletmeler ile borsada iglem gdren iqletmelerin hnansal
tablolarrnrn ba[rmsrz denetimleri drqrndaki denetimlerin hangilerinin kalitesinin gozden
gegirilecelinin belirlenmesine yonelik krstaslar,

o Kamu yarannr ilgilendirme diizeyi d6hil denetimin niteligi,
o Bir denetimde veya denetim smrfinda olafan drqr risklerin veya durumlarrn tespit edilmesi,

bulunup

bigimde
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o Mevzuatrn denetimin kalitesinin gozden gegirilmesini gerektirip gerektirmedili hususlarrm
igerebilir.

Denetimin Kalitesine Ydnelik Gdzden Gegirmenin Niteligi, Zamanlamasl ve Kapsamr

Denetimin kalitesine y0nelik gcizden gegirme tamamlanrncaya kadar denetim raporuna tarih
verilmez. Ancak denetimin kalitesine ydnelik gdzden gegirmeye iliqkin belgelendirme, rapor
tarihinden soma tamamlanabilir.
Denetimin kalitesinin gcizden gegirilmesinin zamamnda ve denetimin uygun agamalannda
gergeklegtirilmesi, <inemli sorunlarm rapor tarihinde veya rapor tarihi dncesinde gdzden gegiren
kigiyi tatmin edecek gekilde ve gecikmeden griziilmesini sa[lar.

Denetimin kalitesinin gozden gegirilmesinin kapsamr, di[er hususlarm yanl sra denetimin
karmaqrkhlrna, denetlenen igletmenin borsada iglem gcirtip gormedi[ine ve raporun iginde
bulunulan gartlara uygun olmama riskine bafhdrr. Denetimin kalitesinin gozden gegirilmesi,
sorumlu denetginin sorumluluklanm azaltmaz.

Kurum Tarafindan Belirlenen Bir igletme ile Borsada iglem Gdren Bir igletmeye iligkin
Denetimin Kalitesine Yonelik Gdzden Gegirme

Kurum tarafindan belirlenen bir iqletme ile borsada iglem g<iren bir igletmenin finansal
tablolanrun bafrmsrz denetiminin kalitesinin gozden gegirilmesi srrasrnda, denetim ekibinin
vallru$ oldufu onemli yargilarrn de[erlendirilmesiyle ilgili olan di[er hususlar aga[rdakileri igerir:

o Denetim srastnda belirlenen clnemli riskler ve bu risklere kargr yaprlacak igler.
o Ozellikle tinemli risklerle ve <inemlilikle ilgili olarak vanlan yargrlar.
o Denetim srrasmda tespit edilen diizeltilmig veya dizeltilmemig yanhqhklann onemi ve

yaplsl.
o Yonetime, tist yiinetimden sorumlu olanlara ve gereken hAllerde dtizenleyici kurumlar gibi

di[er taraflara iletilecek olan hususlar.
Bu hususlar, gartlara balh olarak, difer iqletmelerin finansal tablolarmrn balrmsrz denetim ve

smrlt bafrmsrz denetimleri ile difer gtivence denetimleri ve ilgili hizmetlere iliqkin kalitenin
gdzden gegirilmesi igin de gegerli olabilir.

Kamu sektdrii denetim kuruluglarr na ozgij hususlar

Kurum tarafindan belirlenen igletmeler arasmda yer almamasma veya borsada iglem gdren
igletme olarak nitelendirilmemesine ra[men, bazr kamu sektori.i igletmeleri, denetimin kalitesinin
g<izden gegirilmesini gerektirecek cineme sahip olabilir.

Yeterli ve Uygun Teknik Uzmanhk, Deneyim ve Yetki

Yeterli ve uygun teknik uzmanhk, deneyim ve yetkiyi nelerin oluqturdufu, ilgili denetimin
gaftlarrna balhdrr. Ornefin, borsada iglem goren bir igletmeye ait finansal iablolarrn ba[rmsrz
denetiminin kalitesini glzden gegiren kiqi, borsada iqlem goren igletmelere ait finansal tablolarrn
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balrmsrz denetimlerinde, sorumlu denetgi olarak gdrev yapabilecek yeterli ve uygun deneyime
sahip bir kigi olacaktrr.

Denetimin Kalitesini Gozden Gegiren Kigilerle Yaprlacak istigare

Sorumlu denetgi denetimin yiirtittilmesi srrasmda, denetimin kalitesini gozden gegiren kigiyle,
iirne[in kendisinin vardrfr bir yargrnrn denetimin kalitesini gozden gegiren kiqi tarafindan kabul
gcirmesi amacryla, istigarede bulunabilir. Bu ttir bir istiqare, gortip farkhhklarrrun denetimin daha
geg bir aqamasmda tespit edilmesini cinler ve denetimin kalitesini gozden gegiren kiqinin gorevini
gergekleqtirmesindeki liyakatinden <jdiin verdili anlamrna gelmez. istigarenin nitelik ve
kapsammm onemli h6le geldi[i durumlarda, istipare eden taraflar denetimin kalitesini gozden
gegiren kiqinin tarafsrzh[rmn korunmasr igin gerekli 6zeni gostermez ise bu kiqinin tarafsrzhpt
zedelenmig olabilir. Gerekli ozenin gosterilmesinin miimkiin olmadrfir durumlarda, denetimin
kalitesini gozden gegiren kiginin veya denetimle ilgili olarak istigare edilecek kiginin yerine
denetim girketi iginden veya drgrndan uygun yeterlife sahip bagka bir kigi gcirevlendirilebilir.

Denetimin Kalitesini Gdzden Gegiren Kiqinin Tarafsrzhfr

Denetim qirketimiz, denetimin kalitesini gozden gegiren kiginin tarafsnhprm korumaya
ydnelik politika ve prosediirler oluqturur. Bu politika ve prosediirler denetimin kalitesini gozden
gegiren kiginin;

o Miimkiin oldufu siirece ilgili sorumlu denetgi tarafindan segilmemesini,
o Gozden gegirme si.iresince denetimin yiiriitiilmesinde yer almamasrm,
o Denetim ekibi adrna karar almamasrnr,
o Tarafstzhpm tehdit edecek difer hususlarm bulunmamasml saflar.

Kamu sektdrii denetim kuruluqlarrna dzgti hususlar

Kamu sekttiriinde yasal olarak atanan bir denetgi, kamu sektori.i bafrmsrz denetimlerinde ttim
sorumluluklarr ile birlikte sorumlu denetgiyle eq de[er bir gcirev iistlenebilir. Bu gibi durumlarda,
miimkiin oldulu siirece denetimin kalitesini gcizden gegirecek kiginin segimi, denetlenen
igletmeden ba[rmsrz olma gereklili[inin ve soz konusu denetimin kalitesini gozden gegiren kiginin
tarafstzbir deferlendirme yapabilme kabiliyetinin dikkate ahnmasrnr igerir.

Garus Farklil*lart

Etkin prosedtirler goriig farkhhklanrun erken bir safhada saptanmasrm tegvik eder, devamrnda
atlacak adrmlarla ilgili agrk rehberlik sallar ve farkhhklarrn gdziimiine ve ulaqrlan sonuglann
uygulanmasrna iligkin belgelendirme yaprlmasrnr zorunlu krlar.

Bu ti.ir farkhhklarr gidermek ijzere geliqtirilen prosediirler bagka bir denetgiye, denetim
girketine, meslek drgi.itiine veya diizenleyici kuruma damgmayr igerebilir.

Calryma KdEtlart

Qahgma kA[rtlarrmn nihai denetim dosyalarrnda birleqtirilmesi igleminin tamamlanmasr
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Mevzuat, belirli tiir denetimlere ait gahqma kAfirtlarrmn nihai denetim dosyalarrnda birlegtirilmesi
igleminin tamamlanmasr igin si.ire smrrlamalarr ongorebilir. Bu ti.ir srnrlamalann dngori.ilmedifi
durumlarda, nihai denetim dosyalarmrn birlegtirilmesi igleminin zamanrnda tamamlanmasr
ihtiyacrm kargrlayacak gekilde denetim qirketinin stire smrlamalan belirlemesini gerektirir.
Bafrmsrz denetim ve srrurlt balrmsrz denetimde bu ttir bir stire normalde denetgi raporu tarihinden
itibaren altmrg giinden daha fazla olamaz.

Bir igletmeye ait aynt denetim konusunu olugturan bilgiyle ilgili olarak iki veya daha fazla
farkh raporun diizenlenmesi hAlinde denetim girketinin, gahqma kAfrtlarrnrn nihai denetim
dosyalarrnda birlegtirilmesi igleminin tamamlanmasrna iliqkin stire smrlamalarmr diizenleyen
politika ve prosediirleri, her bir raporu ayrr bir denetim gibi ele alrr. Bu durum 6me[in, denetim

-girketinin, konsolidasyon amaclyla toplulu[abaph bir birime ait finansal bilgilere iligkin balrmsrz
denetgi raporu dtizenlemesi ve daha sonraki bir tarihte aynr finansal bilgilere iliqkin yasal amaglar
dofrultusunda bir bagka denetgi raporu diizenlemesi hAlinde s<jz konusu olabilir.

Qahgma Kdlrtlarrnrn Gizliligi, Giivenli Bigimde Saklanmasr, Dofrululu ve Biitiinlti[ii,
Eriqilebilirli[i ve Geri Kullamlabilirligi

Qahgma kA[rtlarrnda yer alan bilgilerin agrklanmasr igin miigteri tarafindan verilmig <izel bir
yetki veya soz konusu agrklamayr zorunlu krlacak yasal veya mesleki bir zorunluluk bulunmadr[r
siirece etik hiiktmler, girket personelinin s<iz konusu bilgilerin gizlili[ini devamh olarak
sa[lamasrm zorunlu krlar. Ozellikle kiqisel bilgilerin sriz konusu oldufu durumlarda, dzel kanun
ve diizenlemeler mtigteri gizliliginin korunmasma ycinelik olarak girket personeline ilave
sorumluluklar yiikleyebilir.

Qahgma kA[rtlarr ister kA[rt isterse elektronik veya difer ortamlarda olsun, denetim
qirketimizin bilgisi olmadan soz konusu gahqma kAgrtlarr iizerinde de[iqiklik, ekleme veya
grkarma yaprlabildiEi ya da kahcr olarak silinebildi[i veya bunlara zarar vertlebildifi siirece,
gahgma kA[rtlannda ele alman verilerin dofruluk ve biitiinliigii, erigilebilirli[i veya geri
kullamlabilirli[i tehlikeye diiger. Bu sebeple, denetim qirketimiz gahqma kdlrtlarrnrn yetkisiz
de[iqtirilebilmesini veya silinebilmesini iinlemek amacryla tasarlayacafr ve uygulayacafr
kontroller,

o Qalrgma kA[rtlarrnrrT ne zaman ve kim tarafindan olugturuldulunun, degiqtirildilinin veya
gdzden gegirildiginin belirlenmesini sa[layan,

. Bilgilerin intemet tizerinden denetim ekibiyle paylagrldrg veya difer taraflara iletildi[i
durumlar bagta olmak izere, denetimin tiim aqamalannda bilgilerin dofruluk ve
biitiinliifiinii koruyan,

o Qahqma kdlrtlarr i.izerinde yetkisiz de[igiklikler yaprlmasrnr engelleyen,
o Denetim ekibinin ve difer yetkili taraflann sorumluluklarmr uygun bir gekilde yerine

getirmelerini sa[layacak bigimde gahgma kdfrtlarrna eriqimlerine izin veren kontrolleri
igerebilir.

Qahgma kdfrtlarrmn gizliliginin, giivenli bigimde saklanmasrrun, dolruluk ve bi.itiinliigiiniin,
erigilebilirlifinin ve geri kullamlabilirlifinin sallanmasr amacryla denetim girketimiz tarafindan
tasarlanan ve uygulanan kontroller,

o Elektronik ortamdaki gahgma kdfrtlarrna erigimi sadece yetkili kullanrcrlarla
smulandrrmak amacryla denetim ekibi iiyeleri arasrnda qifre kullanllmasrm,

o Denetimin uygun agamalarmda dtizenli arahklafla elektronik gahgma kdfrtlarrmn
yedeklenmesini.
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o Denetimin baglangrcrnda denetimin belgelendirilmesi gorevinin uygun gekilde ekip
iiyelerine daSrtrlmasrna, denetim srasmda gahgma kdsrtlarrnrn hazrlanmastna ve denetim
sonunda bir araya getirilmesine ydnelik prosedtirleri,

o Basilt hdldeki gahqma kdfrtlarrna eriqimin smrlandurlmasma, uygun gekilde da[rtrmrmn
yapilmasrnave gizlillginin muhafaza edilerek saklanmasrna ydnelik prosedtirleri igerebilir.

Asrllarr denetim dosyalanna dahil edilmek :drzere, kaglt ortammdaki gahgma kdfrtlarr
uygulama kolayh[r sallamasr agrsmdan elektronik olarak taranabilir. Bu gibi hdllerde, denetim
girketimizin sciz konusu gahgma kdfrtlanmn do!ruluk ve biitiinlii[iinii, erigilebilirlifini ve geri
kullamlabilirli[ini sallamak igin tasarladr[r prosedtirler, denetim ekiplerinin, agalrdaki hususlarr
yerine getirmesini gerektirebilir :

o Islak imzalar, gaptaz referanslar ve agrklayrcr notlar ddhil kA[rt ortamrndaki gahgma
kdlrtlarrmn, astllanrun tiim igerifiini yansrtacak gekilde taranmrq kopyalarrnm
olugturulmasr,

o Gerekli hdllerde taranmtg kopyalarrn dizinlenmesi ve paraflanmasr dahil taranmrg
kopyalarrn denetim dosyalanna dAhil edilmesi,

o Gerekli h6llerde taranmrg kopyalarrn geri kullamlabilmesi ve grktrsrmn ahnabilmesi.
Mevzuat veya bagka sebepler, denetim girketimizin taranmrg olan kA[rt ortamrndaki gahqma
kAlrtlarrmn asrllarrnr saklamasmr gerektirebilir.

Cah$ma KdErtlarrnrn Saklanmasr

Denetim girketimizin gahgma kAlrtlarrm saklama ihtiyacr ve si.iresi denetimin niteli[ine ve
girketin iginde bulundulu qartlara gdre farkhhk gosterecektir. Soz konusu gahgma kA[rtlannrn
gelecek denetimlerde de dnemini devam ettirecek konularrn kaydrm igermesi, bu gartlara ornek
olarak gdsterilebilir. Saklama siiresi aynca mevzuatm belirli tiir denetimler igin ozel saklama
siireleri dngdrtip dngdrmedili; mevzuatta bu hususa iligkin 6zel hiikiimlerin bulunmadrlr hdllerde
Kurum tarafindan belirlenen saklama si.irelerinin bulunup bulunmadrgr gibi bagka faktrirlere de
bafh olabilir.

Ba[rmsrz denetimde saklama siiresi, normalde denetgi raporu tarihinden veya daha soffa
olmast hdlinde topluluk denetgisi raporu tarihinden itibaren baglamak ldLzere Kurum tarafindan
belirlenen siireden daha krsa olmaz.

Denetim girketimizin gahgma kAlrtlarrnrn saklanmasrna iligkin olarak uyguladrlr prosediirler,
ilgili saklama siiresi boyunca ana hiikiimlerin uygulanmasma imkdn veren hususlarr igerir.
6rne!in;

. (Ozellikle elektronik bigimde olugturulan gahqma kAgrtlarrnda kullamlan teknolojinin,
zaman igerisinde giincellenebilecegi veya de[igebilecefi durumlarda) Saklama stiresi
boyunca gahgma kAfrtlarrna eriqime ve bunlarrn geri kullanlmrna imk6n saflanmasr,

o Denetim dosyalarr tamamlandrktan soffa gahqma kd[rtlarrnda yaplan defigiklik
kayrtlarrmn gerekti[inde sa[lanmasr,

o Kalite kontrol ve diler amaglarla denetim girketi drgrndan yetkili taraflarrn belirli gahqma
kd[rtlarrna erigimine ve gahgma kdlrtlarrm gozden gegirmesine imk6n safilanmasr.

Qahsma kdErtlan n r n mi.ilkilzeti

Mevzuatta aksi belirtilmedikge gahgma kAfrtlarr
gegerliligini veya giivence denetimlerinde denetim

denetim qirketine aittir. Yaprlan gahgmamn
girketinin veya personelinin ba[rmsrzhfrru
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zedelememek gartryla denetim qirketi kendi takdirine ba[h olarak, gahqma kAfirtlarrnr bdliimler
hdlinde veya gahqma kA[rtlarrndan ahntrlar yaparakilgili mtigterinin erigimine sunabilir.

Denetim $irketimizin Kalite Kontrol Politika ve Prosedtirlerinin izlemesi

Kalite kontrol politika ve prosediirlerine uygunlulun izlenmesinin amacr,
o Mesleki standartlara ve yiirtirltikteki mevzuat hiiktimlerine uygunlulun,
o Kalite kontrol sisteminin uygun gekilde tasarlarup tasarlanmadr[r ve etkin qekilde

uygulanrp uygulanmadr !mm,
o Denetim girketimiz kalite kontrol politika ve prosedtirlerinin, denetim girketi veya ilgili

sorumlu denetgi tarafindan diizenlenen raporlann, iginde bulunulan gartlara uygun
olmalanm sa[layacak gekilde uygulamp uygulanmadrlrnrn de[erlendirilmesini
sa!lamaktrr.

Agagdakiler kalite kontrol sisteminin si.irekli olarak gozden gegirilmesi ve
de[erlendirilmesinde dikkate alnmasr gereken hususlardandrr:
' o Mesleki standartlarda ve ytiriirliikteki mevzuatta meydana gelen defiigikliklerin ve -uygun

hdllerde- bunlann denetim girketinin politika ve prosediirlerine nasrl yansrfilacalmm
analizi.

o BaErms l:,ltkla ilgili politika ve pro sedi.irlere uygunlufiu n y azh teyidinin analizi.
o Teorik ve uygulamah egitimler dAhil olmak izere srirekli mesleki geligim iligkin analiz.
o Mti$teri iligkisinin ve denetim sdzlegmesinin kabulii ve devam ettirilmesine vonelik

kararlann analizi.
o Denetim girketinin temel ve mesleki

bildirim sallanmasr dahil, sistemde
adrmlarrn belirlenmesi.

o Sisteme, sisteme uygunluk sa$anmasrnaveya sistemi anlamadiizeyine ilipkin zayrflrklann
uygun denetim qirketi personeline bildirilmesi.

o Kalite kontrol politika ve prosediirlerinde gerekli degigikliklerin zamanrnda
yaprlabilmesini saflamak igin uygun qirket personeli tarafindan politika ve prosedtirlerin
takip edilmesi.

Teftig iglemlerinin srkhfrna iligkin politika ve prosediirler, omelin iig yrla yayrlan bir siire
ong<irebilir. Teftiq iglemlerinin srkh[r belirlenirken, miinferit denetimlerin segiminin zamanlamasr
dahil, agafrdakiler gibi gok sayrda faktor dikkate alrrur:

o Denetimgirketininbiiyiikltigti.
o Ofislerinin sayrsr ve cofrafi konumlan.
o Daha dnceki izleme prosedtirlerinin sonuglarr,
o Personel ve ofislerin yetki seviyesi (Ome[in, ofislerin kendi teftiglerini yapmaya yetkili

olup olmadrlr veya teftiqlerin sadece genel merkez tarafindan yaprhp yaprlmadr[r gibi).
o Denetim qirketi uygulamalarlnln ve kurumsal yaprsrrun niteligi ve karmagrkh[r.
o Denetim girketinin mi.igterileriyle ve denetimlerle ilgili riskrer.
Tefti$ stirecinde, miinferit denetimlerden bazian ilgili denetim ekibine onceden haber

verilmeden segilebilir. Denetim girketimiz teftig kapsamlnl belirlerken, ba[rmsrz drg teftig

e[itime dair politika ve prosedtirlerine iliqkin geri
yaprlacak iyilegtirmelerin ve atiacak diizeltici
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programlanrun kapsamlnl veya sonuglarmr dikkate alabilir. Ancak bafrmsrz drg teftiq programl,
denetim girketinin kendi ig izleme programmln yerine kulraniamaz.

Eks ikl ikl er in B il dir ilm e s i

Tespit edilen eksikliklerin ilgili sorumlu denetgiler drgrndaki kigilere rapor edilmesi, eksiklik
tespit edilen denetimin soz konusu raporda agrklanmasrm gerektirmez. Ancak sorumlu denetgiler
drgrndaki kigilerin sorumluluklanm uygun qekilde yerine getirebilmeleri igin bu ti.ir agrklamalarrn
yaprlmasr gerekli olabilir.

Sik4tet ve iddialar

$ikdyet ve iddialarrn Kaynafr
$ikAyet ve iddialar (asrlsrz oldupu kolayca anlagrlanlar harig) denetim qirketimiz iginden veya

drgrndan kaynaklanabilir. Sciz konusu qikdyet ve iddialar girket personeli, miigteriler veya iigiincii
taruflarca ileri stiriilebilir. $ikdyet ve iddialar denetim ekibi iiyeleri veya di[er girket personeline
iletilmiq olabilir.

Sorugturma Politika ve Prosediirleri

$ikAyet ve iddialarrn sorugturulmasr igin hazrlanan politika ve prosediirler, sorugturmaya
nezaret eden yiineticinin;

o Yeterli ve uygun deneyime sahip olmasrnr,
o $irketi iginde yetki sahibi olmasmr,
o ilgili denetimin ytiriitiilmesi stirecinde higbir gekilde gcirev almamrq olmasrm gerektirebilir.
Sorugturmayanezaret eden ycinetici gerekli h6llerde hukuk mi.igavirini de sorugturmaya ddhil

edebilir.

Kalite Kontrol Sisteminin Belgelendirilmesi

Kalite kontrol sisteminin her unsurunun igledi[ini kamtlayan belgelerin bigim ve igerili,
muhakeme yaprlmasrnr gerektirir ve aqa[rdakiler ddhil gok sayrda faktdre balhdrr:

o Denetim girketimizin btiytikliifti ve ofis saylsl.

:. Denetim girketimizin faaliyetleri ile kurumsal yaprsmrn nitelili ve karmagrkhsr.
Orne[in biiyiik girketler, ba$rmsrzhk taahhiitleri, performans delerlendirmeleri ve izleme

siireci kapsamrnda yaprlan teftiglerin sonuglarr gibi hususlarrn belgelendirilmesinde elektronik veri
tabanlanm kullanabilir.

izlemeye iliqkin uygun belgelendirme aga[rdaki hususlarr igerir:
o Tamamlanmrg denetimlerin teftig edilmek iizere segilmesi prosediirii dahil izleme

prosediirleri.
o A$aErdaki hususlarrn deferlendirilmesine iligkin kayrtlar:

o Mesleki standartlara ve yiirtirliikteki mevzuat htikiimlerine bafihhk,
o Kalite kontrol sisteminin uygun gekilde tasarlarup tasarlanmadr[r ve sistemin etkin

gekilde uygulamp uygulanmadr[r,
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o Denetim girketinin kalite kontrol politika ve prosediirlerinin, girket veya ilgili
sorumlu denetgi tarafindan diizenlenen raporlarrn iginde bulunulan qartIara uygun
o lmalarmr sa[layacak gekilde uygulamp uygulanmadrfr.

o Tespit edilen eksikliklerin tarumlanmasr, etkilerinin de[erlendirilmesi ve bu eksikliklere
iligkin olarak herhangi bir adrmrn atirp atimayacagrnakarar verilmesine ve gerekti[inde
hangi ilave adrml ann attlacafirmn belirlenme sine ili gkin esasrar.

xr-niGnn HUSUSLAR

$irketimiz, Kamu G<izetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu taraflndan
yayrmlanan Ydnetmelik, Tebli!, Ttirkiye Muhasebe Standartlarr (TMS), Tiirkiye Denetim
Standarllar(TDs) ve kararlara titizlikle uymaktadrr. Aynca, KGK tarufindan istenilen bilgiler

' stiresinde gcinderilmektedir.
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