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CROWE HORWATH OLGU BAGIMSIZ DENETIVT VN
YEMINLi MALi vrUgavinr,ir n.g. 'NiN 20ts yrr,r $EFF,AFLTK RApoRrr]

Crowe Horwath olgu Bafrmsrz Denetim ve Yeminli Mali Miigavirlik A.g. tarafindan 2015 yiriginhantlanan igbu $effaflrk Raporu, 26.12.2012 tarihli 2s50g sayrh T.C. Resmi Gazete,de, KamuGcizetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu tarafindan yayrmlanan Balrmsrz DenetimYcinetmeli[i' nin 36 rncr maddesi kapsamrnda haznlanmr$ ve Kuruiugumuzun internet sitesindeyayrmlanmrgtrr. Izmir,Ze .OiZOrc

gevki nir,in.tyo yMM
Sorumlu Denetgi

Yonetim Kurulu Baskanr

Murat Q AN, YMM
iSorumlu

Yrinelim Kurulu Bas Yardrmcrsr
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ORTAKLAR HrssE TUTART(TL) uisse noroi Hissr onRu

7 5evki ailieRy (yon. Kurulu B.$k*r) 371.930,00 37.r93 %37,r9

2 Murat qnGnvnru 1von. Xurutu-agGn vrd.; 329.070,00 32.907 %32,91

3 Nejdet OZI<RHVn (Von. t<urulu Uyesi) 15,520,00 L.552 %o1,,55

4 AIiTEMiZKAN 40.390,00 4.038 %4,04

5 Mehmet TTKAC 19.450,00 1.945 %1,,95

6 AIiTUNCEL 22.050,00 2.205 Yo2,2I

7 Turan OZTUnf 44.230,00 4,423 %4,42

8 Mustafa BATTHAN 19.760,00 1.,976 %t,gg

9 MeTaISONVEZ 30.870,00 3.087 %3,09

10 Sedat BAY 5.190,00 519 %0,52

LT Necmettin KAYTAZ 13.410,00 r.341, %1_,34

t2 lsmail PINAR t2.4go,o0 1.248 %1_,25

13 )enot HUYKAI 'J.4.420,00 1..442 %L,44

t4 Srileyman DiBO 8.030,00 803 %o,8o

15 Mehmet Cogkun BUyU KAYMAN 1_.620,00 1.62 %0,16

15 UnalAYDlN 1,20,00 1.2 %ioo,OI

I-HUKUKI YAPISI VE ORTAKLAR HAKKINDA AqIKLAMA

crowe Horwath o ve Yeminli Mali Mtigavirlik A.g. ("girk et,) 2006yrhnda izmir'de kurulmug msrz denetim hizmeti sunmaktadrr. $irketin KamuGozetimi Muhasebe ve De u'nun 14.02.2014 tarih ve 654456r4-ct45-01-00571
emeklilik alanr dahil

r ile ve daha cincede
i Piyasasr DrizenlemeKurumu tarafindan verilmig olan ba[rmsrz denetim faaliyeti yetkisi bulunmaktadrr.

3I 'I2.2015 tarihi itibariyle $irket ortakhk yaprsr aqa[rdaki tabloda sunulmugtur.

Ortakhk Yaprsr
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Crcwe Honrvath,. Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve .yMM A.$.

t7 Hi.isnti SRyOGLU 160,00 J_b YoO,O2

18 Kemat KUgUKYtLMAZ 22.I40,00 2.21,4 %2,2r

19 rvtenmer HaneTt KUQUK

Ramazan SONCUL

8L0,00 81 %0,08

20 19.450,00 1..945 %1,95

2t ZINNI UUKIVIU;

TOPLAM SERMAYE

8,910,00 891 %o,89

1.000.000,00 100.000 7

TI-KiLiT yoNnTiciI-ERi VE SoRUMLU DENETqILERI HAKKINDA AqIKLAMA

A) Yiinetim Kurulu Uyeleri:

3l'12'2015 tarihi itibariyle $irketimiz orlak sayrsr 2l dir. girketimiz ortaklarmm
kurulu tiyesi olup, ycinetim kurulu tiyelerinin bilgileri agalrda yer almaktadrr.

Ligti ydnetim

Adr-Soyadr T.C. Kimlik
Numarasr

$irketteki {JnLvanr

Sevki BILIBAY 8Dt2013t04606 35100584 2037r747168 Ycjnetim Kurulu Batrkanr

Murat qAGLAYAN 35102031 323388s0552 Yonetim Kurulu Baqrkan

Yardrmcrsr

35r03696 233241s9414 Yonetim Kurulu Uyesi

B) Sorumlu Denetgiler:

3r'12'2015 tarihi itibariyle, Yonetim kurulu riyesi olan iki ortafirmrz ve di[er bir ortafirmrz olmak,jzerc iig ortak sorumlu ortak bag denetgi orarak gorev yapmaktadrr.

Adr-Soyadr BaIrmsz
Denetim Lisans

No

T.C. Kimlik
Numarasr

$irketteki Unvanr

$evki BILIBAY 35100s84 20371741168 Sorumlu Ortak Bag Denetgi

Murat QAGLAYAN 8Dt2013t04609 35102031 32338850552 Sorumlu Ortak Bag trenetgi
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Clowe Horwath," Crowe Horwath Olgu Baglmsrz Denetim ve .yMM A.g.

Ramazan SONCUL 8Dt2013t00623 35100155 31666209070 Sorumlu Ortak Bag Denetgi

[I-iqiNDE YER ALDIGI DENETiM IGTNIN HUKUKi VE YAPISAT, ozn l,ixl,nni

ve Yeminli Mali Miigavirlik A.g.; merkezi 4gg
2-5734 USA adresinde olan CROWE HORWATH
rkiye'de faaliyet gcistermektedir. Ayrrca, .,Crowe

ve YMM A.g. olarak; 130 farkh iilkede, 200
e ve bafirmsrz denetim ve damgmanhk hizmetleri

sryrz. Crowe Horwath Internatiorral Diinyada
ciro bi.iyrikliigLi yoniinden ilk l0 da yer alan

qtr.

Crowe Horwath- olgu Bagrmstz Denetim ve YMM A.$ olarak, Crowe Horwath InternationalaEr altrndaki firmalarla orlak kaliteli, entegre hizmet anlayrgrnr. ve temel qirket deferlerinipaylagmaktayrz.

crowe Horwath olgu Ba[rmsrz Denetim ve YMM A.$. 21 yeminli Mali Miigavir ortafir ve
20'ye yakrn gahganr ile Trirkiye'nin her noktasrndaki mtigterilerine merkez ofisi ile birlil<te toplam 4ofiste bafirmstz denetim, vergi denetimi ve danrgmanhfr, ydnetim danrgmanhfr, risk yonetim
damgmanhfir hizmetleri sunmaktadrr.

w-iLiSxir'i nnNnriu KURULU$LARI vE nicnn iglnrnnnr,ER iLE BU iLi$KiLERiN MAHiynri

$irketimiz Merkezi New York' ta bulunan crowe Horwath International lisansrnr
aprmsrz Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali
eminli Mali Miiqavirlik A.$. , Kavram BaErmsrz
Yeminli Mali Mtiqavirlik ve Ba[urLsrz dJnetim

aym lisansr kullanmamrz drgrnda trir iligkimiz
ur.

V-ORGANiZASYON YAPISI

$irket'in 31.I2.20I5 tarihi itibari ile organi zasyon$emasr aga[rdaki gibidir:

Adr- Soyadr
gevki BiLiBAy
Murat QAGLAYAN
Nejdet ozranya
Ramazan SONCUL
Unal AYDIN
Mustafa BATIHAN
Hiisnii SAYOGLU
Mehmet Coqkun gUyUKAyMAN

Mesleki Unvanr - $irketteki Unvanr

YMM-Ortak Bag Denetgi
YMM-Ortak Bag Denetgi
YMM-Or1ak Baq Denetgi
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Crowe Honnath- Crowe l-.lorurath Olgu Bagrmslz Denetim ve'yMM A.g.

Mehmet Hanefi KUCUK
Turan Ozrum
Mehmet TIKAQ
Meral SONMEZ
Stleyman DIBO
Sedat BAY
Naile Meltem GTNES
Kemal KUQUKYTfWZ
Ismail PINAR
$enol POYRAZ
AIi TEMIZKAN
Zihni DURMU$
Mehmet Ali BAYRAKTAR
Frat DURMUg
nzgi 6zT-URK KAYA
Sezi KALKANCI
Aysema DEMIR
Hayati Qagn CENGiZ
Ece INCE
Melih KUQUKYILMAZ

YMM-Ortak Bag Denetgi
YMM-Orlak Krdemli Denetgi
YMM-Ortak Krdemli Denetgi
YMM-Or1ak Krdemli Denetci
YMM-Ortak Krdemli Denetii
YMM-Ortak Krdemli Denetci
SMMM-Krdemli Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Orlak Denetgi
YMM-Orlak Denetci
YMM-Ortak Denetci
SMMM-Denetgi
SMMM-Denetgi Yardrmclsl
SMMM-Denetgi Yardrmclsr
SMMM-Denetgi Yardrmclsl
Denetgi Yardrmcrsr
Denetgi Yardrmcrsr
Denetgi Yardrmcrsr
Denetgi Yardrmcrsr

VI-KALITE GUVENCE SiSTEMI iNCNr,NVrNr,NNi

21 t2 ,Y;l?:;1.;'i,";l,Tiil,'iff.1lly'tf#:"?:"ffii1i"ffifl1lx:
(KKS de smrh olarak denetlenmigtir.

VII-DENETiNT rriZVrNri VNNIT,NN KAYiK'LER HAKKINDA NiI,Ci

$irketimiz, KAYIK kapsamrnda bulunan; "Izmir Frrga Sanayi ve Ticaret A.$.,, , ,Tukag 
GrdaSanayi ve Ticaret A.$.' ve 'seyitler Kimya Sanayi A.$.' ne denetim hizmeti vermektedir.

vrrl-DENETQiLERiN sunnxli nciriuilw yoNELiK izr.nNnN poLiTiKALAR HAKKTNDA BiLGi

meslek 
edilen denetgilerin

iu..r.,.i j$:ffit#ffiX":#
ve Kuruluglann Mevzuatlan Hakkmda, $irket de
hrzmet igi efitime tabi tutulmaktadrrlar.

Bunun yanl sl gesi almak igin staja baglatma veyeterlilik srnavlanna
olabilmek igin yeterl yetkilendirilen ba[rmsrz denetgi

umlarca diizenlenen kurslara, busrnavlarla ilgili denetg r.
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UNVANI KATILIMCI ADI SOYADI rdirivl Fp/srnnirrror
^ 

I?lLvl t ilYt ]\Lrn\Jlvlu

rcLvt Ydrqtmclsl tce-NcE" TtWFUIAH IrYEgJ0 ilJ l9 u t'ae u/gJ6 H,fi&glffn ve vMMA.s.
DenetgiYardrmosr HayatiCaArr CENGiZ Tek Dtizen Hesap planr Crowe Horwath
DenetgiYardrmcrsl Aysema DEMIR Tek Di.izen Hesap planr Crowe Horwath
DenetgiYardlmcrst

DenetgiYardrmcrsr

sezi KALKANCI Tek DUzen Hesap planr
I Crowe Horwath

I ,.u ,r.r 
------------ H

ITMS/TFRS/BDS stayt
lsunumlarr Crowe Horwath

DenetgiYardrmcrsr Havati Cairr CENGiz
TMS/TFRS/BDS slayt
sunumlarl Crowe Horwath

Denetgi Yardrmclsr Aysema DEMiR
TMS/TFRS/BDS slayt
sunumlarr Crowe Horwath

DenetgiYardrmcrsr Sezi KALKANCI
TMS/TFRS/BDS stayt
sunumlarr Crowe Horwath

--

Denetgi Yardrmctsr 
I Sezi KALKANCI Kalite kontrol Kavram Bggrmsrz Denetim yMM A.S.DenetgiYardrmcrsl Ece INCE Kalite kontrol QyIg! Bagrmsrz Denetim yMM A.S.Denetgi Yardrmcrsr Hayatt gagrr CENGIZ Kalite kontrol Kavram BaErmsrz Denetim yMM A.S.

DenetgiYardrmcrsr Aysema DEMIR SMMM Yeterlilik Kursu _I izvin svvvr

Sorumlu Denetci

___l

Sevki eitieny I

Ba[rmsrz denetim kurulusu
bilgilendirme Borsa lstanbul

Sorumlu Denetci Murat CAGLAYAN

Bagrmslz denetim kurulusu
bilgilendirme Borsa lstanbul

Denetgi Yardrmcrsr HayatiQagrrCENGiZ
Bairmslz denetim kurulusu
bilgilendirme Borsa istanbul

Sorumlu Denetqi lsevki ,,rr* Crowe Horwath

Annual Meeting - Int. Audit
Meeting

Sorumlu Denetci Murat CAGLAYAN

Annual Meeting - Int. Audit
Meeting Crowe Horwath

DenetgiYardrmcrsr
r-
I Ece INCE

-

I BaErmsrz Denetim Efitimi izmir SMMM Odasl
DenetgiYardrmcrsr HAVAti CaATICENGiZ Bagrmsrz Denetim E$itimi lzmir SMMM Odasr
DenetgiYardrmclsr Aysema DEMTR I Bagrmsrz Denetim EEitimi lzmir SMMM Odasr

Denetgi Yardrmcrsl 1r"., ooro^o 

-
CAP denetim programl

Futurecom Bili5im Hizm. ve
Danrsmanllk A,g.

Denetgi Yardrmcrsr Ece INCE CAP denetim programl
Futurecom Biligim Hizm. ve
Danrsmanllk A.g.

DenetgiYardrmcrsr HayatiCaArrCENGiZ CAP denetim programl
Futurecom Biligim Hizm. ve
Danr$manlrk A.g,

DenetgiYardrmclsr Aysema DEMiR CAP denetim nrosreml
Futurecom Biligim Hizm.,ve
Danrgmanhk A,g.

Denetgi

Denetgi VarO,rr,.,o I

Naile Meltem CUrurS CAP denetim programl
Futurecom Biligim Hizm.'ve
Danr$manhk A,g.

:
ece iNcr I

Mizan Okuma Donem Sonu
iglemleri lzmir SMMM Odasr

DenetgiYardrmcrsr HayatiQafirrCENGiZ Mizan Okuma Donem Sonu lzmir SMMM Odasr
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Crowe Horwath,. Crowe Horwath Olgu Bagrmslz Denetim ve .\/MM A.g.

xrr-xalirn KoNTRoL sisrnnai nnnnnni

KALITE KoNTRoL SiSTEMI

$irket, diizenleyici otoriteler; Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarr lKurumu
(KGK), Sermaye Piyasasr Kurulu (SPK), Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu (IJDDK),
Enerji Piyasast Diizenleme Kurumu (EPDK), Bagbakanhk Hazine Mristegarhlr, T.c. Gtirnriik ve
Ticaret Bakanhfir, T.c. Maliye Bakanhfr ve cRowE HORWATH INTERNATIONAL'rn Kalite
Kontrol Prosedrir ve Kurallarrna tabidir.

$irketimizin, Ba[rmsz Denetim ve srrurh Ba$rmsrz Denetimleri ile Diler Citivence
Denetimlerinin kalitesinin kontrohi igin ilgili mevzuat kapsammda yer alan biittin husus;lar goz
dniine almarak olugturulmug kapsamh ve etkin bir kalite kontrol sistemi bulunmaktadrr.

Kalite Kontrol Sistemimiz, Kamu Gcjzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu
tarafindan yayrmlanan; Finansal Tablolarrn Ba[rmsrz Denetimi ve Smrrh Ba[rmsrz Denetiraleri ileDifer Giivence Denetimleri ve ilgili Hizmetleri Yi.irtiten Ba[rmsrz Denetim Kurulug,larr ve
Baftmsrz Denetgiler igin Kalite Kontrol Standardr 1 (KKS 1), Balrmsrz Denetim ycjne:tmeligi
(BDY)' Ba[rmsrz Denetim Standardr 220 (BDS 220) geryevesinde oluqturulmug olup, agafrdaki
unsurlarr igermektedir.

I- Denetim $irketi Biinyesindeki Kaliteye iligkin Liderlik SorumluluklarrII- Etik Hiiktimler ve Balrmsrzhk
ru- Miigteri iligkisinin ve Denetim Sdzlegmesinin Kabulti ve Devam EttirilmesiIV- insan Kaynaklarr
V- Denetimin yiiri.ittilmesi
VI- izleme

r- DENETIM ginxnri eUxynsiNonri KALiTEvE ir,i$xiN
r,iunnr_,,ir s onuMLULUKLART :

$irketimiz, denetim alanrndaki uygulamalar ile kurallarr dikkate alarak, kalite unsurunun
girketin en oncelikli konusu haline getirilmesini benimsemektedir.

$irketimiz, kalitenin ve profesyonellifin, nitelikli denetimin siirdi.iriilebilmesinin temelini
olugturduluna inanmaktadrr.

$irketimiz ycinetimince belirlenen ig stratejisinin, yilriitiilen ttim denetimlerde kaliteyi
cincelikli bir zorunluluk olarak ele almast, kaliteye dayahbir kurum igi ktilttiriin geligtirilmesinde
cinemlidir' $irket ytinetimince ve KKS'den sorumlu Denetgi tarafindan kalitenin, denetimlerin
yiirtitiilmesinde vazgeqilmezbir unsur oldu[u hususu tiim denetgiler ve gahganlara iletilir.

$irket Ycinetim Kurulu, Kalite Kontrol Sistemi'nin iqleyiginden sorumlu olarak, $irket ortak
denetgilerinden Nejdet lzkahyave Ramazan Soncul'u Kalite Kontrol Sisteminden Sorumlu ortak
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Crowe Horraath," Crowe Horwath Olgu Bagrmsrz Denetim ve 'yMM A.g.

denetgi olarak gcirevlendirmig, ancak girket denetgisi Stileyman DiBo,yu lr.0r.20l6tarih ve 02
sayrh Ycinetim Kurulu Kararr ile (bundan boyle "KKS'den Sorumlu Denetgi,, olarak anrlacaktrr.)
gdrevlendirerek yetkilendirmigtir.

Kalite kontroltin saflanmastna iligkin prosediirlerin yririitrilmesinden ve
siirduriilmesinden KKS'den sorumlu Denetgi sorumludur. Ancak Kalite
iligkin nihai sorumluluk girketimiz ycinetim Kurulu'na aittir.

Kalite Kontrol Sistemi,nin igleyiginden sorumlu
belirtilmigtir. Buna gore KKS'den sorumru Denetgi'nin
gerekmektedir.

olan denetginin gcirevleri agafirda
aqa[rdaki segilme kriterlerini tagrmasr

olan denetginin gorev tanlml, ekte yer alan
yaprlmrgtrr. Ayrrca, bu formda bel.irlenen

girketteki trialitenin

Kontrol Sistemi'ne

- Hukuk, iktisat, maliye, igletme, muhasebe, bankacrhk, kamu ydnetimi ve siyasal bilimler
dallarrnda efitim veren fakiilte ve yriksekokullardan veya denkligi yiiksekopretim Kurumunca
tasdik edilmig yabanct ytikseko[retim kurumlarrndan en az lisans seviyesinde mezun olmak veya
di[er cigretim kurumlanndan lisans seviyesinde mezunolmakla beraber bu fikrada belirtilern bilim
dallarrndan lisaniistii seviyesinde diploma almrg olmak,
- Minimum 10 yrl denetim meslefiinde tecri.ibe sahibi olmak,
- SMMM veya YMM Ruhsatr ve KGK Balrmsrz Denetgi Belgesi,ne sahip olmak,
- ileri dizey muhasebe ve UFRS bilgisine sahip olmak,
- Analitik driqrinme yetenepine sahip olmak,
- Word, Excel, CAP ve bunlara benzer Office programlarrm kullanabiliyor olmak,
- Ekip liderlifii vasfina sahip olmak,
- Yogun tempoda gahgabilmek,
- Ekip gahqmasrna uyumlu ve katrhmcr olmak,
- olaylar hakkrnda durum anariziyapabilme yetenefiine sahip olmak,
- Stres ydnetimi kabiliyetine sahip olmak,
- $irketimizi temsil kabiliyetine sahip olmak,
- ileri veya ofia dizeyde ingilizce bilgisine sahip olmak.
- $irketimiz gahganlan, rist yoneticiler ve yonetim kurulu ile diyalog kurabilme yeteneginr: sahip
olmak.

Kalite Kontrol Sistemi'nin iqleyiginden sorumlu
(EK- FR019) numarah ,,Gcirev Tarum Formu,,nda
gcirevler agafrda gosterilmigtir.

l) KKS'den Sorumlu Denetgi, gahgmalarrn mesleki standartlara ve yririirliikteki mevzuat
hiikiimlerine gdre yaprlmasrnt ve bu gartlara uygun olarak raporlann diizenlenmesini takip
eder. Mesleki konular ile mevzuattaki d di.izenleyici kurumlar
tarafindan (KGK, SpK, BDDK, EPDK, .C. Maliye Bakanhpr,
T.C. Gtimrtik ve Ticaret Bakanhlr ve C uygulamaya konulan
de[igikliklerle ilgiii olarak, girkeiimiz gahganlarrnr, toplantrla, yupuruk," 

"gitimler 
vererek

ve ig yazr gm alar y apar ak bilgilendirir.
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Crowe Horwath* Crowe Honarath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve .t,MM A.$.

2) KKS'den Sorumlu Denetgi, kurum igi kalite kiiltriri.intin geligtirilmesi igin yaprlan
eylemler ve mesajlar ytiksek kalite gahgmalannl esas alan ve odiillendiren bir ktiltriru
teqvik eder' Kurum igi kalite ktilttirtintin geligtirilmesi igin efitim seminerleri, toplantrlar,
resmi ve gayri resmi gortigmeler, strateji belgeleri, biiltenler ve bilgilendirme notlarr
diizenlenerek personele duyurulur

3) KKS'den Sorumlu Denetgi, muhasebe ve ba[rmsrz denetim uygulamalarr ile ilgili tiimkonularda danr gmanhk gcirevini ytirtittir.
4) KKS'den Sorumlu Denetgi, ba[rmsrz denetim hizmetlerinin verilmesinde, Kalite KontrolSistemi'nin igleyigini takip eder. Fikir ayrrhklarrrun ortaya grkmasr halinde, goz.imri

sa[lamak izere mridahalede bulunur.
5) KKS'den Sorumlu Denetgi, di.izenleyici otoriteler tarafindan yririirliile konulan rnevzuar

gergevesinde yer alan, bildirim ytikiimltiliikleri, balrmsrz denetim sozlegmelerinin l.ontrolii(EK- FR040), girketin ve girket gahqanlarrnrn bafrmsrzhk ytiktimliiliiklerini (EK- FR001,
FR002), Kalite Kontrol Sistemi'nin izlenmesi safhalarrnda, sistemin kontroltinti ve sa[1k1
gahgmasrnr sa[lar.

6) KKS'den Sorumlu Denetgi, mesleki mevzuatta ortaya grkan yenilikler ile de[iqiklikleri
ve dtizenleyici otorit eri ve de risk yonetimi ile ilgili kc,nularm
girket personeline ig i srnr saplar.

7) KKS'den sorumlu Sistemi'nin gahgmasmrn sallanmasr igin
lda en az bir kez sorumlu denetgilerine ve
irir.

8) 
1 .1 yaprlan ba[rmsrz denetim faaliyetlerinin,

meslek standaftlarrna, etik kurallara, yiinirhikteki mevzuat ve di[er drizenleyici hiikiimlere
aykrrrhfrna ait gikayet ve iddialann varhfr halinde bunlarr inceler, belgeye baprar,bunun
yanrnda denetim girketinin Kalite Kontrol Sistemi'ne uygun olmayan davrannglarda
bulundulu gikayetleri ve iddialan inceler, yazirbelge haline getirir.

II- ETiK TTUTT;VTLER VE BAGIMSIZLIK:

A- Etik Hiikiimler:

$irketimiz, Trirkiye'de yiiriirhikte olan mevzuata ve crowe Horwath International,rn etik
kurallarrna uymakla mtikelleftir.

KKS'den Sorumlu Denetgi, girketimiz, girketimiz denetgileri ve girketimizin digergaltqanlarmrn KGK tarafindan belirlenen mesleki etik ilkelere uymalarrnr sa[lar. $irketimiz,girketimiz denetgileri ve girketimiz gahganla'nln uymak zorunda oldu[u mesleki etik ilkeler
agafrda gdsterilmi gtir.

l- Diirtistltik; girketimiz ve girketimiz galryanlanrun tiimti, buuin mesleki ve ig iligkilerinde
drirtist, agrk, dofru ve gtivenilir olmahdrr.
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2'Tarafsrzhk; girketimizve qirketimiz gahganlarrnm ttimri, dnyargrlarrn, temaytillerin, grkargattgmalarmm veya bagkalarrnrn niifuslannr kotiiye kullanarak meslek veya igle ilgili
muhakemelerini ve kararlarrnr etkilemesin e izinvermemelidir.

3- Mesleki yeterlilik ve tizen; qirketimiz ve girketimiz gahqanlarrnln tumi.i, uygulama,
mevzuat ve denetim tekniklerindeki giincel geligmeler rqr[rnda mesleki bilgi ve beceriyi
denetlenen igletmelerin yeterli denetim hizmetialmalanm temin edecek bir seviyede tutar ve TDS'ye uygun bir gekilde ve cizen iginde hareket ederler.

4- Srr saklama; girketimiz ve girketimiz gahganlannrn ttimti, meslelin icrasr srasrrrda eldeedilen bilgilerin gizlili[ine uyarlar. Sciz konusu bilgilerin agrklanmasr igin yasal veya mesleki birhak veya gcirevin bulunmast durumu sakh olmak kaydryla, uygun ve belirli bir yetki olmaksrzmbu trir bilgileri rigtincii kigilere agrklayamazlar. Kendileri veya tigiincti kigilerin grkarlanna
Kullanamazlar.

5- Mesle[e uygun davramg; girketimiz ve qirketim iz qahganlan run tiimii ilgili mevzuata
uymak ve denetim meslelinin itibarrnr zedeleyici fiil ve davranrglardan kagrnmak zorundadrrlar.

$irketimiz, qirketimiz denetgileri ve denetime katrlanlardan, her bir denetimden cince: ve her
halrikarda yrlda en az I kez, ba$rmsrzhk, tarafsrzhk ve srr saklamayla ilgili girketimiz politika ve
stireglerine uygun davrandrklarma ve d,avranacaklarna iligkin yazir taahhi.it alrr (EK- F,R001,
FR002)' Denetqiler ve denetime katrlanlar, denetim hizmeti sr.irecinde yukarrda sayrlan rneslekietik iikeleri olumsuz yonde etkileyebilecek hususlarrn oftaya grkmasr halinde bu 4urumu
girketimize yazir olarak bildirmek zorundadrlar.

$irketimizin "Davranlg Kurallarr"; mesleki faaliyetleri mrzintrimtinii ycineten etik hiiktimler
gergevesini belirler, mesleki faaliyetlerimizde meslek mensuplan ve mrigteril errmizve difer
taraflar ile olan iiigkilerde nastl davranm amrz gercktili konusun da temel ilkeleri de diizenler.
Mesleki faaliyetlerimizinnasrl yi.irtittilmesi gerektiline dair hususl ar ortayagrktr[rnda, izlenmesi
gereken uygun davrantgm gciz oniine almmasr igin bir yol gcisterici olarak gahgmalarrmrza
yardrmcr olur.

$irketimizin temellerini olugturan etik ilkeleri herkesin anlamasr gerekmektedir.
$irketimizin davrantg kurallan, amaqlananhedefimize ulagmamrz dahayationem arz etmektrldir.

Davrantq kutallanmrz, girketimiz ile gahganlanmrzr etkileyen diizenleyici lkanuniytikiimhiliiklerin yerine getirilmesi ve girket politikalarrnrn uygulanmasrndan olugmaktadrr.
n tamaml, girket ortaklannrn ve girket personelinin beyan etti$
srzhfrn Korunmasr ve Etik ilkelere Uyma Beyanr,, (EK- FR002) ile ve
utarh bulunmaktadrr.

$irketimiz Davranrg Kurallan (EK-66FR043-Davranrq Kurallarr Formu,,):

$irketimizin davranrg kurallarr agalrda yer almaktadrr.

- Qahqanlarln tamamt, ilgili mevzuat hiiktmlerine ve diizenleyici otoritelerin yayrmladrfr
ycinetmelik ve tebli[lere uymak,
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- QalrEanlartn tamamt, gahgma arkadaglanna saygrh ve giileryri zlu d.avranarak, sevgiyle
yaklagmak,

- Qahqanlann tamamt, yaptrklarr iglerde ekip gahgmasma cinem verip, ekip gahganlarr ile ulgumlu
gahgmak ve iqbirlifi yapmak,

- Qahganlarrn tamamr, birbirrerine kargr sorumru davranmak,

- Qalrqanlartn tamamt, mesleki ve iq iligkilerinde diiriist, adil, tarafsr z, agrk,dofru ve gtivenilir
olmak,

- Qahqanlartn tamamt, meslefini icra ederken elde ettikleri bilgilerin gizliligine riayet etmek, yasal
ve mesleki bir hak veya yiikiimltiliik bulunma durumlan sakh kalmak koquluyla, gizli bilgilteri
higbir gekilde tigiincti kigilere agrklamamak, rigiinci.i kigilerin grkarlarrna uygun kullanmala rrna jzin
vermemek,

- Qahqanlann tamamt, mesle[ini ifa ederken ilgili mevzuat hi.iktimlerine uymak ve meslek itibarrnr
zedeleyici fiil ve davramglardan kagrnmak,

- Qalrqanlarrn tamamt, diiriistltik, tarafsrzhk,mesleki yeterlilik ve 6zen,sr saklama ve meslele
uygun davrantq olarak sayrlabilecek mesleki etik kurallar auyarakba[rmsrzh$ korumak,

- Balrmstz denetim yaprlan mtgterilere ve di[er hizmet alanlarahizmetverirken, ba[rmsrzlfirn
korunmasma, mesleki etik kurallara uyma ve gahganlarm tamamrnrn bir britiinliik iginde hareket
etmeleri,

- Qalrqanlann tamaml, i9 yerinde faaliyet gcisterdikleri srirece, $irketimize zarar vetmemek rze
gevreyi korumak igin dnlemlerini almak,

- Qahganlartn tamamt, di[er gahgma arkadaglarmrn hizmet verdikleri miigterilerin haklarma,
itibarlarrna ve mahremiyetlerine saygr gostermek,

- Qalrqanlarln tamamt, gahgma orlamrnda racizveaynmcrhfrn higbir gegidini barmdrmama.k.

- Qalrganlartn tamamt, hrzmetverdikleri miigterilerden ve bu mriqterilerin iligkili taraflanndan
hediye kabul etmemek.

-zorundadrr.

$irketimiz personelinin tamamt, girketimizin davranrg kurallarmr bilmek, bunlarr tam olarak
anlamak ve bu davramg kurailarrna uymak zorundadr. Bu nedenle, (EK-FR043), te yer alan formttim galr ganlara imzalatir.

$irketimizin davrantg kurailarrna uyulmamasr, qirket gahganlarr igin briyrik risk olugtur:abilir.
Aynca bu kurallara uyulmamasr, disiplin sorugturmasr ve kovugturmasrna neden olabilir. u\ynca
iqten grkarrlmaya varan sonuglar do$urabilir.
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$irketimiz, ortaklarrrun ve personelinin etik konular
tartrgmak igin iletigim kanailarrnr agrk tutmaktadrr. $irket,
ile etik ve ba[rmsrzhk konularrn cinemini anlatmaktadrr.

hakkrndaki diigiincelerini danrqmak ve
iletigim araglan ve e[itim programlarr

$irket, mesleki etik ilkelere ve baSrmsrzhk htikrimlerine uyum sa[lamak dtiqrirrcesiyle,
ortaklann ve personelin gciz ciniinde bulundurmasr gereken kurallarr kapsayan politikalarr
hazrlamaktadff' Haznlanan bu politikalar, Ttirkiye'de gegerli olan, balrmsrzlk kurallannr vecrowe Horwath International'rn ba[rmsrzhk kurallarrna uyumu kapsamaktadrr. Bu kurallara
uyulmadr[r takdirde, sozlii ve yazir uyarrlardan baglayarak ig akdinin sonlandrnlmasma yaran
cezai miieyyideleri igeren disiplin politikasr mevcuttur.

Disiplin politikamrzrn baghcalan aga[rda gosterilmigtir.

- Bafrmsrzh[r ortadan kaldrran unsurlar ile ba[rmsrzhgr tehdit eden unsurlan girketimize haber
vermeyen ve balrmsrzhk htikiimlerine uymayan girket ortaklanmrz, denetim kadrosundan
grkartrlrr.

- Bafirmsrzhfr orladan kaldrran unsurlar ile bafrmsrzhfir tehdit eden unsurla' girketimize haber
vermeyen ve bafrmsrzhk htikiimlerine uymayan girket gahganlanmrz, denetim kadrosundan
grkartrlarak ig akitleri feshedilir.

- Dtiriistliik, tarafsrzhk, mesleki yeterlilik ve cizen, su saklama ve meslege uygun davramg
kurallarr olarak belirlenen etik kurall ara uymayan girket ortaklarr ve girket galganlal dlenetim
kadrosundan grkartrir, ayrrca qirket gahganlarrnrn ig akdi feshedilir.

- Ba[rmsrzhfa iliqkin politikarar aqafrda yer armaktadrr;

1) Bafirmsrzhk politikalarmm yi.iriitiilmesinden KKS'den sorumlu Denetgi sorumll olup,
kendisi agalrdaki grirevleri ytrtitiir;

a) $irketin ve gahganrarlnln bafrmsrzhklarmm grizetimi

b) $irketin mrigteri ve hizmet kabuhi ve bunlarm devamrrun sa$lanmasmr

c) Mriqteri kabuhi cjncesi risklerin aragtrrtlmasrnr bafrmsrzhk ve grkar gatrgmasr kontrollerinin
yaprlmasr iglemlerini ytirtitiir. (EK_ FR037)

d) $irket gahqanlarrnrn mtiqterilere hizmet sunumlarr agamasmda bafrmsrzlkla ilgili olarak
kargrlaqrlabilecekleri sorunlara agrkhk getirir.

e) Dtizenleyici otoritelerin belirledigi ba[rmsrzhk kurallarrna uygunlu[u sa[lamak igin,
miigterilere sunulmast planlanan hizmetlerin aynntlarmr inceler. Mrigterilere verilecek
tekliflerde ve hizmetlerin kabulti siirecinde ba[rmsrzhk kontrollerini i;letir.
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f) verilecek teklif (EK- FR038) ve miigteri kabuhi agamasrnda bafrmsrzllr tehdit edenhususlann ortaya grkmasr halinde, ba$rmsrzhfim zedelendigi veya orradan kalktrgr kabul
edilerek, miigteri ve hizmet kabulii gergekleqmez. Denetim ekibinde yer alan sorumlu
denetgiler ve denetgiler denetim hizmeti faaliyeti srirecinde ortayagrkan ba[rmsrzlga ydnelik
tehditleri, bunlar igin ahnan tedbirleri ve de bu konuda yaprlan bi.itiin de$erlendirm eleri yaztlr
olarak kayda almak ve saklamak zorund adrrlar. Ba[rmsrzh$rn zedelendifi veya ortadan
kalktrgr haller KGK'ya bildirilir ve KGK'dan onay almarak denetim scizleqmesi sonla'd*lrr.
g) Balrmsrzhgr tehdit eden unsurlara agafrda yer verilmigtir.

- Kisisel crkar tehdidi: Sorumlu denetgi ve denetim ekibinde yer alan denetgilerin, finsnsal vedi[er menfaatlerin, kararlarmt ve davranrglannr olumsuz ycinde etkilenmesi durumudur.

- Kendi kendini denetleme tehdidi: Sorumlu denetgi veya denetim ekibinde yer alan
denetgilerin vermig olduklarr denetim hizmetinin bir sonucu olarak, verdikleri hizmete dairruz.'rvLrrlrrr orr sonucu olaraK, verdtklert hizmete dair
alacaklarr kararda, diger bir profesyonel ekip tarafindan iinceden verilen karanveya verilmiq
olan hizmetin sonuglarrnr uygun gekilde de[erlendirememeleri halidir.

- Taraf olma tehdidi: Sorumlu denetgi veya denetim ekibindeki denetgiler, denetim hizmeti
verilen qirkette tarafsrz olarak davranamam asr, tarafsrzhlr zedeleyecek gekilde hizmet verilen
girketi desteklemesi durumudur.

- Samimi)'et tehdidi: Sorumlu denetgi veya denetim ekibinde yer alan denetgileril, uzun
zaman alan denetimlerde beraber gahgtrfr, denetim faaliyeti siirdrirtilen qirketlerin ydneticileri,
yetkilileri veya qirkette gahganlar ile yakrn iligkide bulunmalan, denetim yaprlan girketin,
girketteki kigilerin grkarlarrnt korumak istemesi veya menfaatlerini fazla gdiretmesi
durumudur.

- Ytldrrma tehdidi: Sorumlu denetgi veya denetim ekibinde yer alan denetgilerin, fiilen ve
hissedilen baskrlar yiiziinden tarafstzhareket edememe halidir. Denetim ekibindeki denetgileri
etki altrna almak igin gdsterilen gabalarda bu duruma dahildir.

h) Bafrmsrzhfr koruyacak cinlemler;

- Tehditleri ortadan kaldrran veya makul bir seviyeye indiren hareketler ve di[er cjnlemlerdir.

- Kabul edilebilir seviye, makul ve bilingli rigiincil gahrslann var olan btitrin bilgi ve durumlarr
de[erlendiretek, sorumlu denetgi ve denetim ekibinde yer alan denetgilerin diiriirstlti$ti,
tarafsrzhsr veya mesleki gtiphecili[inden cidiin verilmedigi sonucuna valldrlr drizeydir.
Tehditleri ortadan kaldrrmak veya kabul edilebilir seviyeye diiqiirmek igin alnacak onlemleri
belirlerken veya uygularken gciz oniinde bulunmasr gereken hizmete dair aga[rdaki onlemler
mevcuttur.

1- ikinci bir sorumlu denetginin, yaprlan igi delerlendirmesi igin, siirece dahil edilmesi,
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2- Sorumlu denetginin veya denetgilerin rotasyonu

3- Denetim ekibi kadrosunda yer alan denetgilerden birinin ekonomik veya finansal
gtkarlanrun veya di$er iliqkilerinin bafirmsrzh[a yonelik tehdit olugturmasr durumunda
denetim ekibinden grkartrlmasr,

4- Denetlenen qirketin denetgileri veya girket yonetiminde bulunan diger ilgili kigiler ilebafrmsrzhk sorunlarmm tartrqrlmasr ve yaprlan tarhgmalann yazir hale getirilerek
dosyalanmasr,

t) Bafrmsrzhk hakkrndaki her ttirlti sorunun ve belirsizliklerin KKS,den Sorumlu Denetgi ile
gdrtiqiilerek miimkiin olan en krsa siirede sonuca ballanmasr amaglanmaktadrr.

i) $irketimiz, denetimhizmeti verdi[i firmalann gi.incel gizelgesini tutar (EK- Ii.Rggs), girket,
denetim hizmeti verilen firmalara denetim ve 3568 sayrh kanun kapsamrnda tasdil, vergi
danrgmanhfr ve vergi denetimi dtgrnda, damqmanhk ve bagka bir hizmet vetemez. Ayrrca,
bunu denetim a[rnda yer alan diler firmalar, iligkili olan denetim kurulugu ve di[er
i gletmeleri aracrhfryla y apamaz.

$irketimizin gergek kigi ortaklart, denetgileri ve kilit gdrevlerdeki yrineticileri tarafindan
verilen sciz konusu hizmetlerde bu gergevede defierrendirilir.

j) $irket, sorumlu denetgiler, denetim ekibi ve
davranmalarr gereken bir igletme igin gekiide ve
ytiktimliidiirler.

girketin difer gahganlarr, ba[rmsrz
esasta ba[rmsrzhklarrm korumakla

Esasta ba[rmsrzhk; denetginin dtirtistltik, tarafsrzhk ve mesleki gtiphecilik iginde ]rareket
etmesini teminen, mesleki yorum ve kararrnr olumsuz etkileyebilecek unsurlarrn etkisi altrnda
kalmadan goriig agrklamasrdrr.

$ekilde ba[rmsrzhk; denetim girketlerinin ve denetim qirketi kadrosunda yer alan denetr;ilerin,
denetim konusu ile ilgili olarak tiim unsur ve gafilarr de[erlendiren makul ve bilgi sahilbi olan
iigiincti kigilerde, tatafsrzhk, dririistltik ve mesleki giiphecilikten odiin verdifi intibarnr ima
edebilecek durum ve davranrqlardan sakmmasrdr.

k) $irket, sorumlu denetgiler, denetgiler, denetgi yardrmcrlan ve diger galganlarrrun
tamamtndan en az yrlda bir kez tarafsr zItk, baprmsrzhk ve slr saklamayla ilgili qirketin
politika ve siireglerine uygun davrandrklarrna ve davranacaklanna iligkin yazittaahhiit alrr.(EK- FR001, FR002)

Her bir denetim ekibinden Ttirk Ticaret Kanunu'nun 400 tincri maddesi ile KGK tarafindan
yayrmlanan "Ba[rmsrz Denetim Yonetmeli[i" nin madde 22,*Baprmsrzhk ve Bafrms zh$n
Korunmast" madde 26, "Denetim Faaliyetlerine itigt<in Krsrtlamalar,, maddelerini oluyup,
anladrklarrnt ve bu maddeler uyannca ba[rmsrzhfmr zedeleyecek veya tehlikeye diigtirecek
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bir durumun olmadr$tnt beyan ve taahhiit etmeleri istenmektedir. Denetgiler ve denetim
ekibine katianlat, denetime bagladrktan soma yukarrdaki "j" maddesinde belirtilen hLususla'
olumsuz yonde etkileyebilecek durumlarm var olmasr halinde, bu durum KKS,den Sorumlu
Denetgi'ye yazh olarak biidirilir.

l) KGK ve Bakanlar Kurulu'nca belirlenen girketler ile borsada iglem gciren gir.ketlerin
finansal tablolarrrun denetiminde, 3 yrl gegmedikge; denetim girketimiz son 10 ylda 7 yl^,
denetim ekibinde yer alan sorumlu denetgi, denetgiler, denetim girketinde gahqanlar ilte kalite
kontroliinti gozden gegiren denetgi dahil olmak izere, son 7 yrlda 5 yrl denetim galgmasr
ytirtittiikleri igletmelere denetim hizmeti veremezler. (EK- FR005, FR006)

m) $irket, sorumlu denetgiler ve denetim ekibinde yer alan denetgiler ve personel denetim
hizmetinin ytiriitiilmesinde, denetlenen girketten balrmsrz olmak zorunda olup, higbir surette
denetlenen girketin karar alma mekanizmalanna katrlamazlar.

n) Sorumlu denetgiler, denetgiler ve diSer gahpanlar frnansal bafrmsrzhk politikalarrna
uymakla ytikiimliidtirler' Yrikiimliiliik, gahganlann tiimtine ve bunlarrn boganmrg dahi olsalar
e$leri, 3' dereceye (3. derece dahil) kan ve kayrn hrsrmlarrrun denetim yaprlan qirrket ile
do[rudan veya dolayh oiarak menfaat, ortakhk, kilit ydnetici srfatryla ig yapmalan, ola[an
ekonomik iligkiler drgrnda borg ve alacak iligkilerine girmeyi yasakrar.

Normal bankacrhk iglemlerinden olan vadeli/vadesiz mevduat ve kredi iligkisine girilmesi faiz
oranlarrnrn piyasa kogullarrnr ve tigtincii gahrslara tarunan oranlarrn aynlsl olmasr lhalinde
bafrmsrzhfrn ihlali sayrlmaz.

o) Denetim hizmetlerinin ytirtitiiimesinde, denetim hizmetine baglamadan dnce, srlrumlu
denetgi tarafindan, denetim ekibinde yer alan denetgilere, denetgi yardrmcrlarrna ve diler
girket personeline, "ig iiiqkilerinde Balrmsrzhk Kurallan" , denetlenen girketle ilgili ,,Srr
Saklama", gizlilik prensipleri, denetlenen girketin finansal araqlarrna yaprlacak fiinansal
yatrtmlar hakkrnda ve denetlenen girketin denetimi siirecinde igeriden ofirenilen bilgilerin
ticaretinin yaptlmamast konuiannda egitim verilir. Bu konularda KKS,den Sorumlu Denetgi
tarafindan' sorumlu denetginin, di[er denetgilere ve gahganlara e[itim verip vermedifii liontrol
edilir.

d) sorumlu denetgiler, denetgiler ve qirketin di[er gahg anlan, ba[rmsrzlk politika ve
prosediirlerinin anlaqrlmasrndan ve bunlara uygun davrarulmasrndan sorumludurlar ve aga[rda
belirtilen hususlarr yerine getirmelidirler.

- ilgili olan tiim balrmsrzhk politika ve prosediirlerini okumahdrrlar.

- Ba[rmsrzhk politika ve prosedtirlerinin hangi kapsamda kendileri ve yakm aile bireylerri igin
uygulanabilir oldu[unu anlamahdrrlar.
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- Yakrn aile bireylerinin balrmstz denetim hizmeti veya denetim drgr giivence hizmeti verilen
miigteri ile olan finansal ve ig iligkilerinin ba[rmsrzhf r zedeleyecegi bilinmelidir.

- Yakrn aile bireylerine bafrmsrzhk politika ve usulleri hakkrnda bilgi veri]melidir.
Gerektiginde bafrmstzhkla ilgili uyum ve raporlama gaftlarrnr yerine getirmek igin, aile
bireylerinden finansal ve iq bilgileri elde edilmelidir.

- Balrmsrz denetim hizmeti veya denetim harici giivence hizmeti verilen miiqterilere verilecek
hizmetlerde srnrrlama ve krsrtlamalar olacafr bilinmelidir.

- $irket biinyesinde gahganlar her zamanba[rmsrzhk politika ve prosedtirlerine uygun hareket
etmelidirler.

p) $irket, sorumlu denetgiler, diler denetgiler ve girket gahqanlarr, denetim hizmetiverrdikleri
girketten ba[rmsrz ve tarafstz olmak zorunda olup, higbir qekilde denetim hizmeti verilen
g irketin kar ar alma mekani zmas rnda yer alamazlar .

r) Verilen denetim hizmetine dair ricret ile ilgili aga[rdaki hususlar bafrmsrzl[r zedeleyen ve
ortadan kaldrran hususlardrr.

- Denetim hizmeti verilen girketin, gegmig yilarailigkin denetim ricretinin, gegerli bir sebebe
dayanmaksrzm odenmemesi.

- Denetim iicretinin, denetim sonuglarr ile ilgili
tarafindan denetlenen igletmeye sunulan denetim
belirlenmesi bafirmsrzhk ihlali sayrlacaktr.

ilr- vrtt$rnni ilisrtsixiN vE DENBTiM
KABULU VE DEVAM ETTINIT,UNSi:

sdzr,ngMEsiiNiN

$irket, miigteri iligkisinin ve denetim sozlegmesinin kabuli ve devam ettirilmesi'e dair
girket ortak ve gahganlarmtn izlemesi gereken kurallarr kapsayan ve mevzuatla uyumlu olan
politikalar agafrdaki gibidir.

1) $irketin miigteri kabul ve devam politikalarr (EK- FR037 ve FR039) girketin itiba'na
zarar getitmeyecek miiqterilerin kabul edilmesine rehberlik eder. Hizmet verilen rnevcut
bir mtigteriye hizmeti vermeye devam edilip edilmemesi veya yeni bir mi.iqteri ile hizmet
iliqkisi kurmadan cince ve yeni bir denetim hizmetini kabul .iip Ltrn"-eyi de[erlendirirken
girket bu politikalara uygun hareket eder.

2) $irket, uygun olmayan ig iligkileri bulunan ortaklarr veya kilit ycineticileri hakkrnda
qaibeler olan, dtirtist olmayan girketler ile mtigteri iligkisine girmekten kagrnrr.3) KKS'den Sorumlu Denetgi'nin mrigterilerin ortaklannln, varsa ana ortakh[rnrn iligkili
taraflarn ve iist dizey yoneticilerinin kimlik bilgileri ve ticari itibarlarrnr, mtigte,rilerin
faaliyetlerinin nitelifini' mrigterilerin kara para aklama igi yaprp yapmadrklannr, yolrsuzlukve sair sug tegkil eden faaliyetleri bulunup bulunmadrfrm belirlemesi, hem clenetci
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balrmsrzhfmt hem de grkar gatrqmalarrnr tespit edebilmek igin cinemli bir unsur.dur. Bu
miigterilerin kabulti prosedtirleri aqamasmda, KKS'den Sorumlu Denetgi tarafln<lan arka
planda gerekl r. u bulunmasr
halinde girket o

4) Hizmet kabul ve sozlegme
yaptlmadan cince, btittin balrmsrzhk ve grkar gatrgmalarr glzd,engegirilmiq olmaldrr.Bafrmszhk ve grkar gatrqmalanrun gcizden gegirmeleri KKS'den Sorumlu Denetgi
tarafindan yaprlmaktadrr' ilgili mevzuat ile diizenlenmig olan ba[rmsrzhk kur:allarrna
uygun olmast bakrmrndan, her miigteri igin sunulmasr planlanan hizmetlerin lcapsamr
ayrrntrh bir qekilde incelenmektedir. Gdzden gegirmeler srasmda, ba[rmsrzhfr teh,cit eden
hususlarm ottaya grkmasr halinde bafrmsrzhlrn zedelendi[i ve ortadan kalkhgl kabul
edilir' Bu gibi durumlarda miigterilerin kabul edilmesi ve hizmet verilmesi gergeklergmez.

5) Sorumlu denetgiler ve difer denetgiler, denetim hizmeti verilmesi stirecinde ortaya grkan
baErmsrzhfa ycinelik tehditleri, bunlar igin ahnan onlemleri ve yapian tiim
defierlendirm elert yazir olarak kayda almak ve de saklamak zorundadrrlar,

6) Bafrmsrzh[rn zedelenmesi halinde veya ortadan kalktrklarr haller KGK,ya bildirilir ve
onay ahnmak suretiyle denetim sozlegmesi sonlandrrlr.

7) Mtigteri ve hizmet kabulii anlagmasr saflandrktan soma, denetim scizlegmesii KGK
tarafindan yayrmlanan Bafrmsrz Denetim Yonetmeli!i'nin 2g uncu maddesinde belirtilen
hususlan kapsayacak gekilde diizenlenir vetaraflarca kargrhkh imzalanr.(EK-FR0,l0)
Ba[rmstz Denetim Ycinetmelifiinin 34 iincii maddesi uyannca, denetim sozleqmeleri ile
ilgili olarak KGK tarafindan istenecek bilgiler, scizlegmeni n imzalandr[r tarihi taklp eden
gtinden itibaren en geg 30 gtin iginde KGK'ya bildirilir.

8) Mtigteri risk de[erlendirmesi yaptlmasr ve mtigteri ile iligkinin devam ettirilmesine karar
verilirken (EK FR037, FR039) aga[rdaki prosedrirler izlenir. KKS,den Sorumlu Denetgi
ve sorumlu denetgiler bit araya gelerek, mrigterinin durumu, sunulan hizmetleri ve mevcut
veya onceki denetimler srasmda ortayagrkan sorunlan deferlendirir.
- Miiqteri veya iligkili taraflarrna kargr diizenleyici otoritelerin aldrfir bir yaptrrrm karan
varsa delerlendirilir.
- Miigteri hakkrnda potansiyel risk deferlendirmesi yaprlrr.
- ortaklann ve miigteriye hizmet veren denetim ekibinin yetenek, tecrtibe ile mriqteri veya
verilen hizmete iligkin olasr risk durumlarmdaki yetkinlikleri de[erlendirilir.

9) Miiqteri ile iligkinin sonlandrtlmasma karar airnmasr durumunda, mtiqterinin tist
yonetiminden sorumlu olan kigiler ile gdriigiiliir. Denetim hizmetinden gekilme kararr igin,
KGK veya difier dtizenleyici otoritelere bildirilir. Bu agamad a yapianbtittin goligmelerin
sonuglarr ve dayanaklan belgelenerek dosyalarur.
Ancak, denetgi denetleme scizlegmesini sadece hakh bir sebep varsa veya kendisine kargr
gdrevden alnma davast agrlmrgsa fesh edebilir. Gciriig yazrsrrun igerifine iliqkin fikir
aynhklan ile denetlemenin girketge smnlandmlmrg olmasr veya gdrtig yazrsr vermekten
kagrnma hakh sebep sayimaz. Denetginin scizlegmeyi feshi yazrh ve gerekgeli olrrLaldrr.
Denetgi fesih tarihine kadar elde etti$ sonuglarr genel kurula sunmakla yiikrimlidtir. Bu
sonuglar "TTK" nn 402 inci maddesine uygun bir rapor haline getirilerek sunulur.
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10)Mtiqteri iligkisi ve denetim sozlegmesinin kabulii ve devam ettirilmesi agamasrnrla (EK-
FR037' FR039); denetim hizmetinin kabul edilmesi igin, qirketin mevcut gerekli yeterlilik,
beceri, kapasite ve kaynaklara sahip olup olmadrgr gozden gegirilir. Bu defierlendirme
sonucunda, denetim ekibinde yer alacak sorumlu denetgi, a"n1tgi, denetgi yarduncrsr vegirket persone rilecek sektor veya denetim konularrna iligldn bilgi
sahibi olup eti personelinin ilgili dtizenleme ve raporlamahiiktimlerine veya gerekli bilgi ve becerileri etkin bigimde
edinebilme kabiliyetinin olup olmadtfr, awca denetim qirketimizin gerekli yeterlilik,
beceri ve kapasiteye sahip yeterli personelinin bulunup, bulunmadr[r (EK- FR003), bununyarunda gerekmesi halinde uzmanlardan faydalanma imkarurun bulunup, bulunmadrfir
denetim kalitesinin, gdzd,en gegirilmesi igin gerekli krstaslara ve liyakat gartlarrrra sahip
kigilerin bulunup, bulunmadrfr, girketin raporlama sriresi iginde denetimi tamamlayrp
tamamlayamayacapr gibi fakt<irler incelenip, delerlendirildikten soffa girketin ve r1enetim
kadrosunun talep edilen denetim hizmetini verebllecegine kanaat getirilmesine ba[1 olarak
denetim scizlegmesi kabul edilir. (EK- FR040) Aksi takdirde denetim sozlegmeiii kabul
edilmez.

IV. INSAI'I KAYNAKLARI

$irketimiz denetim faaliyetlerini mesleki standartlar ile yiiriirliikteki mevzuat htikiimlerine
uygun olarak yiiriitrir' Denetim ekipleri, denetlenecek firmamn faaliyet konusuna gdre gerekli
yeterlilik ve beceriye sahip, etik ilkelere ba!h, uygun personelden oluqturularak, girketimiz ve
sorumlu denetgilerin iginde bulunulan gartlara uygun rapor di.izenlemeleri sallanrr. $ir,ketimizpersonelinin iqe ahmr, performans deSerlendirmesi, yeteneklerinin geligtirilmesi kariyer geligimi,
terfi koqullarr' iicret, personel ihtiyacrnrn planlanmasr ve denetim ekiplerinin olugturuhnasryla
i I gi I i a g rkl am alar ay nntrlar ryl a a g a[r d a y er al maktadrr.

$irket olarak hedefimiz miikemmele ulagmaktrr. Hedefimizi gergekleqtirmek, meslele merak
duyan ve isteyen geng yeteneklerin bizi tercih etmelerinden gegmektedir.

iqe alrm prensipierimizi ve politikalarr mtzrbuparalelde geligtirir ve uygularv.
$irketimizin ige ahm prosedi.irii, girketimizin kurumsal vizyonu, temel yetkinlikleri ve teknik

donarummr tagryan gahganlarr istihdam etme kademelerini agrklar.
Her yrl tamamlanml$ ve raporlanmrq denetim hizmetlerindeki bir dnceki yrla gore ortaya

grkan artrg oranr dikkate almarak, personel ahmr planlamasl yaprlmaktadrr.
$irketimiz personel ihtiyacrnr kargrlamak igin, ige ahmlardayiiksek ci[renimini veya .giiksek

lisansmr tamamlamrq, yabancr dil bilen kiqileri tercih etmektedir.
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$irketimiz personel ihtiyacr,
Talep edilen personel ihtiyacr igin,
yoluyla ige ahmlar yaprlrr.

Uygun goriilen CV'ler incelenir, (EK- FR010) numarah "ig Bagvuru Fomu,, itd,aylara
doldurturularak, Ycinetim Kurulu'na sunuhn. Bu adaylar yonetim Kurulu tarafindan miilakata
almtr' Adayla ilgili (EK- FR011) numarah "Miilakat Srireci Degerlendirme Formu,,doldurulur.

iqe ahm kararr verilirse (EK- FR012) numarah "ucrei Belirleme Formu,, ile .yeni ige
almanrn iqe baglama ticreti belirlenir.

ige ahnmast karar verilen gahgan ile (EK- FR013) veya (EK- FR014) numarah Belirsiz
veya Belirli Stireli ig Sdzlegmeleri dtizenlenir.

Ige ahnmasr sozlegme ile kesinlegen personele
Kartr" doldurulur.

(EK- FR015) numarah "personel Bilsi

(EK- FR009) numarah "personel Talep Formu" ile belirlenir.
girketimize y apian bagvurular deferlendirilir ay'ca, referans

Ige kabul edilen personele oryantasyon siirecinde,
girketimizin vrzyon ve misyonlarr anlatrlrr, gahganm
muhasebe veya denetim programlarr hakkrnda bilgiler
numarah "Oryantasyon E[itim Formu,, doldurulur.

girketimiz boliim ve gahganlan tarutrlrr,
yapaca$t iqler anlatrlr ve kullanacagr
verilir. Ekte bulunan (EK- FR02g)

$irketimizin kariyer geligimi aqafrdaki qekilde srralanmaktadrr;

- (EK- FR016) numaralt formda belirtilen e[itim dr.izeyine sahip olanlar, $irketi mizde
denetgi yardrmcrsr olarak ige ahnrrlar.

- Denetgi yardrmctlarr, elitimlerine gcire iki veya iig yrl SMMM stajrnr tamamlayarak,
SMMM ruhsah smavlarma girerler. Bagarmalarr sonucunda SMMM ruhsatma sahip olurlar.
Ayrtca SMMM ruhsatrna sahip olan gahganlarrmrz KGK bafrmsrz denetim srnavlarrnr bagarmalarr
halinde "Ba$rmsrz Denetgi Belgesi,' alnlar.

- "Serbest Muhasebeci Mali Miiqavir Ruhsatr,, ve
denetgi yardrmcrlarr, denetgi olarak atanrlar. (EK_ F,R0l7)

- Denetgiler, 10 yrl denetim gcirevinde bulunduktan
sorumlu denetgi olarak atanmak izere Kamu Gcizetim
FRO18)

- Denetgiler, 15 yrl denetim gdrevinde bulunduktan
sorumlu denetgi olarak atanmak izere Kamu Gozetim
FRO18)

"Bafrmsrz Denetim Belgesi"nii alan

soffa, KAYiK'ler harig denetimlerde
Kurumu'nun onaylna sunulur. (EK-

sonra, KAYiK'ler dahil denetimlerde
Kurumu'nun onayma sunulur. (EK-

$irketimiz personeline teorik ve uygulamah efitimler ve mesleki geliqimlerini saflayacak
diler e$itimleri ayhk olarak hazrlanan e[itim programrmza gore verilir. (EK- FR029, FR030,
FR031, FR032)

$irketimize yeni ahnan denetgi yardrmcrlarrrun, qirkette deneyimli ve krdemli denetgilerin
yarunda refakat gahgmasr uygulamasryla yeti gmeleri sallamr.

$irketimiz personeline altr ayda bir/yrlda bir bafirmsrzhk efitimi verilir.
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Kariyer geliqimi, performans ve terfi srireglerimiz, yetenekl erimiz ve qirketim iz igindefer
yarutma amaq ve gabalarrmrza katkr sa[lamak izere belirlenmiqtir. Her yetkinlik, galgan
personelin kariyeri boyunca geligtirmesi beklenen bilgi, nitelik ve davramglardaki ilgrlemeyi
gosterecek qekilde drizenlenmistir.

Personelin performans ve etik ilkelere iliskin. girket beklentilerini kavlamasr ve oErenmesi
sa[lanrr.

$irket personeline, performans artrrmr.
konularda e[itim verilir.

meslekte ytikselme ve kariyer geligimi lle ilgili

$irketimizde, girket personelinin performans de[erlendirmesi, sorumlu denetgi ve .yonetim
kurulu tarafindan yaprlrr. (EK- FR033) Personelin performans de[erlendirmesi sonucunda,
performansr ytiksek olan gahganlarrn yrlhk ricretleri belirlenirken farkh oranlarda artrg yzLprlmasr
saflanrr.

$irket personeline bulunduSu pozisyondan daha ytiksek sorumluluk gerektiren pozisryonlara
yiikselmenin performans kalitesine ve etik ilkelere bafhhfa dayandrlr ve girketin pol1tika ve
prosediirlerine uyulmamasrnrn disiplin iglemiyle sonuglanabilecefii hakkrnda bilgilendirme ve
efiitim gahgmalarr yaprlrr.

Teknik bilgi ve ycinetsel becerilerin geligtirilmesi prosedtirt, drizenleyici oloriteler
tarafindan belirlenen mesleki egitim ihtiyaglarrmn sa[lanmasr suretiyle, girket galganlarrnr. teknik
bilgi ve yeteneklerinin geligtirilmesi, girketin mevcut ve gelecekteki yoneticilerinin profesyonel ve
yonetim yeteneklerinin geligtirilmesinin saflanmasr amactyladrizenlenmigtir.

$irketimiz personelinin yeterlilifinin devamhh[r, btiytik olgiide stirekli mesleki geligime
ba[hdrr' Mesleki geligimin sa4anmasr ve korunmasr sayesinde meslek personelinin bilgi ve
kabiliyetler i muhaf aza edil ebilir.

Yine' yeterliligin devamhh[r igin, girketimizin her kademesinde yer alan personeli, siirekli
uygulamah egitim ve efitim kaynaklarr ile desteklenir. (EK- FR029, FR030, FR031)

EEitim ihtiyaclarrnrn Belirlenmesi:

Egitim ihtiyaglarrnrn belirlenmesinde en onemli kaynak, drizenleyici otoriteler tarafindan
belirlenen efitim gerekliliklerinin noksansiz olarak uygulanmasrnr sallayacak efitim programmm
olugturulmastdr. oluqturulan e[itim programlarr girket ycinetim kurulu tarafincian onaylanrr,. (EK-
FR02g, FR030, FR031, FR032)

Kariyer ve performans ydnetimi aqamalan, girket personelinin her birinin efitim
ihtiyaglarrrun ortaya konuldu[u siiregler olarak egitim gereksinimlerinin belirlenmesinde difer bir
onemli kaynaktrr.

Ycjnetici ve gahqan personelin egitim seviyelerine grire e[itim ihtiyaglan ortaya konulur ve
belirlenen plan dahilinde izlemesi vaorlr.
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$irket oftaklart, ycineticiler, denetgiler, gahganlar dahil e[itimin adr, katr]rm saylsr, egitim
yeri, tarihi ve siiresi ve e[itim ttrti gibi her seviyede egitim planr ve btitgesi hazrlanr.

$irketteki e$itimlerin gergekleqtirilmesinde; drgarrdan sa[lanan elitmenler ile girketin
yoneticilerinden faydalanrlrr. Dolaytsryla, elitim planlanmasr yaprlrrken, qirket igi e[itrnenlerin
belirlenmesi ve egitmen olarak yetigtirilmeleri sa[larur. Bu gergevede gorevlendirilen qi'ketimiz
e[itmenleri gerekli bilgi, etki ve yetkinlik geliqimini sa[lar.

$irketimiz btinyesinde teknik imkan ve elitim kaynaklarrrun bulunmamasl hallerinde,
qirketimiz kadrosunda yer almayan, uygun yeterlili[e sahip kigilerin hizmetlerinden de
yararlanrlabilir.

ilcret Ve Sair Haklar;

$irketimiz biinyesinde yer alan tiim gahganlar ige baglarken, kendileri ile mutabak ata varrlan
iicret ile gahgmaya baglarlar' (EK- FR012) ig ile ilgili seyahatlerin tiim giderleri belge kargrlfrnda
kendilerine odenir. Ayrrca, bu seyahatler igin harcrah ddemesi yapimaz. eahgan per:sonelin
iicretlerinin belirlenmesinde krdemi, performansr, yrlhk gahgma saati gibi hususlar dikkate a1nr.
(EK- FR036)

Personel iicretlerinden ayrr, gahgrlan giinler igin; qirket gahganlarrmula, gahqtlan her giin
igin, gunhik yemek karqrhlr olmak izere, Gelir Vergisi Kanununun23lg madde kapsamrrLd a,her
yrl igin yeniden tespit edilen yemek bedeli, ayhk yemek figi olarak verilir.

Ayrtca, girket gahqanlarrmrza, giinliik igyerine gelig ve gidig kargrh[r olmak izere, Biiyrik
$ehir Belediyesi tarafindan her yrl ocak ayr baqrnda belirlenen ulagrm iicreti dikkate alnarak yol
bedelleri ayhk olarak odenir.

Bir yrlhk gahqma sonrasr yaprlandelerlendirmeler sonucunda; her yrl tespit edilen enflasyon
oranlnln gok iizerinde iicret artrqlarr yaprlrr.

Yukarrda belirtilenler drgrnda iicret, hak ve yararlandtma yaprlmamaktadrr.

$irketimiz her bir denetimin sorumlulu$unu bir sorumlu denetgiye verir.

Denetimi iistlenen sorumlu denetginin kimli[i ve gdrevlendirildi[i miiqterinin kilit
yoneticilerine ve iist ycinetiminden sorumlu kigilere bildirilir.

Sorumlu denetgi tayin edilirken, denetim gdrevinin sorumlulufiunu iistlenecek yeterlili[e,
beceriye ve gcirevi sonuglandrrabilecek yetkiye sahip olmasr sa[lamr.

Sorumlu denetgi, trim olarak denetim ekibinin denetim hizmetini gergekleqtirecek beceri,
yetkinlik ve zamana sahip oldugundan emin olmahdrr.
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Denetim ekibi iig kigiden az olamaz. Denetim ekibinde yer alan sorumlu denetgi .ve di[er
denetgilerin en az bir yede[i belirlenir. Bunun yanrnda, denetim ekibi olugturulurken, igin
biiyiikltilii, igeri[i ve yaprlacak gahgmalarrn karmaqrkhpr g'zrjntinde bulundurulur.

Sorumlu denetgi, denetim hizmetinin her tiirlti sorumlulu[unu, denetim ekibinde yer
alanlarm her birinin gozetimini ve kontroliinri i.istlenir. Denetim ekibinde yer alan krdemli denetgi
ise, denetim planmrn yiiriitrilmesinde, denetim ekibine yol gosterme iginden ve dernetimin
tamamlanmasmdan sorumludur. Denetim ekibinde yer alan difer denetgi ve denetgi yardrmcrlarr
denetimin yiiriittilmesinden sorumludurlar.

Sorumlu denetgi, denetim ekibini planlarken, denetim ekibinde yer alanlarrn yetkinliklerini,
denetim iginin igeriline uygun tecriibelerinin olmasr ve igi gergeklegtirebilecek gerekli zantanlarrn
olmast gibi unsurl an da goz oniinde bulundurur. Bu unsurlarm baghcalarr aqafrda yer almal<tadrr.

- Denetim hizmetinin boyutu ve karmagrkhfr

- Finansal tablolann hazrlanmasrnda kullarulan finansal raporlama sistemi

- Denetim hizmetine iligkin her hangi bir grkar gatrqmasr veya balrmsrzhk ihlali olasrlEr

- Denetim ekibinde yer alan garrganlann nitelikleri ve deneyimleri

$irket, denetim hizmetlerinde yer alacak denetgi ve yardrmcrlann gorevlend:irilmesi
srirecinde, ekipte yer alacak personelin gerekli yetkinlife sahip olmalannl ve tistlenecekleri
gcirevlerde kendilerini mesleki anlamda geligtirecek zengin deneyimler ve firsatlarla
kargrlagtrrmalarmr safilayacak prosediirler olugturur.

$irket, denetim ekiplerinin olugturulmasr prosediiri.inde gu amaglarrn gergeklegtirilmesi goz
oniinde bulundurulur.

- Denetim hizmetlerinde gdrevlendirilen sorumlu denetgi, denetgi ve diger personelin iistlerrdikleri
gorev ve sorumluluklafln gereklerini yerine getirebilecek drizeyde yetkinlik ve uzmanlk sahibi
olduklan do[rultusunda uygun bir grizetim yanrnda makul bir giivence vermek,

- Denetim ekibinde gdrevlendirilecekler kendilerini mesleki alanda devamh geligtirecek, r1efiiqik
tecriibe ve firsatlar yaratacak gekilde denetim hizmetlerinde gdrevlendirilir.

Aqa[rda ayrtnttlart yet alan, sorumlu denetginin sorumluluklarr kendisine bildirilir.

- Denetimin ytiriittilmesinden ve gcizetiminden,

- iginde bulunulan gartlara uygun rapor diizenlenmesini sa[lamaktan,

- Qahgma ka[rtlarrnrn gozden gegirilmesinden,

- Mtigteri ycinetimi ile iletiqime gegmekten,
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- Balrmsrzhk ihlallerini ycinetim kuruluna bildirmekten,

- Miigterilere sunulan hizmetlere iligkin bilgileri denetim girketine bildirmekten.

- Finansal tablolann mevzuat ve finansal raporlama standartlarrna uygunlu[u konusun <la karar
vermekten,

- Basrmsrzhgr tehdit eden kogullan ve iligkileri tespit etmekten,

- ortadan kaldrrrlamayan veya etkisi azaltrlamayan ba[rmsrzh[r tehdit eden bir dururn tespit
ettifinde,

a) Bafrmsrz denetim kurulugu ile gciri.igerek bafrmsrzh[r tehdit eden faaliyet veya iglemlerin
iptal edilmesinden

b) Bafrmsrz denetimden gekilmek rizere
almmasmr sa[lamaktan

gerekli si.ireglerin baglatrlmasr gibi onlemlerin

c) Konuya iligkin tartrqmalart ve ulagrlan sonuglan yazirhale getirmekten.

- Baftmsrz denetim iginin bagka bir sorumlu denetgi tarafindan devralmmasr halinde, defigiklik
tarihine kadar yaprlan tiim iglerin gozden gegirilmesinden sorumludur.

Sorumlu denetgi gorevlendirilirken, sorumluluklarrnr tam olarak yerine getirmeleri igin
yeterli zamana sahip olmalarrnr sa[lamak amacryla, bunlarm ig yrikleri ve mi.isait olma durumlarr
gozden gegirilir. (EK- FR005, FR006, FR007)

$irketimiz denetimlerin meslek standaftlan ile ytiriirhikteki mevzuat hi.ikiimlerine uygun
olarak ytiriittilmesi, girketin veya sorumlu denetgilerin iginde bulunulan gartlara uygurr rapor
drizenlemelerini sa[lamak igin sorumlu denetgilerin gdrevlerini yiirttebilecek gerekli yeterlilik ve
beceriye sahip uygun personerin gcirevlendirilmesi yaprlrr. (EK- FR01s)

Denetim ekipleri gorevlendirilirken denetim ekibinde yer alacak denetgilerin, denetim
yaprlacak sektcjre uygun efitim ve tecriibeye sahip olup olmadrklarr, mesleki standartlar ve
ytirtirliikteki mevzuat hiikrimlerine iligkin sahip olduklarr bilgi ayncabilgi teknolojileri hakkrnda
bilgi sahibi olmak dahil teknik bilgi ve uzmanhfa sahip olup olmadrklarr, mesleki muhakeme
kullanabilme kabiiiyetlerinin bulunup bulunmadrfr, girketin kalite kontrol politika ve prosedrirleri
hakkrnda bilgi sahibi olup olmadrklarr dikkate almrr. (EK- FR003)

V.DENETINIiN vUntjrULMESi

$irketimizde yiirtittilen her
hi.ikiimlerine uygun oldu[una ve

bir denetimin mesleki standartlar ile
diizenlenen raporlarrn iginde bulunulan

yiirrirlriktek i mev zuat
gartlara uygunlufiuna
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iligkin makul gi.ivence safilamak amacryla CAp programr
Defigik sektorlerin denetrenmesi durumunda o sektdrlere ozsu

ve denetim rehberimiz kullanrlrr.
rehberlerden de yararlarular;aktrr.

Yii lme itesi Tu

-$irket, denetimin ytirtitrirmesindeki kalitenin tutarhhfrnr,
rehberlerin oluqturulmasryla sallar.

-Denetimde uygun bir ekip gahgmast ve e[itim ile denetim ekibinin d,aha azdeneyimli iiyelerinin
kendilerinden beklenen galtqmarun amaglarrnr agrk gekilde anlamalarrna yardrmcr olunur.

-Personel gdrevi esnastnda ba[tmsz, diirtist, tarafsrz olmah, gizlilik ve prof'esyonel clavrarug
ilkelerine uygun davranmah, mesleki yeterlilik, giivenilirlik , ozen ve titizli[e sahip olmaldrr.
istihdam edilen personel mesleki sorumluluklarrnr yerine getirebilecek kalitede olup, siirrekli ve
diizenli olarak hizmet igi e[itime tabi tutulmaktadrr.

-Bafrmsrz denetgiler denetim sona erdilinde, sorumlu denetgi tarafindan de[erlendirmerye tabi
tutulmaktadrr.

-$irkette kalite kontrol
dair makul bir grivence
edilir.

-Kontrol faaliyeti, tamamlanmrg belli denetim
igermektedir.

dosyalanrun segilmesi ve kontrol edilmesini

-Dosya segiminde mrigterinin biiyiikliigii, dnceki kontrol faaliyetlerinden elde edilen sonuglar ve
miigterilerle ilgili belirlenmig olan riskler esas almrr.

-Denetim gahgmalarrnda gorev yapan personel ve sorumlu denetgi, aym dosyarun kontrgl etme
faaliyetinde gdrev y apamaz.

- Kontrol sonucunda tespit edilen bulgular yazryaddkiiltir ve dokriman haline getirilir.

-Doki.imanda belirlenen hususlar aynr zamanda tavsiyeleri de iqerir,

-Denetimlerin muhasebe ve denetim standartlarrna uygun gekilde yaprlmasr sorumlu denetgi
tarafindan ytiriitiihir.

-KKS'den Sorumlu Denetgi gahgmalarrnr denetim
zorundadrr.

-KKS'den sorumlu Denetgi denetim dosyaiannr trim ydnleriyle inceler, bu inceleme galgma
ka[rtlarrnr denetimin planlanmasmr denetim ekibinin yaptr[r gahgmalarr igerir.

rma iinelik uslar:

sektcjre veya denetimin konusuna ozsii

prosediirlerinin yeterli etkin ve prosedrirlere uygun olarak uygulandrgrna
elde edebilmek igin, kalite kontrol sisteminin igleyip iglemedifi kontrol

raporu gcinderilmeden once tamarrrlamak
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-KKSnden sorumlu Denetgi denetim ekibinde yer alandenetgilerle ilgili bafrmsrzlk husruslarmr,
belirlenen onemli riskleri ve bu risklerle ilgili yaprlan gahgmalarr, gahgma ka[rtlarrmn yaprlan igi
ve vanlan sonugla' belgeleyip belgelemedifii kontrol eder.

Sorumlu denetgi;

- Denetim programl vasttastyla belirlemig oldu[u denetim hedeflerini ve iglemlerini her bir
denetgiye bildirir.

- Denetqilere atanan iglemlerden, denetgi tarafindan anlagrlmamrg konulann ve iglemlerin nasrl
yaprlacafrnr tekrar eder.

- soz konusu iqlemler iginde, zorluk derecesi ytiksek <jzellikli iglemleri daha tecrtibeli de.etgilere
verir.

- Ozellikli ve zorluk derecesi ytiksek ig ve iqlemleri kontrol eder.

- Denetimin ytiriitiilmesi srasmda ortaya grkan ve planlanmamrg hususlar ttim denetim ekibiyle
istigare ederek gerekli gcirdtigi hallerde toplantr di.izenrer.

Giizden Gecirme:

$irketimiz denetim ekibinde yer alan daha az deneyimli ekip tiyeleri tarafindan yaprlan
galtqmalar, ekipteki daha deneyimli ekip tiyeleri tarafindan gozdengegirilir. Bu gcizden E;egirmeiglemi hem denetim srasmda hem de denetim raporu hazrlanntadan once denetimin rnesleki
standarllara ve yiirtirliikteki mevzuat hi.ikiimlerine uygun yiinittiltip yi.irtitilmediginin ilave
deferlendirme gerektiren denetim hususlanrun oftaya grkrp grkmadrlr, uygun istiqare yaprlp
yaptlmadr[t, ulagrlan sonuglann belgelendirilip belgelendirilmedi[i, yaprlan denetimin niteliEini,
zamanlamaslnl ve kapsammt rcvize etme ihtiyacmrn bulunup bulunmadrfrrun, yaprlan gahrgmarunvanlan sonuglan destekleyip desteklemedigi ve uygun bigimde belgelerrdirilip
belgelendirilmedi[i, elde edilen kanrtlann diizenlenen raporu desteklemek igin yeterli olup
olmadrklarrnt iqermektedir. Gozden gegirme iglevini yapan denetgi, krdemsiz denetginin
hazrrlamrg oldufu gahgma ka[rdrnr, gdzden gegirme iglemini yapiprnadair belgelendirme yapmak
amacryla paraflar.

Gcizden gegirilme iglemi esnasmda;

- Denetim stirecinde ofi.ayagrkan onemli hususlar denetim kadrosunda yer alan sorumlu denetgi ile
miizakere edilir.
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- Denetim ekibinin vardrfr cjnemli yargiar ile ulaghgr sonuglara iligkin segilen galgma kafrtlarr
gozden gegirilir.

- Denetgi raporu olugturulurken, ulagrlan sonuglann ve onerilen raporun uygun olup olmadrfr
deferlendirmesi yaprlrr.

- Denetim ekibinin, denetim
deferlendirmesi yaprlrr.

qirketinin sciz konusu denetime iligkin bafrmsrzh[rnrn

- Gci^ig farkhhklarr igeren hususlar ya dadi$er konularda istigareler yaprlrr.

- Denetim srasmda belirlenen cinemli riskler ve bu risklere karqr yaprlan iglemler hakkrnda
agrklamalar yaprlrr.

- Ozeilikle onemli risklerle ve onemlilikle ilgili varrlan yargrlar agrklanrr.

- Yonetime ve tist ydnetimden sorumlu olanlara ve gereken hallerde diizenleyici kurumlar gibi
di[er taraflara iletilecek olan hususlara bakrlrr.

$irketimiz, sorumlu denetgilerin, denetgilerin ve diger personelin, gerektilindle bazr
konularda bilgi, yetkinlik, tarafstzltk, otorite ve karar verme yetkilerine sahip olan kigilerden
destek almasmt ongoren istigare krilttirrinii tegvik edici bir bigimde yonetilmektedir. istigare
ktilttini, qirketin tiim gahganlarma mesleki uygulamalann btittin fonksiyon ve hizmet kanallanrun
yarunda, ba[rmsrzhk ve etik kuralla' da kapsayacak qekilde yayrlmahdrr.

Denetim ekibinde yer alan sorumlu denetgi, gerek duyulmasr halinde, girket iginde,n veya
drgartdan dzel uzmanh[a sahip kiqilerle konularr uygun mesleki seviyede miizakere eder. Bununyarunda denetimle ilgili uygun aragtrma kaynaklarr kullanrlrr. yaprlan istigare, kalitenin
artttrtlmastna ve mesleki muhakemenin kullanrmrnrn geliqtirilmesine yardrmcr olur. istigareye
gerekli cilgtide yer verilmesi zor ve tarttgmah konularda denetim personelini istigareye tegvik edenve istigareyi bir gtig olarak kabul eden bir kiiltiirtin geligmesine yardrmcr olur. )/aprlan
istigarelerin etkinlik kazanmast igin, danrgrlacak konularrn btittin yonleriyle istiqare edilen iiigilereiletilmesi, istipare edilecek kigilerin yeterli bilgi, krdem ve deneyime sahip olmalarr, iistigare
neticesinde ortaya qrkan sonuglann uygun bir gekilde belgelendirilmesi ve uygulanmasrna btrf1drr,
Gerekmesi halinde, istigare amacryla di[er girketlerin, mesleki ve dtizenleyici kuruluglanrr veya
'l*tlt ,ottlt.kontrol 

hizmetlerini sa[layan ticari kuruluglann verdi[i danrgmanhk hizmetle,rinden
rayoatanabllr.

istiqare hizmeti almmadan cince dan ceri ve kapasitesideferlendirilerek, qirketimizin ihtiyag duydu verecek kigi veya
kurulugun uygun vasrflara sahip olmasr halinde me yaprlrr.
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Uygulamada yer alan ilgili standartlarrn uygulanmaslna, yorumlanmasrna ve raporlama
konularma dair teknik muhasebe ve denetim sorularr veya uzmanhk bilgisi gerektiren bir denetim
hizmetine iligkin uzman kigilere dantgma geregi sorumlu denetgi tarafindan ele ahnmaktadrr.

Bundan baqka, sorumlu denetgi aqa[rda belirtilen konulardan sorumludur.

- Gerekli olmasr halinde istigare stirecine katrlmak,

- Istigare sonucu ottaya grkan sonuglann uygun bir qekilde dcikiimante edildiEinden ve
uyguiandrlrndan emin olmak"

Bir uzmandan yardrm ahnmasrrun sonucu ofiayagrkan maliyefleri izlemek

Denetim kalite kontrol incelemeleri, tiim denetim faaliyetleri igin
raporun tamamlanmasmdan dnce gergeklegtirilmesi gerekir.

Denetimin Kalite Kontroli.ini.in gozden gegirilmesi,
kurallarr hakkrnda yeterli bilgi ve deneyim sahibi olan,
almayan sorumlu denetgi tarafindan gergeklegtirilir. yeterli
bulunulan igletmenin faaliyet gosterdifi sektor, ekonomik
tecri.ibe ve bilgileri kapsamaktadrr.

Denetimin kalitesine yonelik gozden gegirme tamamlarun cayakad,ar. denetim raporuna tarih
verilmez' Ancak denetimin kalitesine yonelik gozden gegirmeye iliqkin belgelendirme, rapor
tarihinden soffa tamamlanabilir.

Denetimin kalitesinin gozden gegirilmesi denetim si.irecinde yaprlrr. Denetimin kalitesinin
gozden gegirilmesinin siiresinde yaptlmasr, sorunlarrn gecikmeden goziimlenmesini sa[lar.
Denetim kalitesinin gozden gegirilmesi sorumlu denetginin sorumluluklanm azaltmaz.

Denetimin kalitesini gdzden gegiren kigi, sorumlu denetgi tarafindan segilmemeli, denetimin
ytirtittilmesinde yer almamah, denetim ekibi adrna karar vermemeli, ay.l'cabu kiginin tarafsrzl[rnr
tehdit edecek hususlartn bulunmamasr gerekir. Bu kigi yiinetim kurulu tarafindan atanl.

Denetimin kalitesinin gcizden gegiren kigi kalitenin gozden
ekinde yer alan (EK- FRO 44) numarah ',Denetimin Kalitesinin
Kontrol Fomu" aracltptyla y apat.

Giirtis Farkhhklan:

Sorumlu denetgi, denetim hizmetinin ytiriitiilmesinde, denetim ekibinde yer alan derLetgiler
arasrnda, muhasebelegtirme, denetleme ve finansal raporlama hususlannda goriig farkllklarrmn
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ortam ve muhasebe ilkelerine ycinelik

gegirilmesi iqini bu rehberin,
Gozden Gegirilmesine iligkin
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ottaya gtkmast halinde goriig farkhhklarrrun kendisine vakit gegirilmeden iletilmesini, de:netimin
baqlamasr aqamasmda denetim ekibinde yer alanlara bildirir.

Denetim ekibinde yer alan denetgiler arasmda gdrtig farkhhklan grkmasr halinde, sorumlu
denetgi gdriig farkhhklarmt oftadan kaldrrabilirse ve denetgiler arasm da uzlaqma saflanrsra g6rug
farkhhklarr ortadan kalkmrg olur.

Denetim ekibinde yet alanlar arasmda ortaya grkan goniq farkhhklarr sorumlu denetgi
tarafindan giderilemezse, gdrug farkhhklarr denetimin kalitesini gozden gegirmeden s;orumlu
denetgi ile de goriiqi.iltir. Gdrtig farkhhklarr ofiadan kaldrrrlamazsa konu, girket y6netim kuruluna
gotiiriiliir. Yonetim kurulu sorumlu ortak denetgi, denetimin kalitesini glzd.engegirmeden siorumlu
denetgi ile gdriig farkhh[rnr tarttgrr, gerekti[ind e uzman kigilerin bilgisine baqvurur ve gorr.iq
farklrh[r yonetim kurulunda nihai olarak kararabaflamr.

Yonetim kurulunda karara baflanan goriiq farkhhklarr belgelendirilir ve alman karar
dofrultusunda denetim ekibi tarafindan uygularur. Sorun goztime kavugturuluncaya kadar rapora
tarih verilmez.

Cahsma KaErtlarr:

$irketimiz politikalarr uyannca, denetim ekibi tarafindan, rapor tarihinden itibaren 60 gtin
iginde, denetim gahgma kafrtlarrmn nihai denetim dosyasrnda birlegtirilmesi gerekmektedir,
Denetim gahgma kaprtlarrnrn, denetgi rapor tarihinden itibaren 10 yrl saklanmasr zorunludur.
Denetim gah$malartnda drizenlenen gahgma kalrtlarr mrigteriler baznda dosyalanrr ve gir.ketteki
gifreli kilitlerle dolaplar iginde saklarur. Kilitlerin gifreleri girket miidtini olarak atanan denetci
yardrmcrsr Sezi KALKANCI'da saklamr.

Qalrgma ka[ttlarr, gahgma ka[rdrm haznlayan denetgiden daha krdemli ve deneyimli bir
denetgi tarafindan gcizden gegirilmektedir.

Bazr ozellik aru eden durumlarda, denetim gahgma kafrtlarrmn birden gok ekipr tiyesi
tarafindan gozden gegirilmesi soz konusudur.

VI- IZLEME

$irketimiz Ycjnetim Kurulu, denetim hizmeti uygulamalamnrn ve prosedrirlerinin ttimiinii,
baftmsrz denetim hizmeti si.irecinde, incelemelerin ba[rms v olarak yiiriitrilmesi ile kalite trcontrol
sisteminin verimlilifini izlemekten sorumludur. Bu izleme stiregleri kalite inceleme stireci olarak
tarumlanu ve KKS'den sorumru Denetgi tarafindan yiirtittiltir.

Izleme sorumlusu yaptr[r de[erlendirmeleri rapor halinde girketimiz yonetim kuruluna
sunar' Raporda tespit edilen hususlar qirketimiz ydnetim kurulu tarafindan deEerlendirilir,
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Yonetim kurulu gerek gormesi halinde dtizeltici ve iyilegtirici kararlar alrr. izleme stireci (EK-
FR045) aracrh[r ile yiiriittiltir.

Izleme sonuglarrnr bir rapor haline getirir.

VII- BELGELENDINVTN

$irketimize yaprlan gikayet ve iddialar igin girketin iginde kilit altrna ahnmrg bir gikayet
kutusu bulunmaktadrr. $irket personeli veyahut mtigteri ve diler kigiler taraflndan yaprlacak
gikayet ve iddialar soz konusu qikayet kutusuna atrlr. $ikayet kutusu KKS'den Sorumlu
Denetgi' nin sorumlulu[undadrr.

KKS sisteminin her bir unsuruna iligkin
ve qirketteki gifreli kilitlerle dolaplar iginde
atanan denetgi yardrmcrsr Sezi KALKANCI,da

Kalite Kontrol Sistemi Rehberi ekinde
birlikte, girketteki kilitli dosyalarda saklarur.

oluqturulan bel geler, mti gteril er b aznda do syalanrr
saklarur. Kilitlerin gifreleri pirket mridiirii olarak
saklarur.

yer alan formlar kalite kontrol sistemi rehberiyle

XI-DIGER HUSUSLAR

$irketimiz, Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standarllarr Kurumu tarafindan
yayrmlanan Yonetmelik, TebliS, Tiirkiye Muhasebe Standarllarr (TMS), Ttirkiye Denetim
Standartlarr(TDs) ve kararlara titizlikle uymaktadrr. Ayrrca, KGK tarafindan istenilen bilgiler
siiresinde gonderilmektedir.

31

1377 sokak No:3/13 Alsancak /izMiR Tet:+90 232 422 07 11 +90 232 46s 01 T3
Faks :+90 232 422 00 67 +90 232 465 01 69 www.olgudenetim.com info@olgudenetim.com


