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YKY BAdIMSIZ DENETIM VE YMM A.9

1, 9irket Hukuki Yapl ve Ortaklar Hakkrnda Bilgiler:

9irket 3568 sayrl Serbest l4uhasebeci N4ali Ml]gavirlik Ve Yeminli Mali lvliisavirlik Kanunu
gerCevesinde kurulmus olup, miigterilerine denetim ve danrsmanhk alanlaflnda hizmetler
sundudundan Tiirk llcaret Kanunu, Kamu Gdzetimi Ve l4uhasebe Standartlafl Kurumu
Hakknda Kanun Hilkmilnde Kararname, Sermaye Piyasasr Kanunu, Bankacrlk Kanunu ve ilgili
dider kanun, yainetmelik ve diizenlemelere tabidir.

Sirket ortaklaflna iliskin 31.12.2014 tarihi itibariyle durum a9agrdaki gibidir:

AdF Sovadr Sirketteki iinvanl Ortikt Pavr Pav Tutafl
Ibmhim GOCI4EN Sorumlu Ortak Bas Denetci 74.694 37.347.OO

ilhan ALTINOK Sorumlu Ortak Bas Denetqi 24.900 12.450,00

lviahmut KURT Sorumlu Ortak Bas Denetci 0,002 r,00
Huseyrn DURNA Ortak Basdenetci 4,202 101,00
Veli SAKNC Ortak- Basdenetci 0,200 100 00

AIi INCE Ortak Basdenetci 0.002 1,00
100 50.000.oo

2. Kilit Yiineticiler ve Sorumlu denetgiler!

Skketin 31.12.2014 itibariyle Ydnetim Kurulu ijyeleri asagrdaki gibidir:

AdF Sovadr
Ittesleki
t!nvanr Gatrevi

Ibrahim GOCMEN YIv$4 Y6netim Kurulu Baskanr

Hiisevin DtiRNA Yl,lM Ydneiim Kurulu Baskan Yardrmclsr

Sirketin 31.12.2014 itibariyle sorumlu deneteileri asagrdaki gibidir;

Adr - Soyadr
Mesleki
iinvanr Gair€vi

ibrahim GOCI\4EN YI'4M Sorumlu Ortak Bas Denetci
Ilhan ALTINOK YI4M Sorumlu Ortak Bas Denetci
14ahmut KURT YIqM Sorumlu Ortak Ba5 Denetci
Hiisevin DURNA YI'4M Otik Bas Denetci
Veli SAKINC YNlM ortak Bas Denetci

AIi INCE YIqM Ortak Bas Denetci
DeNa ERDEI4 sMI\41.4

Burcak ARHUN YI4M
Eda DURAL PERKSOY SM14IVl

BUrcU TUVAC YERDELEN str4tYr,l

3. iginde Bulunulan Denetim ASrnrn Hukuki ve Yaprsal 6zellikleri:

Yl(Y Bagrmsrz Denetim ve YMM A.s.hin yurtdrsrnda faaliyet gdsteren bir ba6tmstz denetim

Sirketi ile bir ortaklcr bulunmamaktadrr.

4. ilitkili Denetim Kuruluglafl ve Di6er igletmeler ile Bu ilitkilerin Mahiyeti:

Yl(Y BaErmsrz Denetim ve YI4lvl A.9.hin iliskili bulundugu herhangi bir denetim kurulusu ya da
di6er isletme bulunmamaldadrr.
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YKY BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.9.

5. Organizasyon Yaprsr:

Sirketin 31.12.2014 tarihi itibariyle organizasyon gemasr asaEldaki gibidir:

SiRKFI GENEL

KURULU

(ortaklar)

YONFTiM KURULU

iBRAHirq GoeMEN

HUSEYiN DURNA

KALITE KONTROL
KOIYiTESi

iLHAN ALnNoK(soBD)

HIJSEYiN DURNA(oBD)

DENFNI\4 VE
DANISIYANUK

B0Lrjivri

VELi SAKINE

(oBD)

I\4AU ISLER

DERYA ERDEI4

(KD)

iNsAN
KAYNAKLARI

ALi iNcE

(o8D)

PMARLAI\4A VE I5
GEU'[RIVIE

I4AHI\4UT KURT

(soBD)

Sirketin denetim faaliyetleri 31.12.2014 tarihi itibariyle 6 girket ortaor, 1 kdemli denetei, 1

denetei ve 2 denetel yardrmcrsr ile yiirritiilmektedir. Sirketin kaytlr adresi Uskiip caddesi
No:24F eankaya- Ankara'drr.
NOT: Sirketimiz 2014 yrll denetim kadrosunda yer alan Basdenetgi Ziya AKBA9, ASELSAN

Yiinetim Kurulu'na atanmasr nedeniyle 07.04.2014 tarihinde aynlmrstrr.

5, Kalite Giivence Sistemi incelemeleri:

Slrketimiz, 2014 ylnda Kamu Gajzetimi Kurumu tarafrndan KKS 1(Kalite Kontrolil Standartl)
kapsamrnda inceleme yaprlmrgtr, Incelemeler sonucunda tespit edilen ve taraftmlza
gdnderilen bulgulara iligkin gitri.is ve eylem planrmE 30.05.2015 tarihine kadar tamamlanarak
Kamu Gaizetimi Kurumu'na sunulacaktr.

7. Denetim Hizmeti verilen KAYiKler:

2014 ylr frnansal tablolan. tarafrmrzca incelenen ve 660 sayr| KHK'de saylan ya da Kurul
tarafrndan daha sonra KAYIK kapsamrna a|nan girket ve kuruluslann listesi agadldaki gibidir:

Kurulusun adr statnsii
Karsu Tekstil San.A.5. Halka Acrk Sirket

Gediz Ambalai San A.5. Halka Acrk Sirket
CBS Bova Kimva San. A.S. Hdlka Acrk Sil^et
CBS Printas Oto Bova Ger.San.A.S. Halka A(rk Strket

:i c---.--
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YKY BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.9

8. Siirekli Editim Politika$l

9irketimiz; kaliteyi denetimlerin yijriitillmesinde vazgegilmez bir unsur olarak giiren blr
kurumsal kiiltijrri tegvik ve politika ve prosediirler olusturmak amaoyla; denetim kadrosunun
yeterli mesleki bilgi ve birikimine sahip olabilmesi iein gerekl' e6itim programlarlnl

drlzenlemektedir. Bu egitim programlaflnda; ortaklann ve gaftsanlann teorik bllgileri ve
mesleki becerilerinin yeterli seviyede tutulmasr, mesleki etik ilkelere uyulmasr? mesleki
alandaki deuisikliklerin takip edilmesi esas alnmaktadrr.

Kalite Kontrol Sistemimizin uygulanmasr ve isleyiginden sorumlu olan Sorumlu Ortak
Bagdenetgi ilhan ALTINOK ve ortak bagdenetqi Hilseyin DURN& yeterli ve uygun deneyime,
beceriye ve yetkiye sahip olarak, yiiriittiikleri editim programlan ile girket deneteilerinin
meslegin gereldlrdigi niteliklere sahip olmalan, bu nitelikleri korumalan ile geligtirmelerini
hedeflenmektedirler.

Bu siireler ijnceden personele bildirilerek faaliyetlerimiz bu programa gijre planlanmakta ve
ebitime personelin maksimum kablrmr hedeflenmeldedir.

Bu esaslar gdzetilerek trlm denetim personelinin meslek ebitim programr;

- is basr euitim
- Mesleki yayrnlafln ve yasal diizenlemelerin siirekli takip edilmesini sadlamak tlzere

bireysel ea[9ma
- Firma genelinde diizenlenen editim programlan
- Meslek ijrgiltlerinin, ijniversitelerin ve dller kuruluslann diizenledlgi seminer,

konferans, kurs, workshoplar... gibi egitim faaliyetlerine katrltm, ana basltklanndan
olugur.

Yukanda belirtilen konularda verilen egitimleri takiben yaprlan performans

deqerlendirmeleriyle personelin bilgi seviyesi ile editim seviyeleri tespit edilmekte,
performans dederlendirme sonuglanna istinaden verilen editimlerin yeterli oldudu teyit
edilmektedir.

Editmenler YKY Baqrmslz Denetim ve YMIY A.9.hin ba9denetgileri ve SoBDleridir. Konular
karmasrklgr ve deneteilerin mesleki geligim planlanna gdre denetgiler ve denetei yardlmcllart
arasrnda paylattrnlmrs, ilgili ba9denet9i gaizetiminde gatsan denetgi ve denetgi yardrmcrlarr

konularla ilgili hazrladrklan sunumlan di6er Ea|sanlarla paylagmtglardtr. Devam eden mesleki

Bu eereevede, 2014 yl iein di.izenlenmig olan editim programrmrz asaErdaki gibidir:

Editim
Eiiitimin Konusu

25.01.2Q14 KKs 1 TURKIYE DENETTM sTANDARTLARI KALITE KONTROL STANDARDI Ilhan Altnok- SOBD

2L.02.?Q14 IbrahimGOCr'1EN- SoBD

15.01.2014
TMS 1 FiNANSAL TABLOLARIN SUNULUSU VE NNANSAL MPORLAI'IAYA
iLisKiN KAVRAMSAL cERcEvE

79.04.20!4 TMS 7 . NAKjT AKS TABLOLARI lbrahimcocl'4EN SOBD

TI4S 21 KUR DEGISTMININ ETKIIERI Hiiselin DURNA Orl"k Basdenetci

13.06.2014
BDs 220 flNANSAI TABLOLARIN B,qGINISIZ DENETIIV]INDE KALTIE
KONTROL

18.07.2014 TMS 16 - MADDI DURAN VARUKTAR Veli sAKNC- Ortak Basdeneta

2t_08.2014
BDS 2OO BAGIJYSTZ DENETEININ GENEL AMAEIARI VE &qGIiYSiZ
DENETiMiN BAGTMSIZ DENETi|,4 STANDARTTARINA UYGUN oLAMK
Y0RfruLMEsi

Aji iNcE- odak Ba*enetqi

19.09.2014 Tl'4S 18 HASiLAT Hasevin DURNA Ortak Basdeneici

17.IQ.2Q14
BDS 3OO flNANASAL TABLOLARIN BAGIMSIZ DENETIIIIN]N

22.tt.10L4 TMS 24 - ILISKILI TARAF ACIKLAMALARI Veli SAKINC- Ortak Basdenetci

20.t2.24!4 TMS 19 - CAU9ANLARA SAGLANAN FAYDALAR l"lahmut KURT- SOBD

.i;



YKY BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S.

siiregte biiro igi egitim siireklidir. Bu siireklilik dzellikle dedigen gtlncel mevzuatrn takip
edilmesi ve krtrsrlarak dederlendirilmesi geklinde devam etmektedir- Aynca denetei ve
denetgi yardrmcrlan ilgili resmi veya aizel kurumlafln egitim, seminer, sempozyum, toplantr
vb. gekilde drlzenlemis olduklan mesleki mevzuatla ilgili e€itim galrsmalanna kablmaktadrrlar.

9, Bairmezlrk ilkesine Uyum:

Sirketimizin ve denet9ilerimizin baqrmsrzhklannrn saglanmasr ve korunmasr hususunda makul
giivenceler sa6layan politika ve prosediirlerin olugturulmasrnda, TTK'nun 4oo.maddesi ile
Bagrmsrz Denetim Ydnetmeligi'nin 22. ve 26.maddesinde yer alan hiikiimler baz altnmtgtlr.

soz konusu politika ve prosediirler olugturulurken; Baurmsrzllga yiinelik tehdit olutturan
durumlan ve iligkileri tespit etmesini ve dederlendirmesini, bu tehditleri ortadan kaldrrmak
veya kabul edilebilir bir diizeye indirmek igin gerekli ijnlemleri almasrnr veya uygun gdriilmesi
ve ytlRlrliikteki mevzuatrn izin vermesi durumunda denetimden gekilmesini miimkijn ktlacak

Sekilde hazrrlanmasna iizen gdsterilmektedir, Sirketimiz, bagrmszlrk hiikiimlerinin ihlalinden
haberdar edilmesi hususunda makul giivence sadlayacak ve bu tiir durumlan ciizmek igin

uyqun adrmlar atmasrna lmkan verecek politika ve prosediirleri olu9turmaya dikkat
etmektedir.

Bagrmsrzhk hiikiimleri personele. bildirilmekte olup, ylda bir kez denetgiler ve diuer
gahsanlardan yazrh gekilde 'Etik Ilkeler ve Badrmsrzlk Beyanr' ahnmaktadrr. Balrmsrzh{a
yiinelik tehdit olugturan durumlann ve iligkilerin belirlenmesi ve deEerlendirilmesi sonucunda,
tehditleri ortadan kaldrrmak ve ya makul seviyeye indirgemek igin gerekll ainlemler altntr.

lo.celirin Dadrhmrl

31.12.2014 tarihli finansal tablo bilgilerine gajre gelirin oransal ve TL deder baztnda dabtltmt
aqadrdaki qibidir:

Gelir Dairlrmr TL
Finansal Tablo Denetimi 67 9t.525-42
Di6er Denetimler 33 45.540,00
D€neum Dsr Hizmetler 0 0,00
TOPL,A}I 100 L37.065,42

Bagrmsrz denetim yaprlan kuruluglara baska bir ad albnda hizmet verilmemigtir.

ll.Sorumlu Denetgilerin Ucrctlendirilme Esaslani

ibrahim Gdgmen, ilhan Altnok ve l4ahmut Kurt Sirket sorumlu ortak ba9 denetgileri olarak
bagrmsrz denetim raporlannr imzalamaya yetkililerdir. Sorumlu denet9iler aynt zamanda Sirket
ortaEr da olduklanndan diinem kan ijzerinden ortak|k hisseleri orantnda kar pay alarak
ijcretlendirilme esasr uygulanmaKadrr.

l2.Kalite Kontrol Sistemi I

12.1. 9irketimiz Kalite Kontrol Prosedairleri Kapsam ve Aerklamalar

Sirketimize aizgii olarak hazrlanan ve burada belirlenen kalite kontrol politika ve silre9leri,
Kalite Kontrol Standardr (KKS 1)'Finansal Tablolann Bagrmsrz Denetimleri, Incelemeleri ile
Dider Gilvence Denetimlerini ve Ilgili Hizmetleri Yiirijten Bagrmslz Denetim Kuruluglan ve
Bagrmsrz Deneteiler iqin Kalite Kontrol Standardr', BDS 200 "Baormsrz DenetEinin Genel

;t'';--->
t <+
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Amaelafl ve BaUrmsrz Denetimin BadrmsE Standartlan'na uygun olarak yilriitillmesi ile birlikte
yiiriitrl lm ektedir.

12.2, Kalite Kontrol Uygulama Alanr

KKS 1, denetim Sirketlerinin yijriittilbii finansal tablolann badrmstz denetimleri, incelemeleri
ile diger gllvence denetimleri ve llgili hizmetler igin geeeflidir. KKS 1? uygunluk sa6lamak
lgin denetim Sirketimiz tarafrndan geligtirilen politika ve prosediirlerin niteliEi ve kapsaml;
denetim Sirketimizin biiyiikhjgii, operasyonel iizellikleri ve denetim Sirketimizin bir denetim
agrnrn pargas olup olmamas gibi Cegitli faktiirlere baihdrr. Denetim kurulugumuz bir denetim
airna bagl bulunmamaktadrr.

12.3. Kalite Kontroliin Amacr

Denetim 9irketimizin Amacr;

a) 9irketimizin ve personelinin mesleki standartlara ve yiiriirliildeki yasal ve di6er diizenleyici
halkiimlere uygunluiuna,

b) Sirketimizin veya sorumlu denetEilerimiz tarafindan dLlzenlenen raporlann, iginde
bulunulan kosullara uygunluguna iligkin makul giivence sadlayan bir kalite kontrol sistemi
kurmak ve bu sistemin uygulanmasrnr ve devamfillqrnr sadlamaklr.

12.4. Kalite Kontrol Sisteminin Unsurlan

Denetim girketimiz tarafrndan, asaordaki unsurlann her birini ele alan politika ve prosedlirler
ieeren i9 bu kalite kontrol sistemimizin devamlrlgrnrn saglanmasr esasbr.

(a) Denetim Sirketi bLlnyesinde kaliteye iligkin liderlik sorumluluklan

(b) ilgiti etik hijkiimter

(c) Milgteri iligkisinin ve denetim sdzlegmesinin kabulii ve devam ettirilmesi,

(9) insan kaynaklan.

(d) Denetimin yii.rjtillmesi.

(e) izleme.

Denetim girketimiz tarafrndan kalite kontrole iliskin politika ve prosedilrler yaztlt hale
getirilmig ve girket galrganlanna bildirimi; Kalite kontrol politikalan ve prosedrirlerine ve
bunlarla ulafllmak istenen amaglara iliskin bir agrklama ve denetim girketimizin personelinin
kaliteye yiinelik kigisel sorumluluEunun bulundugunu, bu politika ve prosedrlrlere uyulmast
gereldigi mesajrnr vermektedir. Personelin kalite kontrole iliskin konulada ilgili gdriig ve
endiselerini bildirmelerinin tegvik edilmesi amaElanarak "Kalite Kontrol ve iS Etioi Kurallan"
diizenlenmlg denetim ve diger 9a|ganlara imzalanmtsttr.

12.4. Denetim 9irketimiz Biinyesinde Kaliteye iligkin Liderlik Sorumluluklan

Denetim girketimiz tarafindan kaliteyi, denetimlerln y0rrltiilmesinde vazgeeilmez bir unsur
olarak kabul eden bir kurumsal killtilrll te9vik etmek iein politika ve prosedrlrler
olugturmustur. Olugturulmug politika ve prosedilrler, denetim girketimizin ydnetim kurulu
tarafindan yil riltil lm ektedir.

Denetim kurulugumuzda Eahgmalann mesleki standartlara ve yrlrrlrliikteki yasal ve diger
dilzenleyici hiikiimlere uygun olarak yaprlmasr ve kosullara uygun rcporlafln diizenlenmesi
yijksek kaliteli Callsmalan esas alan ve ddilllendiren b:r kiiltilrii tegvik eder. Bu eylem ve

(:\
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mesajlar, sadece bunlarla srnrrll olmamak iizere, egitim seminerleri, toplanilar, resmi ve gayri
resmi gijriismeler/ strateji belgeleri, b0ltenler ve bilgilendirme notlanyla personele duyurulur.
Aynr zamanda bunlara, denetim Sirketinin ie yazrgmalaflnda ve editim materyallerinde ya da
personel deberlendirme prosediirlerinde de yer verilir. Sirket Eahganlan ve personelinin bu
prosedrirleri ve esaslan izlemesi zorunlu hale getirilmigtir.

Kalite kontrol sisteminden sorumlu kigi veya kisilerln yeterli ve uygun deneyim ve beceriye
sahip olmalan; kalite kontrol sorunlannr belirleyebilmelerlni, anlayabilmelerini ve uygun
politika ve prosediirler gelistirebilmelerini sablar, Bu kisi veya kgilerin gerekli yetkiye sahip
olmasr, bunlann siiz konusu politika ve prosedllrleri uygulayabilmelerini sadlamaktadrr.

Bu agrklamalar rsrdrnda denetim Sirketimizin kalite kontrolilnden sorumlu kigller Sorumlu
Ortak Ba9 Denetei llhan ALTINOK ve Ortak Ba9 Denetei Hiiseyin DURNA ve insan
Kaynaklan'ndan sorumlu Ortak BaS denetgi Ali INCE gdrevlendirilmitlerdir.

12.5. Etik Hiikiimler

Denetim Sirketimizin tiim denetim ekibi ve dider personelinin ilglli etik hiikr.imlere uymasr bir
zorunluluktur. Sirketimizin etik kurallar mesleki etidin temel ilkelerini belirler, Bu ilkeler ise
a9aorda yer alan hususlafl igerir;

a) Dtlr0stlilk

b) Tarafsrzhk

(c) l4esleki yeterlik ve iizen,

(C) srr saklama ve

(d) Medege uygun davranrg.

Belirtilen bu etik ilkelerin sailanmasr a9rendan hazrlanan Etik Kurallan Yajnetmeliui
ydneticiler, denet9iler ve di6er personele teblid edilerek imzalabhr. Her yl olmak ilzere
bagrmsrz denetgilere ve girketin tiim ealganlaflnr teSvik etmek amacryla Personel ve Denetgi
degerlendirme formu drlzenlenmektedir.

12.6. Bairmsrzlrk

Denetim girketimizin; tilm denetim ekibi ve di6er personelinin ilgili etik hiikilmlere uyma$ bir
zorunluluktur.

(a) Bagrmsrzlk hiikijmlerinin personeline ve gereken yerlerde bu hllkiimlere tabi olan diEer
kisilere bildirilir ve Denetim Ekibi Etik ilkeler ve Badrmsrzlk Beyanr, BaErmsElrk ve Etik ilkeler
Takip Listesi, Personel ve Denetgi degerlendirme formu ile belgelenmektedir.

(b) Badrmsrzlga yiinelik tehdit olusturan durumlann ve iligkilerin belirlenmesi ve
deuerlendirilmesi sonucunda, bu tehditleri ortadan kaldrrmak veya kabul edilebilir bir d0zeye
indirmek igin gerekll dnlemler alnarak; personelin uyafllmasr, igen el Cektirilmesi,
kovusturma gibi islemler yaprlarak yilrrirliikeki kanun veya diger dijzenlemelerin izin vermesi
durumunda denetimden gekjlmesi saulanrr. 6 i9 grinti iginde giirevli oldudu denetim
siizlesmeleri ilgili girketlerin de onaylan aInarak yenilenir. Denetgi degigikli6i halinde deEisiklik
derhal llgili kurumlara usulilne uygun olarak siiresi iginde blldirllir.

Denetim girketimiz tarafrndan belirlenen, etik hilkrlmler uyaflnca badrmsrz olmasl gereken
tilm personelden her bir denetimden iince ve her haliikarda yrlda en az 1 kez, bagrmsrzhk
politikalan ve prosediirlerine uyduklannr ve uyacaklaflnr bildiren yaz| 'Etik ilkeler Ve
BadrmsEllk Beyanr' alrr.

<-":
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12.7. Yakrnlk Tehdidi ve Rotasyon

Bir giivence denetiminde aynr krdemli personelin uzun siire gdrevlendirilmesinin

olugturabilecegi yaknIk tehdidini ve bu tehditlere kargr aInacak uygun iinlemleri ele
almaktadrr. Aynr kdemli personelin bir giivence denetiminde uzun siire gijrev aldtEt

durumlarda yaknlk tehdidi olugmaktadrr. Bu yaknhk tehdidini kabul edilebilir bir diizeye
indirmek igin denetim ekibinde yer alacak denetgiler ve bunlann yedekleri her ytl gdzden
gegirilmektedir.

12.8, Miigteri iligkisinin ve Denetim Siizlegmesinin Kabulai ve Devam Ettirilmesi

Denetim girketimizin yonetim kurulu tarafrndan yeni veya mevcut bir miigteriden yeni bir

denetim siizlegmesi kabul edebilmesi icin gerekli yeterli& kabiliyet ve kaynaklara sahip olup

olmadrdrnrn dederlendirilmesi, sdz konusu denetime dzgil hiikiimler ile mevcut baglmslz

denetgi ve llgili tilm kademelerdeki ga|sanlafln profillerinin gdzden geeirilmesini gereldirir. Bu

gdrden gegirme agairdaki hususlan igerir:

- Denetim S;rketimiz personelinin ilgili sektiirlere veya denetimin konulanna iligkin bilgi

sahibi olup olmadrdr,

- Denetim girketimiz personelinin ilgili diizenleme ve raporlama htlkiimlerine iligkin

deneyimlerinin veya gerekli bilgi ve becerileri etkin bieimde edinebilme kabiliyetinin

olup olmadrUr,

- Denetim girketimizin gerekli yeterlik ve kabiliyete sahip yeterli personelinin bulunup

bulunmadrqr,

- ihtiyag halinde uzmanlardan faydalanma imkanrntn olup oimadtgt,

- Denetimin kalite kontrol niin gdzden geeirilmesi igin gerekli kriterlere ve liyakat

Sartlafl na sahip kisilerin bulunup bulunmadrEr,

- Denetim tirketinin raporlama sLlresi igerisinde

tamamlayamayaca6r.

denetimi tamamlayp

AgaErdaki hususlar denetim kurulusumuzun bu tilr konularda bilgi sagladrgr kaynaklar
arasrnda yer alr.

- Etik hiikiimlere uygun olarak mevcut veya ijnceki muhasebecilik hizmetlerini

saglayanlar ile kurulan her trirlii iletisim ve di6er iigilncil taraflarla yaptlan gdriigmeler.

- Bankacrlar, hukuk miisavirleri ve aynr sektdrde faaliyet giisteren diuer igletmeler gibi

iigiincri taraflardan veya diger denetim Sirketi personelinden toplanan bilgiler. ilgili

veri tabanlannda yaprlacak arka plan ara9brmalan yaplllr. Bu amaglarla " [4ij9teri

Kabul Anketi" drlzenlenmektedir.

Tespit edilmls sorunlara ra6men mtigteri illskisinin ve denetim sdzlesmesinin kabultl veya
devam ettirilmesine karar vermesi halinde sorunlann na$l cdziildiiuiiniln belgelendirmesi
gerekir. Ydnetim kurulu tarcfrndan bir miigteri iliskisinin devam ettirilmesine karar verilirken,
mevcut veya iinceki denetimler srrasnda otaya erkan dnemli konular ve bu konulann
iligkinin devam etmesine olan etkileri dikkate ahnarak; miigteri kabul anketi ve s6zlegme
kabul anketi diizenlenmektedir.

-.-
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12,9. insan Kaynaklan

Denetim girketimiz denetimleri mesleki standartlar ile yrlrrlrliikteki kanun ve diizenleyici
h0kLlmlere uygun olarak gergeklegtirmek ve girketinin veya sorumlu denetgilerin kogullannr
gerektirdigl gekilde uygun rapor diizenlemesini saElamak iein gerekli yeterlilige ve beceriye
sahip uygun personelin gajrevlendirilmesini amaelamrstrr. Bu amaela'Kalite Kontrol ve i5 Etidi
Kurallafl'formu ve'Personel Ve Denetei Degerlendirme Formu' diizenlenmeKedir .

12.lO.Denetim Ekiplerinin Belirlenmesi

Denetim Sirketimiz agadrdaki hususlan dikkate alarak bir sorumlu denet9i belirlemektedir:

- Ydnetim Kurulu tarafindan sorumlu denetgilerin sorumluluklannr tam olarak yerine
getirmek igin yeterli zamana sahip olup olmadrklan, bu kigilerin i9 yiiklerini ve miisait
olma durumlannr izleyerek; mesleki yeterlige, beceriye ve giirevini yerine getirme
yetkisine sahip bir sorumlu denetei belirlenmektedir.

- Sorumlu denet9inin kimliii ve gdrevi, miisterinin kilit yiineticilerine ve ilst yiinetimden
sorumlu kigilere iletilmektedir.

- Sorumlu denetginin sorumluluklafl tanrmlanarak sorumlu deneteinin kendisine bildirilir-

- Denetimleri mesleki standartlar ile ytiriirliikteki kanun ve diizenleyici hiikilmlere uygun
olarak yrlrrltmek, kurulugumuzu temsilen sorumlu denetgilerin kogullann gerektirdigi
gekilde uygun rapor diizenlemesini saulamak igin gerekli yeterlige ve beceriye sahip
uygun personelin (Denetim ekibi) gdrevlendirilmesi yaptlrr.

12.11. Denetimin Yiiriitiilmesi

Denetim Sirketimiz, baqrmsrz denetimin mesleki standartlar ile yririirliikteki kanun ve
dr.izenleyici hiikiimlere uygun olarak yiirilttllmesine ve denetim girketlmizin veya sorumlu
denetginin kogullara uygun bigimde raporlar d0zenlemesine iligkin olarak kendisine makul
giivence sa6layacak ealgmalann yapllmasrnrn gerekli oldugunu benimsemektedir.

a. Denetimin yiiriitiilmesinin kalitesinde tutarlrlrgr artrrmaya yiinelik olarak Sirketimizin
politika ve prosedijrleri aracrlgryla denetimin ytlrtltiilmesindeki kalitenin tutarhlgt
aftmaktadrr. Bu tutarhlk, genellikle yazrl veya elektronik rehberler, yazrlrmlar veya
di6er standart belgelendirme bigimleri ile sektiire veya denetimin konusuna dzg0
rehberlerin olugturulmasryla sailanrr. Agagrdakiler, ele alnacak hususlar arasrndadrr:

. qa|Sma hedeflerinin anlagrlmasrnr sadlamak amacryla denetim ekiplerinin denetimli
baglamadan dnce bir ekip toplantrsr yaparak Denetim Ekibi Gairiigmesi formu
drlzenlenir.

. Denetim standartlanna uygunluk sa6lama silregleri.

. Denetimin yiinlendirilmesi ve giizetimi, 9a'ganlann e6itimi ve yetigtirilme sriregleri igin

sirketimiz tarafrndan yaprlan editimlere mazeret drsrnda tilm denet9ilerin katllmlarl
esastrr. Bu amagla denet9i mesleki euitim kallm cetveli diizenlenerek katlanlara
imzalatrlmaktadrr.

. Yaprlan ga|gmanrn, harcanan zamanrn ve gdzden gegirme igleminin boyutunun uygun
gekilde belgelendirilmesi.

. Uygun bir ekip gahgmas ve egitim, denetim ekibinin daha az deneyimli iiyelerinin
kendilerinden beklenen gahgmanrn amaglannr aqk gekilde anlamalanna, bu prosedtir

daha alt kdemdeki denetgileri sonraki denetimlerde tecri.lbe ve motivasyon sadlar
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. Tiim politika ve prosediirlerin glincel olarak dedi'tirilmesi, giincel uygulama ve

denetim standaltlaflna uygun politikalann yenilenmesi ile deneteilerin bu politikalara

uyumu saglanmas i€in eoitim ve bilgilendirme toplantrlan yaptllr.

b. Ydnlendirme Giizetim Sorumluluklan:

Denetimden sorumlu denetgi;

- Denetimin ilerleyigini takibini, Denetim ekibi ve iiyelerinin yeterlilik ve kabillyetlerinin,

gahsma yapmak igin yeterli zaman sahip olup olmadrklaflnln, kenditerine verilen

talimatlan anlayrp anlamadrklaflnln ve s'52 konusu eallSmanln gereeklestirilip

gergeklegtirilmediginin dederlendirilmesini,

- Denetimin yijriltiilmesi slraslnda ortaya glkan onemli hususlann ele allnmaslnl,

bunlann itneminin deierlendirilmesini ve planlanmlg yaklaSrmrn uygun bir gekilde

uyarlanmastnr ve

- Denetimin yiiriitiilmesi sraslnda daha denetimli iiretim ekibi tiyeleri taraflndan

degerlendirilecek veya isti5are edilecek konularln belirlenmesini yapar'

c. Giizden gegirme sorumluluklafl:

Giizden ge9irme asagrdakilerin deqerlendirilmesini igerir;

- Denetimin mesleki standartlara ve yiirijrliikteki yasal ve diger diizenleyici hiikijmlere

uygun gimde ytiriitllltlp yiirijtiilmedidi

- Onemli hususlafln ilave dederlendirme igin dikkate allnlp aInmadlil,

- Uygun istisarelerin yaplltp yaplmadlgl, ulagrlan sonuclann belgelendirilip

belgelendirilmedidi ve gereginin yaprIp yaprlmadrdr'

- Yaprlan denetimin niteligini, zamanlamastnl ve kapsamlnl revize etme ihtiyaclnln

bulunup bulunmadrgr.

- Yaprlan ealsmanrn ulagrlan sonuglarr destekleyip desteklemediui ve uygun bigimde

belgelendirilip belgelendirilmedigi.

- Elde edilen kanrtlann raporu desteklemek icin yeterli ve uygun olup olmaddl

- Denetim prosediirlerinin amaglanna ulaglllp ula9rlmadlil ve sonucuna badh olarak

gereken dnlemlerin allnmasnl, denetimin usulLlne uygun olarak yafllmaslnl,

zamanrnda bitirilmesini sadlar.

Denetim Sirketimize iizgii gdzden gedrme sorumluluduna iligkin politika ve prosediirler,

daha deneyimli denetim ekibi ijyelerinin, daha az deneyimli ekip 0yeleri taraflndan yapllan

Ealgmalafl gitzden gegirmesi esaslna dayanarak belirlenir. Giizden geEirme prosedilriln0n

igleyisinin sorumlulugu Sorumlu Deneteiye aittir.

12.12.isti9are

Denetim Sirketimiz; yaprlmakta olan denetim siireci iginde ve denetim siirecinin

tamamlanmasr asamaslnda;

- Zor veya tartrsmalt konularda gerekli istigarelerin silrekli olarak yapllmasr,

- Gerekli istisarelerin yaprlmas igin yeterli kaynaqrn bulunmasr,
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- istigarelerin igeriqi ve kapsamr ile istisare neticesinde ortaya glkan sonu9larln yazll

hale getirilerek belgelendirilmesi ve istigare taraflaflnrn sonuglar iizerinde mutabrk

kalmasr

- istigareler neticesinde otaya grkan sonuglann uygulanmasr hususlaflna iligkin makul

qiivence saqlayan kigilerle ilgili konulann uygun mesleki seviyede mijzakeresi yapllrr.

Drgandan istigare ihtiyaq duyulmast halinde ise; di6er girketler ile mesleki ve diizenleyici
kuruluslafln veya ilgili kalite kontrol hizmetlerini saglayan ticari kuruluslafln verdidi

danrSmanIk hizmetlerinden faydalanabilir.

12.13. Denetimin Kalite Kontroliiniin Gozden Gegirilmesi

girketimizin uygun denetimler igin belirlenen denetim ekibinin vardldl dnemli yargllann ve

balrmsrz raporunu olugtururken ulagt{t sonuglarrn tarafslz olarak degerlendirilmesini

sa6layan ve denetimin kalite kontrolijntin giizden ge9irilmeslni gerektiren politika ve
prosediirler ile bir denetimin kalite kontrolilniln gijzden gegirilmesinin niteliEini,
zamanlamaenr ve kapsamrnr belirleyen politika ve prosediirler olusturulmu'tur. Sirketimiz
tarafrndan denetimin kalite kontroliin[]n gitzden gegirilmesi tamamlanrncaya kadar denetim
raporuna tarih verilmez. Ancak, denetimin kalite kontroliiniin gdzden gegirilmesine iliskin

belgelendirme rapor tarihinden sonra tamamlanabilir.

Denetimden sorumlu deneteinin drslnda olmak gartryla giirevlendirilmiS olan kalite kontrolden

sorumlu denetgi, kurum tarafrndan belirlenen igletmeler ile borsada iglem gijren igletmelerin

finansal tablolannrn badrmsrz denetimlerine ydnelik kalite kontrolijn gozden gegirilmesinde,

agaqrdaki hususlan aynca dikkate almaktadlr:

- Denetim ekibinin, sOz konusu denetime iligkin denetim girketinin badlmezll6rnl

dederlendirmesi,

- Gairils fark|hklafl igeren hususlar ya da dider zor veya tarhsmall konularda gerekli

istigarelerin yaprltp yaprlmadtlt ile bu istisareler doirultusunda ula9llan sonuqlan ve
gtizden gegirmek ilzere seeilen belgelerin, dnemli yargrlar esas alnarak
gergeklegtirilen ealgmalan yansbp yanstmadrdr ve ulaSllan sonuglan destekleyip

desteklemedigini incelemektir.

Denetim srrasrnda belirlenen iinemli riskler ve bu risklere kar9l yapllacaklar:

- ozellikle, 6nemlilikle ve dnemli risklerle ilgili olarakvafllan yargrlar.

- Denetim srrasnda tespit edilen dtlzeltilmis veya dilzeltilmemis yanllgllklann dnemi ve

yaplsl.

- Yiinetime, iist yiinetimden sorumlu olanlara ve gereken hallerde dtizenleyici kurumlar
gibi di6e. taraflara iletilecek olan hususlar.

- Di6er hususlar, kosullara badlt olaraL di6er igletmelerin finansal tablo baglmslz

denetimleri ile incelemelerinin yanr srra di6er giivence denetimleri ve ilgili hizmetlere

iligkin kalite kontroltin gdzden geeirilmesi igin de geEerli olabilir'

Denetimin Kalite Kontroliinil Gdzden Geciren Kisilerin Liyakatine ili5kin Kriterler:

- Yeterli ve uygun teknik uzmanhk, deneyim ve yetkiyi nelerin olusturdugu, ilgili

denetimin kosullaflna baE|drr. Borsada islem giiren bir isletmeye ait finansal tablolann
badrmsrz denetiminin kalite kontroliinii gdzden gegiren kisi, borsada iSlem gdren
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isletmelere ait finansal tablolafln bagrmsrz denetimlerinde, sorumlu denetgi olarak
qiirev yapabilecek yeterli ve uygun deneyime sahip bir sorumlu denetgi
gairevlendirilmektedir.

- Sorumlu denetei denetimin yilriltiilmesi srraenda, denetimin kalite kontrollinii giizden
gegiren kigiyle, airneEin kendisinin vardrgr bir yargrnrn denetimin kalite kontroliinil
gtizden gegiren kisi tarafrndan kabul g6rmesi amacryla, istisare edebilir. Bu tiir bir
istisare, gdrus fark|hklafln denetimin daha gee bir agamasrnda tespit edilmesini dnler
ve denetimin kalite kontrollintl gdzden gegiren kiginin gdrevini gergeklestirmesindeki
liyakatinden iidiin verdiEi anlamrna gelmez. istisarenin niteliui ve kapsamrnrn iinemli
hale geldiEi durumlarda, istigare taraflan denetimin kalite kontroliinri gdzden gegiren
kiginin tarafuEllErnr korunmasr iEin gerekli dzeni giistermez ise bu kiginin tarafsrzhdr
zedelenmis olabilir. Gerekli aizenin gaisterilmesinin m[imkiin olmadrCr durumlarda,
denetimin kallte kontroliinii giizden gegiren kisinin veya denetimle ilgili olarak istigare
edilecek kisinin yerini almak Llzere denetim girketi iginden veya drsrndan uygun
yeterlilide sahip bagka bir kigi gdrevlendirilmektedir.

12.14.cairiiS Falkhhklan

Gdri.ls farkh|klannrn erken bir safhada saptanmasr devamrnda atrlacak adtmlarla ilgili aqk
rehberlik sadlar ve farkhIklann giizilmr.ine ve ulagrlan sonuElann uygulanmastna iliskin
belgelendirilme yaprlmasrnr gerektirir. Bu ttlr fark|hklafl gidermek iizere bagka bir denet9iye,
denetim sirketine, meslek drgiitiine ve dilzenleyici kuruma dantgmay igerebilir. Bu takdirde

Sirket ytinetiminin de onayr ile bu kurumlardan gatrijg ahnarak gdrtig farkhIklartntn giderilmesi

saElanrr. ciiriis farkl|klannrn ortaya erkmastnda ula$lan sonuelar belgelendlrilir ve sorun

eiizrlme kavusturuluncaya kadar sorumlu denetgi tarafrndan rapora tarih verilmez.

12.l5.Kalite Kontrol Politika ve Prosediirlerinin izlenmesi

Sirketimizin kalite kontrol sistemine iliskin politika ve prosedilrlerin yerinde, yeterli ve etkin
sekilde islediiine dair makul qiivence sadlayan bir izleme siireci olu9turulmustur. Bu silreg;

- Her bir sorumlu denetginin tamamlanmrs en az bir denetiminin periyodik olarak gdzden
gegirilmesi dahil, denetim girketimizin kalite kontrol sisteminin siirekli olarak takip edilmesini
ve deEerlendirilmesini igerir.

- izleme stireci, bu sorumlulubu iistlenebilecek yeterli ve uygun deneyim ve yetkiye sahip
sorumlu otak taraflndan yaprlrr.

- Denetimin tetkiki srrasrnda, denetimi yiiriitenlerln veya denetimin kalite kontroliinii gdzden
gegiren kigilere g6rev verilmez.

Bu amaEla 'Kalite Kontrol Politikalan izleme ve De6erlendirme Listesi' dLlzenlenerek
belgelendirilir.

13.KALiTE KONTROL SiSTEMiNiN ETKiNLi6iNE iLiSKiN BEYAN

Kalite kontrol sisteminin izlenmesi ile ilgili olarak yiiriittilen siirecin sonuglaflnl ylda en az bir
kez sorumlu denetqilere; denetim Sirketinin yajnetim kurulu ba9kanrna veya uygun hallerde
ydnetim kurulu da dahil sirketteki dioer uygun kisilere bildirir. Bu bildirim, gdrev tantmlanna
ve sorumluluklanna uygun olaral! bu kigilerin ve denetim girketinin gerektiginde hlzlt ve
yerinde adrmlar atabilmesini sailayacak derecede yeterli olmasrnr saglamaktrr.

Yiinetim kurulumuz; kurulugumuzun kalite kontrol sisteminin igleyigi ile ilgili prosediirlere en
list di.izeyde uyum saglamaya dzen gijstermektedir.
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