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I-HUKUKI YAPI VE ORTAKLAR HAKKINDA ACIKLAMA

Crowe Horwath Olgu Ba[rmsrz Denetim ve Yeminli Mali Miigavirlik A.$. ("$irket") 2006
yrlrnda izmir'de kurulmug olup, Ti.irkiye' de baprmsrz denetim hizmeti sunmaktadrr.'$irketin Kamu
Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu'nun 14.02.2014 tarih ve 65445614-045-01-00571
sayilt yaztsrna istinaden KAYiK'lerin ba[rmsrz denetiminde sigortacrftk ve <jzel emeklilik alam dahil
olmak izere Bafrmsrz Denetim Kurulugu olarak BDW20I4/078 sicil numarast ile ve daha cincede
Sermaye Piyasasr Kurulu, Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu ve Enerji Piyasasr Diizenleme
Kurumu tarafindanverilmig olan balrmsz denetim faaliyeti yetkisi bulunmaktadrr.

31.12'2016 tarihi itibariyle $irket ortakhk yaprsr agalrdaki tabloda sunulmugtur.
Ortakhk Yaprsr

ORTAKLAR HissE TUTART(TL) HissE ADEDi H|SSE oRANI

1 gevki eilieRY (Yon. Kurulu Bagkanr) 698.960,00 69.896 %69.97

2 Murat CAGLAYAN 9.L90,00 919 %0.92

3 Turan 6ztURt< 44.230,00 4.423 %4.42

4 NCCMCttiN KAYTAZ L3.410,00 1..341 %1,34

5 Mustafa BATIHAN 'J,9.760,00 1,976 %1".98

6 Nejdet OZfnUVR 15.520,00 L.552 %1..55

7 AIiTUNCEL 22.050,00 2.20s %2.21

8 MeTaISONMEZ 30.870,00 3.087 %3.09

9 ismail PINAR 12.480,O0 1..248 %1-,25

10 AIiTEMiZKAN 40.380,00 4.038 %4.04

IL $enol POYRAZ 1,4.420,00 1.442 Yot,44

t2 Mehmet TIKAC L9.450,00 L.945 %r.9s

13 Hi.isni.i SAYOGLU 160,00 I6 %0,02

L4 Kemal KUCUKYILMAZ 22.1,40,00 2.21.4 %2.21

15 Mehmet Cogkun BUyUKAYMAN 1.620,00 1.62 YoO,t6

16 Mehmet Hanefi KUCUK 810,00 81 %o,og

t7 Sedat BAY 5.190,00 519 %0,52

18 Ramazan SONCUL 19.450,00 1.945 %L,g5
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I-Hukuki Yapr ve Ortaklar Hakkrnda Agrklama (devamr),

19 Zihni DURMUg 8.910,00 891 %0,89

20 BIJICNT SONMEZ L,000,00 100 %0,01

TOPLAM SERMAYE 1.000.000,00 100.000 t

II-KiLIT yoNnTiciT,ERi vE SoRUMLU DENETqILERi HAKKINDA AqIKLAMA

A) Yiinetim Kurulu Uyeleri:
31.12.2016 tarihi itibariyle $irketimiz ortak sayrsl 20 dir. girketimiz ortaklanmn biri ydnetim

kurulu iiyesi olup, yonetim kurulu iiyesinin bilgileri agalrda yer almaktadrr.

B) Sorumlu Denetgiler:
3l'12.2016 tarihi itibariyle, Ydnetim kurulu iiyesi olan bir ortalrmrz ve diler iig ortafirmrz olmak
iizere dcjrt sorumlu denetgi gcirev yapmaktadrr.

III-IQINDE YER ALDIGI DENETiM AGININ HUKUId VE YAPISAI, oznT,T,ixl-nni
Crowe Horwath Olgu Balrmsrz Denetim ve Yeminli Mali Miiqavirlik A.$.; merkezi 488

Madison Avenue, Suite 202 New York, NY 10022-5734 USA adresinde olan CROWE HORWA'IH
INTERNATIONAL girketinin tiyesi olarak Tiirkiye'de faaliyet gostermektedir. Ayrrca, ,,Crowe
Horwath" $irketimizin unvamnda tescil olunmugtur.

Crowe Horwath Olgu Ba[rmsrz Denetim ve YMM A.$. oiarak; 130 farkh iilkede, 200
kurulugla ve 30.000 iizerinde gahgamyla muhasebe ve bafirmsrz denetim ve danrgmanlk hizmetleri
sunan Crowe Horwath International afrmn bir pargasryrz. Crowe Horwath International Diinyada
"Acconnting Prestige Rankings" srralamasrnda 8 inci, ciro biiyiiklti[ii ydntinden ilk 10 da yer alan
muhasebe ve bafrmsrz denetim apr olarak sralanmrgtr.

Adr-Soyadr Bafrmsrz
Denetim Lisans

No

YMM
Ruhsat No

T.C. Kimlik
Numarasr

$irketteki lJnvanr

I $evki BILIBAY 8D120t3t04606 35 100584 20371747168 Yonetim Kurulu Bagkanr

Adr-Soyadr BaIrmsz
Denetim Lisans

No

YMM
Ruhsat No

T.C. Kimlik
Numarasr

$irketteki Unvanr

I $evki BILIBAY 8D12013t04606 35 100584 20371747168 Sorumlu Denetpi

) Murat QAGLAYAN 8Dt20r3t04609 35102031 323388s05s2 Sorumlu Denetci

3 Ramazan SONCUL BD120t3t00623 35100155 31666209070 Sorumlu Denetgi

4 Mehmet Cogkun

BTTYUKAYMAN
BDt20t3t0t352 06102099 739900s8214 Sorumlu Denetgi
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01.01.2016 _3I.12.2016 FAALIYET DONEMiNE AiT SEFF.AF.LIK RAPORI]

rll-iginde Yer Aldrfr Denetim Afrnrn Hukuki ve yaprsal Ozeilikreri (devamr),
Crowe Horwath Olgu Bagrmsz Denetim ve YMM A.$ olarak, Crowe Horwath International

a9r altrndaki firmalarla ortak kaliteli, entegre hizmet anlayrgmr ve temel girket delerlerini
paylagmaktayrz.

Crowe Horwath Olgu Ba[rmsrz Denetim ve YMM A.$. 20 Yeminli Mali Miigavir orta[r ve
50'ye yakm gahganr ile Ttirkiye'nin her noktasrndaki mtigterilerine merkez ofisi ile birlikte toplam 4
ofiste ba[rmstz denetim, vergi denetimi ve damgmanh[r, y<inetim danrgmanhfr, risk yonetim
damgmanhfir hizmetleri sunmaktadr.

N-iLi$KiLi lnNnrivr KURULU$LART vE riGnn iglnrvrnr,ER iLE BU iLi$KiLERiN MAHiynri

$irketimiz Merkezi New York' ta bulunan Crowe Horwath International lisansrm
kullanmaktadrr. Tiirkiye' de aym lisansr, Troy Ba$rmsrz Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali
Miigavirlik Ltd. $ti., HSY Bafrmstz Denetim ve Yeminli Mali Mi.igavirlik A.g. , Kavram Balrmsrz
Denetim ve Yeminli Mali Miigavirlik A,$. , Mert 1 Yeminli Mali Mtigavirlik ve Bafrmsrz denetim
A.$. de kullanmaktadrr. Ancak bu qirketler ile aym lisansr kullanmamrz drgrnda bir iligkimiz
bulunmamaktadrr. $irketler arasrnda ig ortakhlr yoktur.

V-ORGANiZASYON YAPISI
$irket'in 31.12.2016 tarihi itibari ile organizasyon $emasr agafrdaki gibidir:

Adr- Soyadr
gevki BILIBAY
Murat qAGLAYAN
Ramazan SONCUL
Mehmet Cogkun BUYUKAYMAN
Nejdet OZfaHYa
Mustafa BATIHAN
Hiisnii SAYOGLU
Mehmet Hanefi fUCUt<
Turan OZfUnf
Mehmet TIKAQ
Meral SONMEZ
Sedat BAY
Naile Meltem GUNE$
Kemal KUQUKYILMAZ
ismail PINAR
$enol POYRAZ
AIi TEMIZKAN
Zihni DURMU$
BiilENt SONMEZ
Mehmet Ali BAYRAKTAR
Sezi KALKANCI
Aysema DEMIR
Baran eirieaY
Nurdan DULMAN
Hatice SAGBA$
Ashhan $AHAN
Sinem KESTEK

Mesleki Unvanr - $irketteki Unvanr
YMM-Ortak Sorumlu Denetgi-Yonetim Kurulu Baqkam
YMM-Ortak Sorumlu Denetgi
YMM-Ortak Sorumlu Denetgi
YMM-Ortak Sorumlu Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
SMMM- Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
YMM-Ortak Denetgi
SMMM-Denetgi
SMMM-Denetgi Yardrmclsl
SMMM-Denetgi Yardrmcrsl
Denetgi Yardrmcrsr
Denetgi Yardrmcrsr
Denetgi Yardrmcrsr
Denetgi Yardrmcrsr
Denetgi Yardrmcrsr
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V-Organizasyon Yapmr (devamr),
1 ) $irketimiz pay sahiplerinden;
-Kemal I<UqUfVILMAZ'rn sahibi bulundulu paylarrndan nominal degeri 8.910,00 TL olan 891 adet
payrZihni DURMUg' a,

-Stileyman DIBO'nun sahibi bulundu[u paylardat3.230,00 TL olan 323 adetpaym, nominal deferi
1.620,00 TL olan 162 adet krsmrm gevki BILIBAY' a, 1.610,00 TL olan 16i adet krsmmr Murat
QAGLAYAN'A,
-Ali TEMIZKAN' rn sahibi bulundu[u paylardan 16.260,00 TL olan 1620 adet paymm, nominal
deleri 8.130,00 TL olan 813 adet krsmmr gevki gitigAy' a, 8.130,00 TL olan 813 adet krsmmr
Murat QAGLAYAN' a,
-$enol POYRAZ' rn sahibi bulundulu paylardan 5.800,00 TL olan 580 adet paymm, nominal deferi
2.900,00 TL olan 290 adet krsmmr gevki BILIBAY' a,2.900,00 TL olan 290 adetkrsmmr Murat
QAGLAYAN'A,
-Nejdet OZfRffyR' run sahibi bulundu[u paylardan 6.230,00 TL olan 623 adet paymm, nominal
defieri 3.120,00 TL olan 312 adet krsmmr gevki BILIBAY' a,3.110,00 TL olan 311 adet krsmmr
Murat QAGLAYAN', a,
devri 07.01 .2016 tarih ve 201610I sayrh Ydnetim Kurulu Kararr ile onanmrqtrr.
-Murat QAGLAYAN' rn sahibi bulundulu nominal bedeli toplam 329.0i0,00 TL olan 32,907 adet
paymm, 320.000,00 TL nominal de[eri olan 32.000 adet payrm $evki BILIBAY' a devri,
2) $irketimiz pay sahiplerinden Unal AYDIN' rn sahibi bulundulu nominal bedeli toplam 120,00 TL
olan 12 adet payrnrn tamamrnt Murat QAGLAYAN' a devrinin, girket ortaklfrndan ve denetim
kadro sundan grkartrlmasr,
3) $irketimizce denetgi yardrmcrsr olarak gd,rev yapan Ezgi 6ZTum KAYA' mn grirevinden
ayrrlmasr,
10.03.2016 tarih ve 2016104 tarihli Y<inetim Kurulu Kararr ile onanmrgtrr.
Stileyman DIBO' nun sahibi bulundu[u toplam nominal defieri 8.0j0,00 TL olan 803 adet paymm
tamamrnrn $evki BiLiBAy' a devri,

Karan ile onanmrgtr.
itibari deleri 1.000,00 TL olan 100 adet payml

08.12.2016 tarih ve 2076114 sayrh Yonetim Kurulu Kararr ire onanmrgur.

VI-KALITE GUVENCE SiSrNiUi iNCNT,NNNNT,NNi

$irketimiz Kamu Gdzetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu (KGK) tarafindan2016
yrhnda Kalite Kontrol Standardrnda (KKSI) yer alan kriterler gergevesinde smrl olarak ve Kalite
Gi.ivence incelemelerine iliqkin Usul ve Esaslarr ile inceleme rehberine scire incelenmistir.

VII-DENETiI{ rrizmnri vnnir,nN KAYiK'LER HAKKINDA BiLGi
$irketimiz, KAYiK kapsammda bulunan; "Izmir Frrga Sanayi ve Ticaret A.$." , "Tukag Grda

sanayi ve Ticaret A.$." , "seyitler Kimya Sanayi A.$." , "DGD Gayrimenkul Delerleme ve
Damqmanhk A.$." , "siimer Gayrimenkul Delerleme ve Damgmanhk 4.g." , "Tuveo Kurumsal
Gayrimenkul Deferleme ve Dantgmanhk A.$." ve "Karat Tagmmaz Deferleme A.$.'ne denetim
hizmeti vermigtir.

VIIr-DENETQILERIN SUREKLi nciriuiNn yoNELiK izr,nNnN poLiTiKALAR HAKKTNDA BiLGi
Biinyemizde istihdam edilen denetgilerin sorumluluklarrnr eksiksiz yerine getirmeleri, yeterii mesleki
bilgiye ve deneyime sahip olmalarr en temel hedeflerimizdendir. Bu amagla, Bafrmsrzlk ilkeleri,
Muhasebe Standartlarr, Denetim Standartlan, Vergi Sistemi, Denetim Metodoioiisi ve Kurum
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VIII- Denetgilerin Siirekli Efitimine Yiinelik izlenen Politikatar Hakkrnda Bilgi (devamr),
ve Kuruluqlarm Mevzuatlart Hakkmda, $irket denetgilerimiz ve $irket personelimiz siirekli olarak
hizmet igi e[itime tabi tutulmaktadrrlar.

Bunun yanl slra, Serbest Muhasebeci Mali Mtigavirlik belgesi almak igin staja baqlatma ve
yeterlilik srnavlarma hanrhkve Kamu Gcizetimi Kurumunca yetkilendirilen bafrmsrz denetgi
olabilmek igin yeterlilik srnavlarrna hazrhk amacryla ilgili kurumlarca dtizenlenen kurslara, bu
srnavlarla il gili denet gi yardrmcr latrmrz katrlmaktadrr.

$irketimiz ortaklarrrun, yoneticilerinin ve denetgi yardrmcrlarnn 2016 yrh iginde katrldrklarr
efitim ve seminerlerin doktimi.i aga[rda yer almaktadrr.

KATILIMCININ
UNVANI

KATILIMCIADI
SOYADI

DUzENLENEN

r6irivr lrn/sEM i N ERLER 16iriv KURUMU
DenetciYardrmcrsr Hatice SAGBAS Tek Dtlzen Hesap Planl Crowe Horwath

Denetci Yardrmcrsr Ashhan SAHAN Tek Dtlzen Hesap Planr Crowe Horwath

Genel Mildirr Baran giLigRv Tek Di.lzen Hesap Planr Crowe Horwath
DenetciYardrmcrsr Aysema DEMiR Tek Drizen Hesap Planr Crowe Horwath
DenetgiYardrmcrsr Sezi KALKANCI Tek Dlizen Hesap Planr Crowe Horwath
DenetciYardrmcrsr Aysema DEMiR TMS/TFRS/BDS slayt su num la rr Crowe Horwath
Denetci Yardlmcrsr Sezi KALKANCI TMS/TFRS/BDS slayt su n u m la rr Crowe Horwath

DenetciYardrmcrsr Avsema DEMiR
Denetim $irketleri
Bilgilendirme Programl

Kamu Gozetimi Ve Muhasebe
Standartlarr Kurumu

DenetEiYardrmcrsl Sezi KALKANCI

Denetim $irketleri
Bilgilendirme Programr

Kamu Gozetimi Ve Muhasebe
Standartlarr Kurumu

Sorumlu Denetci Sevki aiLisRv
Annual Meeting- Int,Audit
Meeting Crowe Horwath

GenelMiidi.ir Baran BILIBAY

Annual Meeting- Int.Audit
Meeting Crowe Horwath

Denetci Yardrmcrsr Sezi KALKANCI

Mizandan Finansal
Raporlamaya Gegig izmir SMMM Odasr

Denetci Yardrmcrsr
Hayati QaIrr
CENGiZ

Mizandan Finansal
Raporlamaya Gegig izmir SMMM Odasr

DenetciYardrmclsr Aysema DEMiR
Mizandan Finansal

Raporlamaya GeCiS lzmir SMMM Odasr

Genel Mi.idiir garan gitiBRy CAP Denetim Programr
Futurecom Biligim Hizm.ve

Dan15manhk A.$.

DenetciYardlmcrsr Sezi KALKANCI CAP Denetim Programr
Futurecom Biligim Hizm.ve
Danrsmanhk A.S.

Denetci Yardrmcrsr Aysema DEMiR CAP Denetim Programl
Futurecom Biligim Hizm.ve
Danrgmanlrk A.$.

Denetqi Yardrmcrsr Hatice SAGBAS CAP Denetim Programr
Futurecom Biligim Hizm.ve
Danr$manllk A.S.

DenetQi Yardrmcrsr Ashhan SAHAN CAP Denetim Programr
Futurecom Biligim Hizm.ve
Danrgmanlrk A.g.

Denetci Yardrmcrsr
Nurdan
DULMAN CAP Denetim Proqraml

Futurecom Biligim Hizm.ve
Danrgmanhk A.g.

Sorumlu Denetci Sevki sitisnY
Audit Partners' Meeting-
EMEA 2016 Crowe Horwath
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XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),

denetimlerinin kalitesinin kontrolii igin ilgili mevzuat kapsammda yer alan biittin hususlar gdz
ciniine almarak olugturulmug kapsamh ve etkin bir kalite kontrol sistemi bulunmaktadrr,

Kalite Kontrol Sistemimiz, Kamu Gdzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu
tarafindan yaytmlanan; Finansal Tablolarrn Bafrmsrz Denetimi ve Srrurh Ba[rmsrz Denetimleri ile
Difier Giivence Denetimleri ve ilgili Hizmetleri Yiiri.iten Balrmsrz Denetim Kuruluqlan ve
Bafrmsz Denetgiler igin Kalite Kontrol Standardr 1 (KKS 1), Bafrmsrz Denetim Ycinetmeli[i
(BDY), Baftmstz Denetim Standardr 220 (BDS 220) gergevesinde olugturulmug olup, a9a[rdaki
unsurlarr igermektedir.

I- Denetim $irketi Biinyesindeki Kaliteye iliqkin Liderlik Sorumluluklarr
II- Etik Htkiimler ve Ba[rmsrzhk
ru- Miiqteri iligkisinin ve Denetim Sozleqmesinin Kabulii ve Devam Ettirilmesi
ry- insan Kaynaklarr
V- Denetimin Yiiri.itiilmesi
VI- izleme

I. DENETIM Simnri etixynsiNunri KALITEyE ir,isxiN
LIDERLIK SORUMLULUKLARI :

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

$irketimiz, kalitenin ve profesyonelli[in, nitelikli denetimin stirdi.iriilebilmesinin temelini
olugturduluna inanmaktadr.

$irketimiz ydnetimince belirlenen iq stratejisinin, yi.iriitiilen ttim denetimlerde kaliteyi
oncelikli bir zorunluluk olarak ele almasr, kaliteye dayah. bir kurum igi kiiltiirtin geligtirilmesinde
cinemlidir. $irket yonetimince ve KKS'den Sorumlu Denetgi tarafindan kalitenin, denetimlerin
ytirtitiilmesinde vazgegilmez bir unsur oldufu hususu tiim denetgiler ve gahganlara iletilir.

$irket Yonetim Kurulu, Kalite Kontrol Sistemi'nin iqleyiqinden sorumlu olarak, $irket ortak
ktdemli denetgilerinden Siileyman DIBO' yu 11 .01.2016 tarih ve 2016102 sayrh Yrinetim Kurulu
Kararr ile Kalite Kontrol Sisteminden Sorumlu Ortak krdemli denetgi olarak gorevlendirmig,
ancak, Stileyman DIBO' nun girketteki tiim paylil devrederek qirketten aynlmasr irzerine,yerine
31'08.2016 tarih ve 2016107 sayrh Ycinetim Kurulu Kararr ile ortak krdemli denetgi Meral
SONVTEZ'i "KKS'den Sorumlu Denetgi" olarak gorevlendirerek yetkilendirmigtir.

Kalite kontroliin saplanmasrna iligkin prosediirlerin yi.inittilmesinden ve girketteki kalitenin
stirdtiriilmesinden KKS'den Sorumlu Denetgi sorumludur. Ancak Kalite Kontrol Sistemi'ne
iliqkin nihai sorumluluk $irketimiz Yonetim Kurulu,na aittir.
Kalite Kontrol Sistemi'nin igleyiginden sorumlu olan denetginin gorevleri aqalrda belirtilmigtir.
Buna gdre, KKS'den Sorumlu Denetgi'nin aqafirdaki segilme kriterlerini tagrmasr gerekmektedir.
- Hukuk, iktisat, maliye, igletme, muhasebe, bankacrhk, kamu ycinetimi ve siyasal bilimler
dallarrnda efitim veren fakiilte ve yi.iksekokullardan veya denkli[i Ytikseko[retim Kurumunca
tasdik edilmig yabancr yriksekofretim kurumlanndan en az lisans seviyesinde menrrrolmak veya
di[er oiretim kurumlarmdan lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fikrada belirtilen bilim
dallarrndan lisantistii seviyesinde diploma almrg olmak,
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XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),
- Minimum 10 yrl denetim mesle[inde tecri.ibe sahibi olmak,
- SMMM veya YMM Ruhsatr ve KGK Ba[rmsrz Denetgi Belgesi'ne sahip olmak,
- ileri dizey muhasebe ve UFRS bilgisine sahip olmak,
- Analitik diigtinme yeteneline sahip olmak,
- Word, Excel, CAP ve bunlara benzer Offrce programlannr kullanabiliyor olmak,
- Ekip liderlifii vasfina sahip olmak,
- Yofun tempoda gahgabilmek,
- Ekip gahqmasma uyumlu ve katilrmcr olmak,
- olaylar hakkrnda durum analizi yapabilme yetene[ine sahip olmak,
- Stres y<inetimi kabiliyetine sahip olmak,
- $irketimizi temsil kabiliyetine sahip olmak,
- ileri veya orta diizeyde ingilizce bilgisine sahip olmak.
- $irketimiz gahsutlan, iist yoneticiler ve ydnetim kurulu ile diyalog kurabilme yeteneline sahip
olmak,

Kalite Kontrol Sistemi'nin igleyiginden sorumlu olan denetginin gorev tammt, (FR0l9)
numaralt "G0rev Tamm Formu"nda yaprlmrgtrr. Ayrrca, bu formda belirlenen grirevler agafrda
gosterilmiqtir.

1) KKS'den Sorumlu Denetgi, gahgmalann mesleki standarllara ve yiirtrhikteki mevzuat
hiikrimlerine gdre yaptlmasmr ve bu gartlara uygun olarak raporlarrn diizenlenmesini takip
eder' Mesleki konular ile mevzuattaki degiqikliklerle ilgili olarak ve dtizenleyici kurumlar
tarafindan (KGK, SPK, BDDK, EPDK, Bagbakanhk Miisteqarkpr, T.C. Maliye Bakanh[r,
T.C' Giimriik ve Ticaret Bakanhlr ve Crowe Horwath International) uygulamaya konulan
degiqikliklerle ilgili olarak, girketimiz gahganlanm, toplantrlar yaparak, esitimler vererek
ve ig yazrgmalar yaparak bilgilendirir.

2) KKS'den Sorumlu Denetgi, kurum igi kalite kiiltiiriiniin geligtirilmesi igin yaprlan
eylemler ve mesajlar yiiksek kalite gahgmalarrnl esas alan ve odtillendiren bir ktilttirii
tegvik eder. Kurum igi kalite ki.iltiirtiniin geligtirilmesi igin efitim seminerleri, toplanhlar,
resmi ve gayri resmi gdriigmeler, strateji belgeleri, biiltenler ve bilgilendirme notlarr
drizenlenerek personele duyurulur.

3) KKS'den Sorumlu Denetgi, muhasebe ve balrmsrz denetim uygulamalan ile ilgili tiim
konularda damgmanhk gorevini ytiriittir.

4) KKS'den Sorumlu Denetgi, ba[rmsz denetim hizmetlerinin verilmesinde, Kalite Kontrol
Sistemi'nin igleyigini takip eder. Fikir ayrrhklannm ortaya grkmasr halinde, goztimii
sa[lamak izere miidahalede bulunur.

5) KKS'den Sorumlu Denetg| dtzenleyici otoriteler tarafindan yiiri.irliige konulan mevzuat
gergevesinde yer alan, bildirim yiikiimliiltikleri, ba[rmsrz denetim sozleqmelerinin kontroli.i
(FR040)' girketin ve girket gahqanlarrmn balrmsrzhk yiiktmliihiklerini (FR001, FR002),
Kalite Kontrol Sistemi'nin izlenmesi safhalarmda, sistemin kontroltini.i ve safhkh
gahgmasmr saplar.

6) KKS'den Sorumlu Denetgi, mesleki mevzuatta ortaya grkan yenilikler ile defiqiklikleri
ve dtizenleyici otoritelerin yayrnladrfr yenilikleri ve de risk yonetimi ile ilgili konularrn
qirket personeline ig iletigim yoluyla ulagtrrrlmasmr saflar.
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XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),
7) KKS'den Sorumlu Denetgi, Kalite Kontrol Sistemi'nin gahqmasmrn sallanmasr igin

yUrtittilen siirecin ve faaliyetlerin sonuglarrm yrlda en az bir kez sorumlu denetgilerine ve
girketin ydnetim kurulu bagkan ve tiyelerine bildirir.

8) KKS'den Sorumlu Denetgi, pirket tarafindan yaplan ba[rmsrz denetim faaliyetlerinin,
meslek standartlartna, etik kurallara, yiiriirliikteki mevzuat ve di[er dtizenleyici htikiimlere
aykrrh[rna ait $ikayet ve iddialarm varh[r halinde bunlarr inceler, belgeye baplar, bunun
yanmda denetim qirketinin Kalite Kontrol Sistemi'ne uygun olmayan davramglarda
bulundu[u qikayetleri ve iddialarr inceler, yazirbelge haline getirir.

II. ETiK TTUXUTULER VE BAGIMSIZLIK:
A- Etik Hiikiimler:

$irketimiz, Tiirkiye'de yiiriirliikte olan mevzuata ve Crowe Horwath International'rn etik
kurallarrna uymakla mi.ikelleftir.

KKS'den sorumlu Denetgi, girketimiz, girketimiz denetgileri ve
gahganlarrmn KGK tarafindan belirlenen mesleki etik ilkelere uymalarmr
qirketimiz denetgileri ve girketimiz gahsanlarmm uymak zorunda oldulu

girketimizin di[er
saSlar. $irketimiz,

mesleki etik ilkeler
agafrda gosterilmiqtir.

1- Dtiriistliik; girketimiz ve girketimiz galryanlannm tiimii, biitiin mesleki ve i9 iliqkilerinde
dtiriist, agrk, dopru ve gi.ivenilir olmahdrr.

2- Tarafstzhk; girketimiz ve qirketimiz gahqanlarrrun ttimii, dnyargrlarrn, temayi.illerin, grkar
gahgmalanrun veya baqkalartmn niifuslarrm kotiiye kullanarak meslek veya igle ilgili
muhakemelerini ve kararlarrnr etkileme sin e izin vermemelidir.

3- Mesleki yeterlilik ve dzen; girketimiz ve girketimiz gahganlannln ttimii, uygulama,
mevzuat ve denetim tekniklerindeki giincel geligmeler rgr[rnda mesleki bilgi ve beceriyi
denetlenen iqletmelerin yeterli denetim hizmeti almalanm temin edecek bir seviyede tutar ve TDS
'ye uygun bir gekilde ve ozen iginde hareket ederler.

4- Srr saklama; girketimiz ve qirketimiz gahganlanrun tiimii, meslelin icrasr srrasmda elde
edilen bilgilerin gizlilifine uyarlar. Sciz konusu bilgilerin agrklanmasr igin yasal veya mesleki bir
hak veya gcirevin bulunmasr durumu sakh olmak kaydryla, uygun ve belirli bir yetki olmaksrzm
bu tiir bilgileri tigiincii kigilere agrklayamazlar. Kendileri veya iigi.incii kiqilerin grkarlarrna
kullanamazlar.

5- Meslefe uygun davrantq; girketimiz ve girketimiz galryanlanmn tiimti ilgili mevzuata
uymak ve denetim mesle[inin itibannr zedeleyici fiil ve davranrglardan kagrnmak zorundadrrlar.

$irketimiz, girketimiz denetgileri ve denetime katrlanlardan, her bir denetimden once ve her
haliikarda yrlda en az I kez, ba[rmsrzhk, tarafsrzhk ve sil saklamayla ilgili qirketimiz politika ve
siireglerine uygun davrandrklanna ve davranacaklannailigkin yaz{rtaahhiit alrr (FR001, FR002).
Denetgiler ve denetime kafllanlar, denetim hrzmeti siirecinde yukarrda sayrlan mesleki etik ilkeleri
olumsuz yonde etkileyebilecek hususlarrn ortaya grkmasr halinde bu durumu girketimize yazit
olarak bildirmek zorundadrlar.

$irketimizin "Davranlq Kurallarr"; mesleki faaliyetlerimizintiimtimi yoneten etik hiikiimler
gergevesini belirler, mesleki faaliyetlerimizde meslek mensuplarr ve mtiqteril errmizve difer
taraflar ile olan iligkilerde nasrl davranmamz gerekti[i konusun da temel ilkeleri de di.izenler.

10



CROWE HORWATH OLGU BAGIMSIZ DENETiM VE
YEMINLi MALI MU$AViRLir a.g.

(a member of Crowe Horwath International)
01.0T.2016 -31.T2.2016 FAALIYET DONEMiNE AiT SEFFAF.LIK RAPoRI]

XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),
Mesleki faaliyetlerimizinnasrl yiiriitiilmesi gerekti[ine dair hususl ar orlaya grktrfrnda, izlenmesi
gereken uygun davramgrn gdz dniine almmasr igin bir yol gcisterici olarak gahgmalarrmrza
yardrmcr olur.

$irketimizin temellerini olugturan etik ilkeleri herkesin anlamasr gerekmektedir.

$irketimizin davrantq kurallan, amaglananhedefimize ulagmamzdahayationem arz etmektedir.
Davramg kurallarrmtz, qirketimiz ile gahganlarrmrzr etkileyen di.izenleyici kanuni

yiikiimliiltiklerin yerine getirilmesi ve girket politikalarrmn uygulanmasmdan oluqmaktadrr.
Davramg kurallartmzrn tamamr, qirket ortaklarmm ve girket personelinin beyan etti$
"Ba[tmsrzhk ve Bafrmsrzhsrn Korunmasr ve Etik ilkelere Uyma Beyaru" (FR002) ile ve kigisel
sorumluluklarla tutarh bulunmaktadrr.

$irketimiz Davranrg Kurallan ((FR043-Davranry Kuralrarr Formu"):

$irketimizin davramq kurallarr aga[rda yer almaktadrr.

- Qahganlann tamamt, ilgili mevzuat hiiktimlerine ve diizenleyici otoritelerin yayrmladrfir
yonetmelik ve tebli[lere uymak,
- Qahganlartn tamamt, gahgma arkadaglarrna saygrh ve giileryiizlii davranarak, sevgiyle
yaklagmak,

- Qahqanlarln tamamt, yaptrklarr iglerde ekip gahgmasma onem verip, ekip gahganlarr ile uyumlu
gahgmak ve iqbirlipi yapmak,
- Qahganlarln tamaml, birbirlerine kargr sorumlu davranmak,
- Qalrganlartn tamamt, mesleki ve ig iligkilerinde diiriist, adil, tarafsrz, agrk, do[ru ve gi.ivenilir
olmak,

- Qalrqanlartn tamamt, meslelini icra ederken elde ettikleri bilgilerin gizlilifiine nayetetmek, yasal
ve mesleki bir hak veya yiiktimli.iltik bulunma durumlarr sakh kalmak koguluyla, gizli bitgileri
higbir gekilde tigtincti kiqilere agrklamamak, i.igtncii kigilerin grkarlarma uygun kullanmalarnaizin
vermemek,

- Qahqanlartn tamamt, mesle[ini ifa ederken ilgili mevzuat htiktimlerine uymak ve meslek itibarrnr
zedeleyici fiil ve davramglardan kagrnmak,
- Qalrganlarln tamamt, diiriistltik, tarafsrzhk, mesleki yeterlilik ve ozen, sr saklama ve mesle[e
uygun davramq olarak sayrlabilecek mesleki etik kurallarauyarukba[rmsrzhfr korumak,
- Ba[rmsrz denetim yaprlan mi.igterilere ve di[er hizmet alanlarahrzmetverirken, ba[rmsrzhfrn
korunmasrna, mesleki etik kurallara uyma ve gahganlarrn tamamrrun bir biitiinliik iginde hareket
etmeleri,

- Qalrganlartn tamamt, ig yerinde faaliyet giisterdikleri siirece, $irketimize zarar verrnemek ve
gevreyi korumak igin rinlemlerini almak,
- Qahganlann tamamt, diger gahgma arkadaglanrun hizmet verdikleri miigterilerin haklarrna,
itibarlarrna ve mahremiyetlerine saygr gcistermek,
- Qalrganlann tamamt, gahqma ortammda tacizve ayrrmcrh[rn higbir geqidini barrndrrmamak,
- Qalrqanlartn tamamt, hizmet verdikleri mrigterilerden ve bu mriqterilerin iligkili taraflartndan
hediye kabul etmemek,
zorundadrr.
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XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),

$irketimiz personelinin tamamr, qirketimizin davranrg kurallarmr bilmek, bunlarr tam olarak
anlamak ve bu davrantg kurallarrna uymak zorundadr. Bu nedenle, (FR043)' te yer alan form tiim
galr ganlara imzalatir .

$irketimizin davrantq kurallarrna uyulmamasr, girket gahqanlarr igin biiyiik risk oluqturabilir.
Ayrtca bu kurallara uyulmamasr, disiplin sorugturmasr ve kovugturmasrna neden olabilir. Ayrrca
iqten grkarrlmaya varan sonuglar do[urabilir.

$irketimiz, ortaklarrrun ve personelinin etik konular hakkrndaki diigtincelerini damgmak ve
tartrgmak igin iletigim kanallanm agrk tutmaktadrr. $irket, iletigim araglan ve e[itim programlarr
ile etik ve bafirmsrzhk konulann dnemini anlatmaktadrr.

B- BaErmsrzhk Politikalarr:
$irket, mesleki etik ilkelere ve bafrmsrzhk hi.ikiimlerine uyum saflamak di.igi.incesiyle,

ortaklann ve personelin goz ciniinde bulundurmasr gereken kurallarr kapsayan politikalarr
haztlamaktadr. Haznlanan bu politikalar, Tiirkiye'de gegerli olan, ba[rmsrzhk kurallanm ve
Crowe Horwath International'm bafrmsrzhk kurallarrna uyumu kapsamaktadrr. Bu kurallara
uyulmadrfir takdirde, sozlii ve yazir uyarrlardan baglayarak ig akdinin sonlandrrlmaslna vatan
cezar mieyyideleri i geren di siplin politikasr mevcuttur.

Disiplin politikamrzrn baghcalarr aga[rda g0sterilmiqtir.
- Bafrmsrzhlr ortadan kaldrran unsurlar ile ba[rmsrzh[r tehdit eden unsurlarr girketimize haber
vefineyen ve bafrmsrzhk hiiki.imlerine uymayan qirket ortaklarrmrz, denetim kadrosundan
grkartrlrr.

- Bafrmsrzhfir ortadan kaldrran unsurlar ile ba[rmsrzh[r tehdit eden unsurlan qirketimize haber
vermeyen ve ba[rmsrzhk htiktimlerine uymayan girket gahganlarrmrz, denetim kadrosundan
grkartrlarak ig akitleri feshedilir.
- Diiriistliik, tarafstzhk, mesleki yeterlilik ve cizen, sr saklama ve meslefe uygun davranrq
kurallarr olarak belirlenen etik kurallarc vymayan girket orlaklarr ve girket galganlarr denetim
kadrosundan grkartilrr, ayrrca qirket gah ganlarrmn i g akdi feshedilir.

- Bafrmsrzhfia iligkin politikalar agafrda yer almaktadrr;
1) Baprmsrzhk politikalarrnm ytirtitiilmesinden KKS'den Sorumlu Denetgi sorumlu olup,
kendisi aga[rdaki gdrevleri ytinitiir;

a) $irketin ve gahqanlanrun ba[rmsrzhklanrun gdzetimi
b) $irketin mriqteri ve hizmet kabulii ve bunlarrn devamrmn sa[lanmasmr
c) Mtigteri kabulii oncesi risklerin aragtrrlmasmr ba[rmsrzhk ve grkar gatrgmasr kontrollerinin
yaprlmasr iqlemlerini ytiriltiir. (FR037)
d) $irket gahganlarrmn mtigterilere hizmet sunumlan agamasrnda ba[rmsrzhkla ilgili olarak
kargrlagrlabilecekleri sorunlara agrkhk getirir.
e) Diizenleyici otoritelerin belirledigi ba[rmsrzhk kurallarma uygunlu[u sa[lamak igin,
mtigterilere sunulmast planlanan hizmetlerin aynntrlarmr inceler. Mi.igterilere verilecek
tekliflerde ve hizmetlerin kabuli.i siirecinde ba[rmsrzhk kontrollerini igletir.
f) Verilecek teklif (FR03s) ve mrigteri kabulti aqamasmda balrmsrzhlr tehdit eden hususlann
ottaya gtkmasr halinde, ba[rmsrzh[m zedelendi[i veya ortadan kalktrgr kabul edilerek,
miigteri ve hizmet kabulii gergeklegmez. Denetim ekibinde yer alan sorumlu denetgiler ve
denetgiler denetim hizmeti faaliyeti siirecinde ortayagrkan ba[rmsrzl[a y6nelik tehditleri,
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XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),

bunlar igin ahnan tedbirleri ve de bu konuda yaplan biittin de[erlendirmeleri yazlt olarak
kayda almak ve saklamak zorundadrrlar. Bafrmsrzh[rn zedelendigi veya ortadan kalktr[r
haller KGK'ya bildirilir ve KGK'dan onay almarak denetim sozleqmesi sonlandrrlr.
g) Balrmsrzhlr tehdit eden unsurlara apa[rda yer verilmiqtir.
- Kisisel crkar tehdidi: Sorumlu denetgi ve denetim ekibinde yer alan denetgilerin, finansal ve
diler menfaatlerin, kararlarrnr ve davranrglannr olumsuz yonde etkilenmesi durumudur.
- Kendi kendini denetleme tehdidi: Sorumlu denetgi veya denetim ekibinde yer alan
denetgilerin vermig olduklarr denetim hizmetinin bir sonucu olarak, verdikleri hizmete dair
alacaklan kararda, diger bir profesyonel ekip tarafindan d,nceden verilen karan veya verilmig
olan hizmetin sonuglarml uygun gekilde de[erlendirememeleri halidir.
- Taraf olma tehdidi: Sorumlu denetgi veya denetim ekibindeki denetgiler, denetim hizmeti
verilen girkette tarafsrz olarak davranamamasr,tarafsrzhlr zedeleyecek gekilde hizmet verilen
girketi desteklemesi durumudur.
- Samimi)zet tehdidi: Sorumlu denetgi veya denetim ekibinde yer alan denetgilerin, uzun
zaman alan denetimlerde beraber gahgtr$r, denetim faaliyeti siirdiiriilen girketlerin yoneticileri,
yetkilileri veya girkette gahganlar ile yakrn iliqkide bulunmalarr, denetim yaptlan girketin,
girketteki kigilerin gtkarlarmt korumak istemesi veya menfaatlerini fazla gcizetmesi
durumudur.
- Yrldrrma tehdidi: Sorumlu denetgi veya denetim ekibinde yer alan denetgilerin, fiilen ve
hissedilen baskrlar yiiziinden tarafsrzhareket edememe halidir. Denetim ekibindeki denetcileri
etki altrna almak igin gdsterilen gabalarda bu duruma dahildir.
h) Balrmsrzh[r koruyacak cinlemler;
- Tehditleri ortadan kaldrran veya makul bir seviyeye indiren hareketler ve diper dnlemlerdir.
- Kabul edilebilir seviye, makul ve bilingli i.igiincti qahrslann var olan biitiin bilgi ve durumlan
deferlendirerek, sorumlu denetgi ve denetim ekibinde yer alan denetgilerin dtiriistliilti,
tarafsrzhpr veya mesleki giiphecili[inden odtin verilmedi[i sonucuna vanldrfir dtizeydir.
Tehditleri ortadan kaldrrmak veya kabul edilebilir seviyeye diigiirmek igin ahnacak onlemleri
belirlerken veya uygularken gdz dniinde bulunmasr gereken hizmete dair aqa[rdaki onlemler
mevcuttur.

1- ikinci bir sorumlu denetginin, yaprlan iqi degerlendirmesi igin, siirece dahil edilmesi,
2- Sorumlu denetginin veya denetgilerin rotasyonu
3- Denetim ekibi kadrosunda yer alan denetgilerden birinin ekonomik veya finansal
gtkarlarmrn veya diler iliqkilerinin ba[rmsrzhpa yonelik tehdit olugturmasr durumunda
denetim ekibinden grkarhlmasr,
4- Denetlenen girketin denetgileri veya qirket ydnetiminde bulunan difier ilgili kigiler ile
ba[rmsrzhk sorunlarrnrn tartrqrlmasr ve yaprlan taftrqmalann yazh hale getirilerek
dosyalanmasr,

r) Bafrmsrzhk hakkrndaki her tiirlii sorunun ve belirsizliklerin KKS'den Sorumlu Denetgi ile
goriigtlerek miimkiin olan en ktsa si.irede sonuca ba$lanmasr amaglanmaktadrr.
i) $irketimiz, denetim hizmeti verdi[i firmalarrn giincel gizelgesini tutar (FR008), $irket,
denetim hizmeti verilen firmalara denetim ve 3568 sayrh kanun kapsamrnda tasdik, vergi
dantgmanh[r ve vergi denetimi drgrnda, damqmanhk ve baqka bir hizmet veremez. Aynca,
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XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),
bunu denetim a[rnda yer alan di[er firmalar, ilipkili olan denetim kurulugu ve di[er
igletmeleri aracrh[ryla y apamaz.

$irketimizin gergek kipi ortaklan, denetgileri ve kilit gdrevlerdeki ydneticileri
verilen soz konusu hizmetlerde bu gergevede de[erlendirilir.
j) $irket, sorumlu denetgiler, denetim ekibi ve girketin difer gafuganlarr,
davranmalan gereken bir igletme igin gekilde ve esasta bafrmsrzhklarrnr

tarafindan

ba[rmsrz

korumakla
yiikiimltidiirler.
Esasta bafrmsrzhk; denetginin diiriisthik, tarafsrzhk ve mesleki qiiphecilik iginde hareket
etmesini teminen, mesleki yorum ve kararrm olumsuz etkileyebilecek unsgrlarrn etkisi altrnda
kalmadan goriig agrklamasrdrr.

$ekilde ba[rmsrzhk; denetim girketlerinin ve denetim girketi kadrosunda yer alandenetgilerin,
denetim konusu ile ilgili olarak tiim unsur ve gartlarr deferlendiren makul ve bilgi sahibi otan
iigiincii kiqilerde, tarafstzhk, dtiriistltik ve mesleki gtiphecilikten odtin verdi[i intibarm ima
edebilecek durum ve davramglardan sakmmasrdrr.
k) $irket, sorumlu denetgiler, denetgiler, denetgi yardrmcrlarr ve di[er gahganlarrrun
tamammdan en az yrlda bir kez tarafsrzhk, baprmsrzhk ve sil saklamayla ilgili girketin
politika ve siireglerine uygun davrandrklanna ve davranacaklanna iliqkin yazrh taahhiit alrr.
(FR001, FR002)
Her bir denetim ekibinden Tiirk Ticaret Kanunu'nun 400 i.incii maddesi ile KGK tarafindan
yaytmlanan "Ba[tmsrz Denetim Ydnetmelipi" nin madde 22, "&altmsrzhk ve Ba[rmsr211pn
Korunmasr" madde 26, "Denetim Faaliyetlerine itigt<in Krsrtlamalar" maddelerini okuyup,
anladrklarrnt ve bu maddeler uyarmca ba[rmsrzh[mr zedeleyecek veya tehlikeye diigiirecek
bir durumun olmadrlrm beyan ve taahhtit etmeleri istenmektedir. Denetgiler ve denetim
ekibine katlanlar, denetime bagladrktan soffa yukarrdaki'J" maddesinde belirtilen hususlarr
olumsuz ydnde etkileyebilecek durumlarm var olmasr halinde, bu durum KKS'den Sorumlu
Denetgi'ye y azit olarak bildirilir.
l) KGK ve Bakanlar Kurulu'nca belirlenen qirketler ile borsada iglem goren girketlerin
finansal tablolarrnrn denetiminde, 3 yrl gegmedikge; denetim girketimiz son 10 ylda 7 yi.,
denetim ekibinde yer alan sorumlu denetgi, denetgiler, denetim qirketinde gahganlar ile kalite
kontroliini.i gozden gegiren denetgi dahil olmak izere, son 7 yrlda 5 yrl denetim galgmasr
yrirtitttikleri iqletmelere denetim hizmeti veremezler. (FR005, FR006)
m) $irket, sorumlu denetgiler ve denetim ekibinde yer alan denetgiler ve personel denetim
hizmetinin yiiriiti.ilmesinde, denetlenen girketten ba[rmsrz olmak zorunda olup, higbir surette
denetlenengirketinkararalmamekanizmalannakatrramazlar.
n) Sorumlu denetgiler, denetgiler ve diler gahganlar finansal bafrmsrzhk politikalalna
uymakla yi.ikiimltidiirler. Ytiktimltili.ik, gahqanlarrn tiimiine ve bunlarrn boganmrq dahi olsalar
egleri, 3. dereceye (3. derece dahil) kan ve kayrn hrsrmlarmrn denetim yaprlan qirket ile
dolrudan veya dolayh olarak menfaat, ortakhk, kilit yonetici srfatryla ig yapmalan, ola[an
ekonomik iligkiler drgrnda borg ve alacak iligkilerine girmeyi yasaklar.
Normal bankacrhk iglemlerinden olan vadeli/vadesiz mevduat ve kredi iligkisine girilmesi faiz
oranlarmm piyasa kogullarrm ve tigiincii qahrslara tamnan oranlann aynlsl olmasr halinde
bafrmsrzh[rn ihlali sayrlmaz.
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XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),
o) Denetim hizmetlerinin ytiriitiilmesinde, denetim hizmetine baglamadan once, sorumlu
denetgi tarafindan, denetim ekibinde yer alan denetgilere, denetgi yardrmcrlarrna ve difer
girket personeline, "ig iliqkilerinde Baprmsrzhk Kurallan" , denetlenen girketle ilgili "Srr
Saklama", gizlilik prensipleri, denetlenen qirketin finansal anglarrna yaprlacak finansal
yatrtmlar hakkrnda ve denetlenen qirketin denetimi si.irecinde igeriden olrenilen bilgilerin
ticaretinin yaptlmamasr konulannda elitim verilir. Bu konularda KKS,den Sorumlu Denetgi
tarafindan, sorumlu denetginin, diler denetgilere ve gahqanlara efitim verip vermedifi kontrol
edilir.
6) Sorumlu denetgiler, denetgiler ve girketin diper gahg anIan, ba[rmsrzhk politika ve
prosediirlerinin anlagrlmasmdan ve bunlara uygun davranrlmasrndan sorumludurlar ve aqafrda
belirtilen hususlan yerine getirmelidirler.
- ilgili olan ti.im balrmsrzhk politika ve prosedtirlerini okumahdrlar.
- Bafirmsrzhk politika ve prosedtirlerinin hangi kapsamda kendileri ve yakm aile bireyleri igin
uygulanabilir oldu$unu anlamahdrrlar.
- Yakrn aile bireylerinin ba[rmsrz denetim hizmeti veya denetim drgr giivence hizmetrverilen
milgteri ile olan finansal ve ig iligkilerinin balrmsrzhlr zedeleyecefi bilinmelidir.
- Yakrn aile bireylerine bafrmsrzhk politika ve usulleri hakkrnda bilgi verilmelidir.
Gerektiginde ba[rmsvhkla ilgili uyum ve raporlama qartlarrm yerine getirmek igin, aile
bireylerinden finansal ve ig bilgileri elde edilmelidir
- Ba[rmstz denetim hizmeti veya denetim harici giivence hizmeti verilen miigterilere verilecek
hizmetlerde smrlama ve krsrtlam alar olacapr bilinmelidir.
- $irket biinyesinde gahganlar her zarnanba[rmsrzhk politika ve prosediirlerine uygun hareket
etmelidirler.
p) $irket, sorumlu denetgiler, di[er denetgiler ve girket gahganlan, denetim hizmeti verdikleri
girketten ba[rmsrz ve tarafsrz olmak zorvnda olup, higbir gekilde denetim hizmeti verilen
girketin karar alma mekanizmasmda yer alamazlar.
r) Verilen denetim hizmetine dair iicret ile ilgili agagrdaki hususlar ba[rmsrzhlr zedeleyen ve
ortadan kaldrran hususlardr.
- Denetim hizmeti verilen girketin, gegmiq y[Iara iligkin denetim ricretinin, gegerli bir sebebe
dayanmaksrzm odenmemesi.

- Denetim ticretinin, denetim sonuglan ile ilgili qartlara ba[lanmrg olmasr ve denetim girketi
tarafindan denetlenen igletmeye sunulan denetim drprnda kalan di$er hizmetler esas ahnarak
belirlenmesi ba[rmsrzhk ihlali sayrlacaktrr.

rI- vrugrnni iligrisiNix vE DENE inn sozr.,ngMEsiNiN
KABULT] VE DEVAM ETTiNir,VrNSi:
$irket, mtigteri iligkisinin ve denetim sdzlegmesinin kabulti ve devam ettirilmesine dair
girket ortak ve gahganlarrmn izlemesi gereken kurallarr kapsayan ve mevzuatla uyumlu olan
politikalar agagrdaki gibidir.

1) $irketin miigteri kabul ve devam politikalarr (FR037 ve FR039) girketin itibanna zarar
getirmeyecek miigterilerin kabul edilmesine rehberlik eder. Hizmet verilen mevcut bir
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Kalite Kontrol Sistemi (devamr),

mtigteriye hizmeti vermeye devam edilip edilmemesi veya yeni bir mtigteri ile hizmet
iligkisi kurmadan once ve yeni bir denetim hizmetini kabul edip etmemeyi
delerlendirirken girket bu politikalara uygun hareket eder.

2) $irket, uygun olmayan ig iliqkileri bulunan ortaklarr veya kilit ydneticileri hakkrnda
gaibeler olan, diirtist olmayan girketler ile miigteri iligkisine girmekten kagrrur.

3) KKS'den Sorumlu Denetgi'nin mtiqterilerin ortaklamntn, valsa ana ortakhgrnrn iliqkili
taraflarm ve Ust diizey ydneticilerinin kimlik bilgileri ve ticari itibarlarrm, mtiqterilerin
faaliyetlerinin niteligini, mtiqterilerin kara para aklama igi yaprp yapmadrklanru, yolsuzluk
ve sair sug tegkil eden faaliyetleri bulunup bulunmadrfrm belirlemesi, hem denetgi
bafirmsrzh[mt hem de grkar gatrgmalarrm tespit edebilmek igin onemli bir unsurdur, Bu
mtigterilerin kabulii prosedtrleri aqamasmda, KKS'den Sorumlu Denetgi tarafrndan arka
planda gerekli kontrol gahqmalarr yaprlmaktadr. Herhangi bir risk unsuru bulunmasr
halinde girket y<inetim kurulu baqkamrun gdriiq ve onaylarrna bagvurulmahdrr.

4) Hizmet kabulti ve hizmetin devamr politikasrna gdre, teklif verilmeden ve sozlegme
yaprlmadan once, btiti.in ba[rmsrzhk ve grkar gailgmalarr gozdengegirilmig olmahdrr.
Baftmsrzhk ve grkar gatrgmalarrmn g<izden gegirmeleri KKS'den Sorumlu Denetgi
tarafindan yaprlmaktadrr. ilgili mevzuat ile diizenlenmig olan bafrmsrzhk kurallarma
uygun olmast bakrmmdan, her miigteri igin sunulmasr planlanan hizmetlerin kapsamr
aynnttlt bir gekilde incelenmektedir. Gcizden gegirmeler suasmda, bafirmsrzh[r tehdit eden
hususlarrn ortaya grkmasr halinde bafrmsrzhlm zedelendigi ve ortadan kalktr[r kabul
edilir. Bu gibi durumlarda mtigterilerin kabul edilmesi ve hizmet verilmesi gergekleqmez.

5) Sorumlu denetgiler ve diler denetgiler, denetim hizmeti verilmesi si.irecinde ottaya grkan
ba[rmsrzhfa yonelik tehditleri, bunlar igin ahnan cinlemleri ve yaprlan tiim
deperlendirmeleriyazlt olarak kayda almak ve de saklamak zorundadrlar.

6) Ba[rmsvh|rn zedelenmesi halinde veya ortadan kalktrklarr haller KGK'ya bildirilir ve
onay almmak suretiyle denetim scizlegmesi sonlandrrlrr.

7) Miigteri ve hizmet kabulii anlagmasr saflandrktan sonla, denetim scizlegmesi KGK
tarafindan yaytmlanan Ba[rmsrz Denetim Ycinetmeli[i'nin 29 uncu maddesinde belirtilen
hususlart kapsayacak gekilde diizenlenir ve taraflarca kargrhkh imzalam. (FR040)
Bafrmsrz Denetim Ydnetmelifinin 34 iincii maddesi uyarmca, denetim sozlegmeleri ile
ilgili olarak KGK tarafindan istenecek bilgiler, sozlegmenin rmzalandrSr tarihi takip eden
giinden itibaren en geg 30 giin iginde KGK'ya bildirilir.

8) Miigteri risk de[erlendirmesi yaptlmasr ve miigteri ile iligkinin devam ettirilmesine karar
verilirken (FR037' FR039) aga[rdaki prosediirler izlenir. KKS'den Sorumlu Denetgi ve
sorumlu denetgiler bir arcya gelerek, mtgterinin durumu, sunulan hizmetleri ve mevcut
veya cinceki denetimler srasmda orl;ay a grkan sorunlarr de lerlendirir.
- Miigteri veya iligkili taraflarrna kargr diizenleyici otoritelerin aldrfr bir yaptrrrm kararr
varsa deferlendirilir.
- Mrigteri hakkrnda potansiyel risk deferlendirmesi yaprlrr.
- Ortaklarrn ve miigteriye hizmet veren denetim ekibinin yetenek, tecriibe ile miigteri veya
verilen hizmete iligkin olasr risk durumlanndaki yetkinlikleri deferlendirilir.

9) Mtigteri ile iligkinin sonlandrilmasrna karar alnmasr durumunda, mtigterinin tist
yonetiminden sorumlu olan kigiler ile gdriigi.ili.ir. Denetim hizmetinden gekilme kararr igin,
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Kalite Kontrol Sistemi (devamr),
KGK veya di[er diizenleyici otoritelere bildirilir. Bu agamadayaplanbrittin g<irtigmelerin
sonuglarr ve dayanaklarr belgelenerek dosyalamr.
Ancak, denetgi denetleme sdzlepmesini sadece hakh bir sebep varsa veya kendisine karqr
gorevden almma davast agrlmrgsa fesh edebilir. Gdriiq yazlsmm igeri[ine iligkin fikir
aynhklarr ile denetlemenin girketge srmrlandrnlmrq olmasl veya gorii$ yazrs vermekten
kagrnma hakh sebep sayimaz. Denetginin scizlegmeyi feshi yazrh ve gerekgeli olmahdrr.
Denetgi fesih tarihine kadar elde etti$ sonuglan genel kurula sunmakla ytikiimltidiir. Bu
sonuglar "TTK" nn 402 inci maddesine uygun bir rapor haline getirilerek sunulur.

10) Mrigteri iligkisi ve denetim stizleqmesinin kabulii ve devam ettirilmesi agamasmda (FR037,
FR039); denetim hizmetinin kabul edilmesi igin, girketin mevcut gerekli yeterlilik, beceri,
kapasite ve kaynaklara sahip olup olmadr[r gozden gegirilir. Bu de[erlendirme sonucunda,
denetim ekibinde yer alacak sorumlu denetgi, denetgi, denetgi yardrmcrsr ve qirket
personelinin denetim hizmeti verilecek sektor veya denetim konularrna iligkin bilgi sahibi
olup olmadr[t, denetim girketi personelinin ilgili diizenleme ve raporlama hiikrimlerine
iliqkin deneyimlerinin veya gerekli bilgi ve becerileri etkin bigimde edinebilme
kabiliyetinin olup olmadrft, ayflca denetim girketimizin gerekli yeterlilik, beceri ve
kapasiteye sahip yeterli personelinin bulunup, bulunmadr[r (FR003), bunun yamnda
gerekmesi halinde uzmanlardan faydalanma imkarumn bulunup, bulunmadrfr denetim
kalitesinin, gozden gegirilmesi igin gerekli krstaslara ve liyakat qartlarrna sahip kiqilerin
bulunup, bulunmadrfr, girketin raporlama siiresi iginde denetimi tamamlayrp
tamamlayamayacalt gibi faktorler incelenip, deperlendirildikten soffa qirketin ve denetim
kadrosunun talep edilen denetim hizmetini verebilecefine kanaat getirilmesine ba[h olarak
denetim sdzlegmesi kabul edilir. (FR040) Aksi takdirde denetim sozlegmesi kabul
edilmez.

IV. iNSAN KAYNAKLARI
$irketimiz denetim faaliyetlerini mesleki standartlar ile yiirtirliikteki mevzuat hiikiimlerine
uygun olarak yiiriitiir. Denetim ekipleri, denetlenecek firmamn faaliyet konusuna gore
gerekli yeterlilik ve beceriye sahip, etik ilkelere ba[h, uygun personelden oluqturularak,
girketimiz ve sorumlu denetgilerin iginde bulunulan gartlara uygun rapor diizenlemeleri
sa[lamr. $irketimiz personelinin ige ahmr, performans deferlendirmesi, yeteneklerinin
geligtirilmesi kariyer geli gimi,
terfi kogullan, ticret, personel ihtiyacrnrn planlanmasl ve denetim ekiplerinin
oluqturulmasryl a il gili agrklam alar ay nntrlarryla aqa[rda yer almaktadrr.

Personel ihtivacrnrn Planlanmasr Ve ise personel Ahmu

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

ige ahm prensiplerimizive politikalarrmzr bu paralelde geligtirir ve uygularz.
$irketimizin iqe ahm prosedi.irii, girketimizin kurumsal vizyonu, temel yetkinlikleri ve teknik

donanrmmr tagryan gahqanlarr istihdam etme kademelerini agrklar.
Her yrl tamamlanmlg ve raporlanmrg denetim hizmetlerindeki bir dnceki yrla gore ortaya

grkan artrg oram dikkate almarak, personel ahmr planlamasl yaprlmaktadrr.
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XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),

$irketimiz personel ihtiyacrm kargrlamak igin, ige ahmlarda yiiksek d[renimini veya
yuksek lisansmr tamamlamrg, yabancr dil bilen kigileri tercih etmektedir.

$irketimiz personel ihtiyacr, (FR009) numarah "Personel Talep Formu" ile belirlenir. Talep edilen
personel ihtiyacr igin, qirketimrze yaprlan bagvurular de[erlendirilir ayrrca, referans yoluyla ige
ahmlar yaprlrr.

Uygun giiri.ilen CV'ler incelenir, (FR010) numarah "i$ Bagvuru Formu" ad,aylara
doldurturularak, Yonetim Kurulu'na sunulur. Bu adaylar Ycinetim Kurulu Iarafindan mi.ilakata
almr. Adayla ilgili (FR011) numarah "Miilakat Siireci De[erlendirme Formu" doldurulur.

iqe ahm karan verilirse (FR012) numarah "Ucret Belirleme Fomu" ile yeni iqe ahnamn ige
baqlama iicreti belirlenir.

ige ahnmast karar verilen gahgan ile (FR013) veya (FR014) numarah Belirsiz veya Belirli
Siireli iq Sozlegmeleri dtizenlenir.

iqe ahnmasr sozlegme ile kesinlegen personele (FR015) numarah "Personel Bilgi Kartr"
doldurulur.

ige kabul edilen personele oryantasyon stirecinde, girketimiz bdltim ve gahganlarr tarutrlr,
girketimizin vizyon ve misyonlarr anlatrlr, gahqamn yapacapr igler anlafllrr ve kullanaca[r
muhasebe veya denetim programlarr hakkrnda bilgiler verilir. Ekte bulunan (FR02S) numaralr
"Oryantasyon Efitim Formu" doldurulur.

$irketimizin kariyer geliqimi aga$rdaki qekilde srraranmaktadrr;
- (FR016) numarah formda belirtilen egitim di.izeyine sahip olanlar, $irketimizde denetgi

yardrmcrsr olarak iqe ahmrlar.
- Denetgi yardrmcrlarr, efitimlerine gdre iki veya iig yrl SMMM stajrm tamamlayarak,

SMMM ruhsatt stnavlarrna girerler. Baqarmalarr sonucunda SMMM ruhsatrna sahip olurlar.
Ayrrca SMMM ruhsatrna sahip olan gahqanlarrmrz KGK balrmsrz denetim srnavlarrm bagarmalarr
halinde "Bafrmsrz Denetgi Belgesi" alrrlar.

- "Serbest Muhasebeci Mali Mtiqavir Ruhsatr" ve "Bafrmsrz Denetim Belgesi"ni alan
denetgi yardrmcrlan, denetgi olarak atanrlar. (FR017)

- Denetgiler, 10 yrl denetim gcirevinde bulunduktan soffa, KAYiK'ler harig denetimlerde
sorumlu denetgi olarak atanmak izere Kamu Gdzetim Kurumu'nun onayma sunulur. (FR01S)

- Denetgiler, 15 yrl denetim gdrevinde bulunduktan son-ra, KAYiK'ler dahil denetimlerde
sorumlu denetgi olarak atanmak izere Kamu Gcizetim Kurumu'nun onayma sunulur. (FR018)

$irketimiz personeline teorik ve uygulamah efitimler ve mesleki geligimlerini sa[layacak
di[er e[itimleri ayhk olarak hazrclanan egitim programtmna gore verilir. (FR029, FR030,
FR031, FR032)

$irketimize yeni ahnan denetgi yardrmcrlarrrun, girkette deneyimli ve krdemli denetgilerin
yamnda refakat gah gmasr uygulamasryla yeti gmeleri sa[lamr.

$irketimiz personeline ah aydabir/yrlda bir ba[rmsrzhk efitimi verilir.
Kariyer geligimi, performans ve terfi siireglerimiz, yeteneklerimiz ve girketimiz igin defer

yatatma amaq ve gabalarrmrza katkr sa[lamak izere belirlenmigtir. Her yetkinlik, gahgan
personelin kariyeri boyunca geligtirmesi beklenen bilgi, nitelik ve davranrqlardaki ilerlemeyi
gosterecek gekilde diizenlenmiqtir.
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XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),
Personelin performans ve etik ilkelere iligkin, girket beklentilerini kavramasr ve d[renmesi

sa[lamr.

$irket personeline, performans artrrmr, meslekte yiikselme ve kariyer geliqimi ile ilgili
konularda e[itim verilir.

$irketimizde, girket personelinin performans de[erlendirmesi, sorumlu denetgi ve yonetim
kurulu tarafindan yaprlrr. (FR033) Personelin performans de[erlendirmesi sonucunda,
performansr yi.iksek olan gahqanlarrn yrlhk i.icretleri belirlenirken farkh oranlarda artrq yaprlmasr
saflamr.

$irket personeline bulundu[u pozisyondan daha yiiksek sorumluluk gerektiren pozisyonlara
yiikselmenin performans kalitesine ve etik ilkelere baghh[a dayandrlr ve qirketin politika ve
prosediirlerine uyulmamaslntn disiplin iglemiyle sonuglanabilece[i hakkrnda bilgilendirme ve
e[itim gahgmalarr yaprlrr.

Teknik Bilei Ve Yiinetme Becerilerinin Gelistirilmesi:
Teknik bilgi ve yonetsel becerilerin geliqtirilmesi prosediirii, diizenleyici otoriteler

tarafrndan belirlenen mesleki e[itim ihtiyaglarrnrn sa$lanmasr suretiyle, girket ga|ganlanmn teknik
bilgi ve yeteneklerinin geliqtirilmesi, girketin mevcut ve gelecekteki ycineticilerinin profesyonel ve
ydnetim yeteneklerinin geligtirilmesinin saflanmasr amacryladilzenlenmigtir.

$irketimiz personelinin yeterlilifinin devamhhfr, btiyiik dlgtide siirekli mesleki geligime
ba[hdrr. Mesleki geligimin sa[lanmasr ve korunmasr sayesinde meslek personelinin bilgi ve
kabiliyetler i muhafaza edilebilir.

Yine, yeterlili[in devamhhlt igin, girketimizin her kademesinde yer alan personeli, siirekli
uygulamah e[itim ve elitim kaynaklarr ile desteklenir. (FR029, FR030, FR031)

EEitim ihtivaclarrnln Belirlenmesi:
Egitim ihtiyaglarrmn belirlenmesinde en onemli kaynak, dtizenleyici otoriteler tarafindan

belirlenen efitim gerekliliklerinin noksansrz olarak uygulanmasrm sallayacak elitim programmm
girket y<inetim kurulu tarafindan onaylanrr. (FR029, FR030, FR031, FR032)
Kariyer ve performans ydnetimi agamalarr, girket personelinin her birinin egitim

ihtiyaglarrrun ortaya konuldufu siiregler olarak efitim gereksinimlerinin belirlenmesinde difer bir
dnemli kaynaktrr.

Ycinetici ve gahgan personelin efitim seviyelerine gore elitim ihtiyaglarr ortaya konulur ve
belirlenen plan dahilinde izlemesi yaprlrr.

$irket ortaklan, ycineticiler, denetgiler, gahganlar dahil e[itimin adr, katrhm sayrsl, e[itim
yeri, tarihi ve siiresi ve elitim tiirii gibi her seviyede e[itim plam ve biitgesi hazrlanl..

$irketteki e[itimlerin gergeklegtirilmesinde; drgandan sa[lanan efitmenler ile girketin
ydneticilerinden faydalanrlrr. Dolayrsryla, efitim planlanmasr yaprlrrken, girket igi efitmenlerin
belirlenmesi ve epitmen olarak yetiqtirilmeleri sa[larur. Bu gergevede gorevlendirilen girketimiz
e[itmenleri gerekli bilgi, etki ve yetkinlik geligimini sa[lar.

19



CROWE HORWATH OLGU BAGIMSIZ DENETiM VE
YEMINLi MALI MU$AViRLix a.g.

(a member of Crowe Horwath International)
01.0 1.201 6 - 3 1.12.2016 FAALivnr nONnMiNE AiT SEFFAFLTK RApoRU

XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),

$irketimiz btinyesinde teknik imkan ve efitim kaynaklarrmn bulunmamasl hallerinde,
girketimiz kadrosunda yer almayan, uygun yeterlilile sahip kigilerin hizmetlerinden de
yararlanrlabilir.

iicret Ve Sair Haklar:
$irketimiz biinyesinde yer alan tiim gahqanlar ige baglarken, kendileri ile mutabakatavanlan

iicret ile gahqmaya baqlarlar. (FR012) ig ile ilgili seyahatlerin ti.im giderleri belge karqrllrnda
kendilerine odenir. Ayrrca, bu seyahatler igin harcrrah <idemesi yaprlmaz. eahgan personelin
ticretlerinin belirlenmesinde krdemi, performansr, yrlhk gahgma saati gibi hususlar dikkate almr.
(FR036)

Personel iicretlerinden ayn, gahqrlan giinler igin; girket gahqanlarrmza, gahqrlan her gi.in
igin, giinliik yemek kargrhfr olmak :dizere, Gelir Vergisi Kanununun 2318 madde kapsamrnda, her
yrl igin yeniden tespit edilen yemek bedeli, ayhk yemek figi olarak verilir.

Aynca, girket gahqanlarrmtza, gtinliik iqyerine gelig ve gidiq kargrh[r olmak izere, Biiyiik
$ehir Belediyesi tarafindan her yrl Ocak ayr baqrnda belirlenen ulagrm ticreti dikkate alnarak yol
bedelleri ayhk olarak odenir.

Bir yrlhk gahgma soffasr yaprlan delerlendirmeler sonucunda; her yrl tespit edilen enflasyon
oramnln gok iizerinde ticret artrqlan yaprlrr.

Yukarrda belirtilenler drgrnda ticret, hak ve yararlandrma yaprlmamaktadrr.
Denetim Ekiplerinin Belirlenmesi:

$irketimiz her bir denetimin sorumlulufunu bir sorumlu denetgiye verir.
Denetimi tistlenen sorumlu denetginin kimlifi ve gdrevlendirildi[i miigterinin kilit

yoneticilerine ve tist ycinetiminden sorumlu kigilere bildirilir.
Sorumlu denetgi tayin edilirken, denetim gdrevinin sorumlulu[unu tistlenecek yeterlili[e,

beceriye ve gorevi sonuglandrrabilecek yetkiye sahip olmasr sa[larur.
Sorumlu denetgi, ttim olarak denetim ekibinin denetim hizmetini gergeklegtirecek beceri,

yetkinlik ve zamana sahip oldu[undan emin olmahdrr.
Denetim ekibi iig kigiden az olamaz. Denetim ekibinde yer alan sorumlu denetgi ve diler

denetgilerin en az bir yede[i belirlenir. Bunun yarunda, denetim ekibi olugturulurken, iqin
biiyiikliigti, igerifi ve yaprlacak gahgmalarrn karmaqrkhgt gozrintnde bulundurulgr.

Sorumlu denetgi, denetim hizmetinin her tiirlii sorumlulu$unu, denetim ekibinde yer
alanlann her birinin gdzetimini ve kontrohinii tistlenir. Denetim ekibinde yer alankrdemli denetgi
ise' denetim planmm yi.iriitiilmesinde, denetim ekibine yol gosterme iginden ve denetimin
tamamlanmasmdan sorumludur. Denetim ekibinde yer alan diler denetgi ve denetgi yardrmcrlarr
denetimin yi.iriitiilmesinden sorumludurlar.

Sorumlu denetgi, denetim ekibini planlarken,
denetim iginin igeri[ine uygun tecriibelerinin olmasr
olmasr gibi unsurlan da 96z ciniinde bulundurur. Bu
- Denetim hizmetinin boyutu ve karmagrkh[r

denetim ekibinde yer alanlarrn yetkinliklerini,
ve i gi gergekle gtirebilecek gerekli zamanlarrn

unsurlarrn baghcalarr agalrda yer almaktadrr.

- Finansal tablolarrn hazrlanmasrnda kullarulan finansal raporlama sistemi
- Denetim hizmetine iliqkin her hangi bir grkar gatrgmasr veya ba[rmsrzhk ihlali olasrhfr
- Denetim ekibinde yer alan gahqanlarrn nitelikleri ve deneyimleri
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$irket, denetim hizmetlerinde yer alacak denetgi ve yardrmcilarrn gdrevlendirilmesi
sUrecinde, ekipte yer alacak personelin gerekli yetkinlife sahip olmalarlnr ve iistlenecekleri
gdrevlerde kendilerini mesleki anlamda geliqtirecek zengin deneyimler ve firsatlarla
karqrlagtrrmalarmr saflayacak prosedtirler olugturur.

$irket, denetim ekiplerinin olugturulmasr prosediiriinde gu amaglarm gergeklegtirilmesi goz
ciniinde bulundurulur.
- Denetim hizmetlerinde gdrevlendirilen sorumlu denetgi, denetgi ve difer personelin iistlendikleri
gorev ve sorumluluklarrn gereklerini yerine getirebilecek diizeyde yetkinlik ve uzmanhk sahibi
olduklan dofrultusunda uygun bir gdzetim yarunda makul bir giivence vermek,
- Denetim ekibinde gorevlendirilecekler kendilerini mesleki alanda devamh geliqtirecek, defigik
tecri.ibe ve firsatlar yaratacak gekilde denetim hizmetlerinde gorevlendirilir.
Aga[rda ayrmtrlart yer alan, sorumlu denetginin sorumluluklarr kendisine bildirilir.
- Denetimin yiiriitiilmesinden Ve gcizetiminden,
- iginde bulunulan gartlara uygun rapor diizenlenmesini saplamaktan,
- Qahgma ka[rtlarrnrn gozden gegirilmesinden,
- Miigteri ydnetimi ile iletigime gegmekten,
- Ba[rmsrzhk ihlallerini yonetim kuruluna bildirmekten,
- Miigterilere sunulan hizmetlere iliqkin bilgileri denetim qirketine bildirmekten,
- Finansal tablolarrn mevzuat ve finansal raporlama standartlanna uygunlu[u konusunda karar
vermekten,

- Bafrmsrzhfr tehdit eden kogullarr ve iligkileri tespit etmekten,
- Ortadan kaldrnlamayan veya etkisi azaltlamayan bafrmsrzh[r tehdit eden bir durum tespit
ettifinde,

a) Bafrmsrz denetim kuruluqu ile gdriigerek bafirmsrzh[r tehdit eden faaliyet veya iqlemlerin
iptal edilmesinden

b) Ba[rmsrz denetimden gekilmek iizere gerekli siireglerin baglatrlmasr gibi <jnlemlerin
almmasmr sa[lamaktan

c) Konuya iligkin tartrqmalan ve ulagrlan sonuglan yazhhale getirmekten.
- Ba[tmstz denetim iqinin baqka bir sorumlu denetgi tarafindan devralmmasr halinde, deliqiklik
tarihine kadar yaprlan tiim iglerin g<izden gegirilmesinden sorumludur.

Sorumlu denetgi gdrevlendirilirken, sorumluluklarmr tam olarak yerine getirmeleri igin
yeterli zairLana sahip olmalannr saflamak amacryla, bunlarrn ig ytikleri ve miisait olma durumlarr
gcizden gegirilir. (FR005, FR006, FR007)

$irketimiz denetimlerin meslek standartlarr ile yiiri.irltikteki mevzuat hiiktimlerine uygun
olarak yi.iriittilmesi, qirketin veya sorumlu denetgilerin iginde bulunulan Sarltlara uygun rapor
diizenlemelerini sa[lamak igin sorumlu denetgilerin g<irevlerini ytiriitebilecek gerekli yeterlilik ve
beceriye sahip uygun personelin gorevlendirilmesi yaprlrr. (FR01S)

Denetim ekipleri gcirevlendirilirken denetim ekibinde yer alacak denetgilerin, denetim
yaprlacak sektore uygun efitim ve tecrtibeye sahip olup olmadrklarr, mesleki standaftlar ve
yi.iriirliikteki mevzuat hiikiimlerine iligkin sahip olduklarr bilgi ayrrca bilgi teknolojileri hakkrnda
bilgi sahibi olmak dahil teknik bilgi ve uzmanh[a sahip olup olmadrklarr, mesleki muhakeme
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kullanabilme kabiliyetlerinin bulunup bulunmadrfir, girketin kalite kontrol politika ve

prosediirleri hakkrnda bilgi sahibi olup olmadrklarr dikkate alrrur. (FR003)

V.DENErivriN yUnUTULME Si
$irketimizde yiiri.itiilen her bir denetimin mesleki standartlar ile ytiriirliikteki mevzuat

hiikiimlerine uygun olduluna ve diizenlenen raporlarrn iginde bulunulan qartlara uygunlufuna
iliqkin makul gtivence sa[lamak amactyla CAP programl ve denetim rehberimiz kullamlrr.
Defigik sektcirlerin denetlenmesi durumunda o sektcirlere ozgti rehberlerden de yararlarulacaktrr.

-$irket, denetimin yi.irtitiilmesindeki kalitenin tutarhh[rm, sektore veya denetimin konusuna ozg:i_
rehberlerin olugturulmasryla sa[lar.
-Denetimde uygun bir ekip gahgmasr ve elitim ile denetim ekibinin daha az deneyimli tiyelerinin
kendilerinden beklenen gahgmarun amaglarrnr agrk gekilde anlamalarrna yardrmcr olunur.
-Personel gorevi esnasmda ba[rmsrz, diiri.ist, tarafsrz olmah, gizlilik ve profesyonel davramq
ilkelerine uygun davranmah, mesleki yeterlilik, gtivenilirlik, 6zen ve titizli[e sahip olmaldrr.
istihdam edilen personel mesleki sorumluluklarrm yerine getirebilecek kalitede olup, siirekli ve
diizenli olarak hizmet igi elitime tabi tutulmaktadrr.
-Balrmsrz denetgiler denetim sona erdi[inde, sorumlu denetgi tarafindan de$erlendirmeye tabi
tutulmaktadrr.
-$irkette kalite kontrol prosediirlerinin yeterli etkin ve prosedtirlere uygun olarak uygulandr[rna
dair makul bir gtivence elde edebilmek igin, kalite kontrol sisteminin igleyip iglemedifi kontrol
edilir.
-Kontrol faaliyeti, tamamlanmrq belli denetim dosyalarmrn segilmesi ve kontrol edilmesini
igermektedir.

-Dosya segiminde mtigterinin biiyiikliigii, dnceki kontrol faaliyetlerinden elde edilen sonuglar ve
miigterilerle ilgili belirlenmig olan riskler esas almr.
-Denetim gahqmalarrnda gdrev yapan personel ve sorumlu denetgi, aym dosyarun kontrol etme
faaliyetinde gorev y ap amaz.
- Kontrol sonucunda tespit edilen bulgular yanyaddkiihir ve dokiiman haline getirilir.
-Dokiimanda belirlenen hususlar aynL zamanda tavsiyeleri de igerir.
-Denetimlerin muhasebe ve denetim standafilanna uygun qekilde yaprlmasr sorumlu denetgi
tarafindan ytiriitiiliir.
-KKS'den Sorumlu Denetgi gahqmalanm denetim raporu gdnderilmeden cince tamamlamak
zorundadr.
-KKS'den Sorumlu Denetgi denetim dosyalarmr tiim yonleriyle inceler, bu inceleme gahgma
kafrtlarrm denetimin planlanmasmr denetim ekibinin yaptrlr gahqmalarr igerir.
-KKS'den Sorumlu Denetgi denetim ekibinde yer alan denetgilerle ilgili bagrmsrzlk hususlanm,
belirlenen onemli riskleri ve bu risklerle ilgili yaprlan gahgmalarr, gahqma kalrtlannrn yaprlan igi
ve vanlan sonuglan belgeleyip belgelemedifi kontrol eder.
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Sorumlu denetgi;
- Denetim programt vasttastyla belirlemig oldulu denetim hedeflerini ve iqlemlerini her bir
denetgiye bildirir.
- Denetgilere atanan iglemlerden, denetgi tarafindan anlagrlmamrq konularrn ve iglemlerin nasrl
yaprlacafrm tekrar eder.

- Soz konusu iglemler iginde, zorluk derecesi yiiksek rjzellikli iqlemleri daha tecriibeli denetgilere
verir.
- ozellikli ve zorluk derecesi ytiksek ig ve iglemleri kontrol eder.
- Denetimin ytiriitiilmesi srrasmda ortaya grkan ve planlanmamrg hususlar tum denetim ekibiyle
istigare ederek gerekli gcirdiigii hallerde toplantr dtizenler.

Gtizden Gecirme:

$irketimiz denetim ekibinde yer alan daha az deneyimli ekip iiyeleri tarafindan yaprlan
galtqmalar, ekipteki daha deneyimli ekip riyeleri tarafrndan gdzden gegirilir. Bu gcizden gegirme
iglemi hem denetim srrasmda hem de denetim raporu hazrlanmadan cince denetimin mesleki
standartlara ve yi.iriirltikteki mevzuat hiikiimlerine uygun yiiriittiliip yiiriitiilmediginin ilave
de[erlendirme gerektiren denetim hususlanrun ortaya grkrp grkmadtpr, uygun istigare yaprhp
yaprlmadr[t, ulagrlan sonuglann belgelendirilip belgelendirilmedifii, yaprlan denetimin niteliEini,
zamanlamaslnl ve kapsamrnt revize etme ihtiyacrrun bulunup bulunmadr[mm, yaplan gahgmamn
vanlan sonuglan destekleyip desteklemedifi ve uygun bigimde belgelendirilip
belgelendirilmedifi, elde edilen karutlarm diizenlenen raporu desteklemek igin yeterli olup
olmadrklannr igermektedir. Gozden gegirme iglevini yapandenetgi, krdemsiz denetginin
hazrrlamrg oldu[u gahqma kaftdrnr, gcizden gegirme iqlemini yaptrlrna dair belgelendirme yapmak
arnactylaparaflar.
Gcjzden gegirilme iglemi esnasmda;
- Denetim siirecinde ortaya grkan onemli hususlar denetim kadrosunda yer alan sorumlu denetgi
ile mtizakere edilir.
- Denetim ekibinin vardrfr onemli yargiar ile ulagtr[r sonuglara iligkin segilen gahgma ka[rtlan
gcizden gegirilir.
- Denetgi raporu oluqturulurken, ulagrlan sonuglarln ve cinerilen raporun uygun olup olmadr[r
de[erlendirmesi yaprlrr.
- Denetim ekibinin, denetim qirketinin soz konusu denetime iligkin ba[rmsrzhlrmn
delerlendirmesi yaprlrr.
- Goriig farkhhklarr igeren hususlar ya dadifer konularda istigareler yaprlrr.
- Denetim srasrnda belirlenen onemli riskler ve bu risklere kargr yaprlan iglemler hakkrnda
agrklamalar yaprlrr.

- ozellikle dnemli risklerle ve cinemlilikle ilgili varrlan yargrar agrklanrr.
- Yonetime ve tist ydnetimden sorumlu olanlara ve gereken hallerde diizenleyici kurumlar gibi
diper taraflara iletilecek olan hususlara bakrlrr.
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istisare:

$irketimiz, sorumlu denetgilerin, denetgilerin ve di[er personelin, gerektilind e bazr
konularda bilgi, yetkinlik, tarafsrzhk, otorite ve karar verme yetkilerine sahip olan kigilerden
destek almasrnt ongciren istiqare kiilttiriimi tegvik edici bir bigimde yonetilmektedir. istigare

kiiltiirii, girketin tiim gahqanlanna mesleki uygulamalarrn biitiin fonksiyon ve hizmet
kanallarmm yamnda, ba[rmsrzhk ve etik kurallarr da kapsayacak qekilde yayrlmahdrr.

Denetim ekibinde yer alan sorumlu denetgi, gerek duyulmasr halinde, qirket iginden veya
drgarrdan 6zel uzmanh$a sahip kigilerle konulan uygun mesleki seviyede mrizakere eder. Bunun
yarunda denetimle ilgili uygun aragtrma kaynaklarr kullanrlrr. Yaprlan istiqare, kalitenin
arttrtlmastna ve mesleki muhakemenin kullanrmmtn geligtirilmesine yardrmcr olur. istigareye
gerekli olgiide yer verilmesi zor ve tarttgmah konularda denetim personelini istigareye tegvik eden
ve istigareyi bir giig olarak kabul eden bir kiiltiiriin geligmesine yardrmcr olur. yaprlan
istigarelerin etkinlik kazanmast igin, damgrlacak konularrn bi.itiin ydnleriyle istigare edilen kigilere
iletilmesi, istiqare edilecek kiqilerin yeterli bilgi, krdem ve deneyime sahip olmalarr, istigare
neticesinde ofiaya grkan sonuglann uygun bir gekilde belgelendirilmesi ve uygulanmasrna
ba[lrdrr. Gerekmesi halinde, istigare amacryla diger qirketlerin, mesleki ve dtizenleyici
kuruluglarrn veya ilgili kalite kontrol hizmetlerini saflayan ticari kuruluglarm verdili danrgmanlk
hizmetlerinden faydalanabilir.

istiqare hizmeti ahnmadan d,nce damgmanhk verecek tarafrn beceri ve kapasitesi
de[erlendirilerek, girketimizin ihtiyag duyduSu istigare igin danrqmanlk verecek kigi veya
kurulugun uygun vastflara sahip olmasr halinde istiqare hizmetine iligkin scizlegme yaprlrr.

Uygulamada yer alan ilgili standartlarrn uygulanmaslna, yorumlanmasma ve raporlama
konularrna dair teknik muhasebe ve denetim sorularr veyanzmanhk bilgisi gerektiren bir denetim
hizmetine iligkin uzmankigilere dantgma gere[i sorumlu denetgi tarafindan ele alnmaktadrr.

Bundan baqka, sorumlu denetgi aga[rda belirtilen konulardan sorumludur.
- Gerekli olmasr halinde istigare siirecine kafilmak,
- istiqare sonucu ortayagrkan sonuglarrn uygun bir gekilde dciktimante edildifinden ve
uygulandr[rndan emin olmak,
- Bir uzmandan yardrm almmasmm sonucu ortayagrkan maliyetleri izlemek

Denetim Kalitesinin Giizden Geeirilmesi:

Denetim kalite kontrol incelemeleri, tiim denetim faaliyetleri igin gergekleqtirilir. Bu iqlemin
raporun tamamlanmasmdan rince gergekleqtirilmesi gerekir.

Denetimin Kalite Kontroliiniin g<izden gegirilmesi, muhasebe ve denetim standartlan ve
kurallarr hakkrnda yeterli bilgi ve deneyim sahibi olan, o denetim hizmetinde do[rudan yer
almayan sorumlu denetgi tarafindan gergeklegtirilir. Yeterli deneyim ve bilgi, denetim faaliyetinde
bulunulan igletmenin faaliyet gosterdifi sektor, ekonomik ortam ve muhasebe ilkelerine ycinelik
tecriibe ve bilgileri kapsamaktadrr.

Denetimin kalitesine yonelik gozden gegirme tamamlaruncayakadar, denetim raporuna tarih
verilmez' Ancak denetimin kalitesine ydnelik gozden gegirmeye iligkin belgelendirme, rapor
tarihinden soff a tamamlanabilir.
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Denetimin kalitesinin gdzden gegirilmesi denetim stirecinde yaprlrr. Denetimin kalitesinin

gdzden gegirilmesinin stiresinde yaptlmasr, sorunlarrn gecikmeden gciziimlenmesini safilar.
Denetim kalitesinin gcizden gegirilmesi sorumlu denetginin sorumluluk lartm azaltmaz.

Denetimin kalitesini gozden gegiren kiqi, sorumlu denetgi tarafindan segilmemeli, denetimin
yiirtitiilmesinde yer almamah' denetim ekibi adrna karar vermemeli, ayrrcabu kiginin tarafsrzl[rnr
tehdit edecek hususlarm bulunmamast gerekir. Bu kigi yonetim kurulu tarafindan atamr.

Denetimin kalitesinin gcizden gegiren kigi kalitenin gozden gegirilmesi igini bu rehberin,
ekinde yer alan (FR044) numarah "Denetimin tr alitesinin Gcjzden Gegirilmesine iligkin Kontrol
Formu" aracrhlryla y apar.

Giiriis Farkhhklarr:
Sorumlu denetgi, denetim hizmetinin yririittilmesinde, denetim ekibinde yer alan denetgiler

arasrnda' muhasebelegtirme, denetleme ve finansal raporlama hususlarrnda gdriig fbrkllklarrnrn
ortaya grkmasr halinde gciriig farkhhklarrmn kendisine vakit gegirilmeden iletilmesini, denetimin
baqlamasr agamasrnda denetim ekibinde yer alarlara bildirir. Denetim ekibinde yer alandenetgiler
arasrnda gciriig farkhhklart grkmast halinde, sorumlu denetgi gctriiq farkllklarrnr ortadan
kaldrrabilirse ve denetgiler arasmda uzlaqma klarr ortadan kalkmrg olur.Denetim ekibinde yer alanlar arasmda orlcaya sorumlu denetgi tarafindangiderilemezse, goriig farkhhklarr denetimin k den sorumlu denetgi ile degciriigriltir' Gcirtig farkhhklart ortadan kaldriamazsa konu, girket ydnetim kuruluna gritririiliir.
Ycinetim kurulu sorumlu ortak denetgi, denetimin kalitesini gcizden gegirmeden sorumlu denetgiile gciriiq farkhhlrm tartrgrr, gerekti[inde uzmankiqilerin bilgisine bagvurur ve g<irtig fark11[rydnetim kurulunda nihai olarak kar ar a baElanrr.

farkhhklarr belgelendirilir ve alman karar
Sorun gciztime kavugturuluncaya kadar rapora

$irketimiz politikalarr uyarlnca, denetim ekibi tarafindan, rapor tarihinden itibaren 60 giiniginde' denetim qahgma ka[rtlarrnrn nihai denetim dosyasrnda birlegtirilmesi gerekmektedir.
Denetim gahqma kalrtlarrmn, denetgi rapor tarihinden itibaren 10 yrl saklanmasr zorunludur.
Denetim gahqmalarrnda drizenlenen gahgma kalrtlan miigteriler bazndadosyalanrr ve girkettekiqifreli kilitlerle dolaplar iginde saklamr. Kilitlerin qifreleri girket mridiirti olarak atanandenetgi
yardrmcrsr Sezi KALKANCI,da saklanrr.

Qalrqma kafirtlart, gahgma ka[rdrnr hazrlayan denetgiden daha krdemli ve deneyimli birdenetgi tarafindan gcizden gegirilmektedir.
Bazr ozellik arz eden durumlarda, denetim

tarafindan gdzden gegirilmesi soz konusudur.
VI. IZLEME

gahgma kafirtlarrnrn birden gok ekip iiyesi

Ycinetim kurulunda karara ballanan gcirtig
dolrultusunda denetim ekibi tarafindan uygularur.
tarih verilmez.

Cahsma KaE tlu.t'

$irketimiz Ycjnetim Kurulu, denetim hizmeti uygulamalamnln ve prosedtirlerinin tiimtini.i,ba[rmsrz denetim hizmeti stirecinde, incelemelerin ba[rms rz olarakytiriittilmesi ile kalite kontrolsisteminin verimlili[ini izlemekten sorumludur. Bu izlemestiregleri kalite inceleme stireci olaraktarumlarur ve KKS'den sorumlu Denetgi tarafindan ytirtittiliir.
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XII-Kalite Kontrol Sistemi (devamr),
izleme sorumlusu yapttgt delerlendirmeleri rapor halinde girketimiz ycinetim kuruluna

sunar. Raporda tespit edilen hususlar qirketimiz ydnetim kurulu tarafindan de[erlendirilir.
Yonetim kurulu gerek gcirmesi halinde dtizeltici ve iyilegtirici kararlar ah.Izleme stireci

(F R045) aracilrpr ile ytiriittiliir.
izleme sonuglanm bir rapor haline getirir.

VII- BELGELENDiNVTN
$irketimize yaprlan gikayet ve iddialar igin pirketin iginde kilit altrna almmrq bir gikayet

kutusu bulunmaktadrr. $irket personeli veyahut miigteri ve difer kigiler tarafindan yapiacak
gikayet ve iddialar s<iz konusu qikayet kutusuna atrlr. $ikayet kutusu KKS'den Sorumlu
D enetgi' nin sorumlululundadrr.

KKS sisteminin her bir unsuruna iligkin olugturulan belgeler, miigteriler bazrnda dosyalamr
ve girketteki gifreli kilitlerle dolaplar iginde saklamr. Kilitlerin gifreleri girket miidtirii olarak
atanan denetgi yardrmcrsr Sezi KALKANCI,da saklanrr.

Kalite Kontrol Sistemi Rehberi ekinde yer alan formlar kalite kontrol sistemi rehberiyle
birlikte, girketteki kilitli dosyalarda saklarur.

XI-DiGER HUSUSLAR

$irketimiz, Kamu Gcizetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu tarufindan yayrmlanan
Ycinetmelik, Tebli$, Ttirkiye Muhasebe Standartlan (TMS), Tiirkiye Denetim Standartlan (flS; ,r.
karutlatatitizlikle uymaktadrr. Aynca, KGK tarafindan istenilen bilgiler siiresinde gonderih&tedii.
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