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KARMA 8A6TMSTZ DENETiM A.$.

2o1s yrLrNA iri$riru $EFFAFLTK RApoRU

Bu rapor, Kamu G6zetimi Muhasebe Ve Denetim Standartlarr Kurumu tarafrndan 26/X2/2OL2 tarih ve

28509 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ba[rmsrz Denetim YonetmeliEi'nin 36'nct'maddesinde; bir

takvim yrlrnda KAY|K denetimi yapmr5 denetim kurulu5larrnrn, yrllrk 5effaflrk raporu dUzenlemesi

gerektifi uyannca hazrrlanmr5trr.

$enol Civan

Yonetim Kurulu Bagkanr

Karma Balrmsrz Denetim A.$.

(A Member Of Parker Randall International)

istanbul, 31 Mart 2016
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KARMA 8A6tMslz DENETiM A.5. 2O1s YILINA itisriru SEFFAFLIK RAPoRU

1. Hukuki YaPr Ve Ortaklar

A. Y6netim

Karma Ba[rmsrz Denetim Anonim

Yonetim Kurulu agafrdaki gibidir:

$enolCivan
Vildan $akrak
Osman Konuk

Karma Balrmsrz Denetim Anonim

Yonetim Kurulu a5aPrdaki gibidir:

$enolCivan
Vildan $akrak
Osman Konuk

$irketi (Sirket) 'nin 31 Aralrk 2015tarihi itibariyle

Ydnetim Kurulu BaSkant

Ydnetim Kurulu Uyesi

Yonetim Kurulu UYesi

$irketi ($irket) 'nin 31 Mart 2015 tarihi itibariyle ise

Yiinetim Kurulu Ba5kant

Ydnetim Kurulu UYesi

Y6netim Kurulu UYesi

B. $irket'in HukukiYaPtst

Karma Baf,rmsrz Denetim Anonim girketi, istanbulTicaret Sicili Mi.idirrlUpi.i'ne 555507 sicil

numarasl ile 'kayrtlr olup 59.20.04 Nace kodu altrnda bafirmsrz denetim faaliyeti

gergeklegtiren bir Sirkettir. $irket, faaliyetlerine 2008 yrlrnda baSlamrgtrr ve 2011 yrlrnda

merkezi Londra olan Parker Randall International'a katrlarak Parker Randall

lnternational'rn Tiirkiye temsilcisi olup, Ti'irk Ticaret Kanunu hukirmlerine g6re kurulmuS

Anonim $irket statUsUndedir.

C. Sirket Ortaklarl

$irket ortaklartmtztn listesi 5u Sekildedir:

Ydnetim Kurulu BaSkant:

Di[er Ortaklar:

$enolCivan
Osman Konuk

Seving Konuk

Vildan $akrak
Miijdat Bozkrr

Turan Kafrzmanlt

Engin Kaya

G6khan $ahin
Duruhan KaPlan

Kadir Kamakgi.in

Toplam:

Sermaye PaYr (TL)

37.000,00

6.500,00

2.500,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

50.000,00

Sermaye PaYt (%)

74,OO

13,00

5,00

2,OA

1,00

L,00

L,00

1,00

L,00

1,00

100,00
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Alsancak OL.LL.2OL4 tarihinde vefat etmistir' Varisleri'

hissesini 26.0L.2015 tarihinde' Vildan $akrak'a devrederekOrtaklarrmtzdan Selguk

girketimizde bulunan

ortakltktan aYrrlmt5ttr.

o Ortaklartmtzdan Kenan Bu[a, 12'01'2015 tarihinde 18'500 TL delerindeki 37 adet

D.

hissesini $enol Civan'a devrederek ortakhktan ayrtlmtgttr'

$irketimiz ortaklarrndan, seving Konuk 30.03.2015 tarihinde Sirketimizde bulunan 1 adet

5OOTL'likhissesini50oTLkargrlr[rnda2t374572450TCKimlikNo'luGiikhan$ahin'edevir
vefera!etmi5tir'G6khan$ahinbudevirveferafrkabuletmiStir.

$irketimiz ortaklanndan, seving Konuk 30.03.2015 Sirketimizde bulunan 1 adet 500 TL'lik

hissesini 5oo TL kar5rh[rnda 24305467832 TC Kimlik No'lu Kadir Kamakgun'e devir ve

fera!etmigtir.KadirKamakgi.indebudevirveferafig|eminikabu|etmigtir.

$irketimiz ortaklanndan, Duruhan Kaplan 02.03.2015 tarihinde 5irketimizde bulunan 1

adet 500.-TL'lik hissesini 500(Be5yuz)- TL kar5rh[rnda 23906385736 TC Kimlik noh'f $enol

civan,a devir ve fera! etmigtir. $enol civan'da bu devir ve fera[t kabul etmiStir'

$irketin Ofis Sayrsr ve Yurtdr5r $ubeleri

$irketimizin merkezi dr5rnda yurtiginde ve yurtdtgrnda herhangi bir Subesi veya irtibat ofisi

bulunmamaktad tr'

$irket FaaliYet Konusu

Karma Ba[rmsrz Di:netim Anonim $irketi, 5102 sayrl Tirrk Ticaret Kanunu, 5362 saytlt Sermaye

piyasasr Kanunu ve Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim standartrarr'nrn irkereri ve ilgili

digermevzuath0ki.imIerineuygunoIarakfaaIiyet|erinigergek|e5tirmektedir.

Kilit Ydneticiler ve Sorumlu Denetgiler

girketimizin bi.iti.in yiineticileri bizim igin kilit pozisyonlarda 96rev ahyor olup denetgilerimizin

girket igindeki unvanlart 9u gekildedir:

2

3.

Sorumlu Ortak Ba5 Denetgi :

KrdemliDenetgi :

Denetgi :

Gtikhan $ahin

$enol Civan

Osman Konuk

Vildan $akrak

Mi.rjdat Bozktr

Turan Kafrzmanlt

Engin KaYa

Seving Konuk
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0zgegmigleri;

9ENOL C|VAN

- 31.03.1967 TARIHiNDE Tekirdaf'tn Qorlu ilgesinde dogdu'

- ilk, orta ve lise ofreniminiQorlu'da tamamladt'

- 19g9 yrhnda Marmara Universitesi iktisadi ve idari Bilimler Faktrltesi iktisat

boli.imi.inden mezun oldu'

- 1990 yrltnda askerlik gorevini tamamladt'

- Londra'da Oxford House College'da dilegitimialdl'

- 14.01.1gg1- 3L.0g.1gg4 tarihleri arasrnda Baprmsrz Denetim Kurulugu olan Rasyonel

Ba[rmsrz Denetim A.$.'nin kurucu ortagr ve yonetim kurulu iiyesiydi' Bu Sirketteki

hisselerini 2002 yrhnda devretti.

- 2OO5 yrlrndan itibaren Karma Ba[rmsrz Denetim A.$. 'nin Kurucu ortafr ve Yonetim

Kurulu Ba5kanrdtr'

Email:

SEV|NC KONUK

20.03.1948 tarihinde istanbul'da do[du.

ilk, orta 6[renimini istanbul'da ve lise 6[reniminiAnkara'da tamamladt.

tgTO yrhnda Ankara Universitesi Siyasal Bilimler FakUltesi iktisat ve Maliye

bolUmlerinden mezun oldu.

Arahk tgTl tarihinde Maliye Bakanh[r Gelirler Kontrol6rir olarak gdreve baSladt' 197L

- 1977 ytllart arastnda istanbul grubu olmak iizere 24 yrl gatrStrktan sonra $ubat

1996'da emeklioldu.
Gelirler Kontroldrliiftinden emekli olan Serpil Ozdeniz ve Hikmet Berzeg ile birlikte

Nisan 1995',da Akad Yeminli Mali Mtrgavirlik Limited $irketi'ni kurdu.

2005 yrlrndan itibaren Karma Bafrmsrz Denetim A'$.'nin kurucu orta[rdrr'

OSMAN KONUK

$irkette ki 0nvanr sorumlu denetgidir.

15.01.1.949 tarihinde Van'da do[du.

ilk, orta ve lise ofreniminiVan'da tamamladr'

LgTL yrhnda Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi iSletme Muhasebe

boli.imiinden mezun oldu'
yiiksek 6[renim srrasrnda imar ve iskan Baakanlrlr - Meskeri Genel MUdUrltigi.i -
gecekondu i5leri Daire BaSkanh[t'nda "Aragttrma Teknisyeni" olarak galtStt'

Maliye Bakanlr[r'nca agrlan Gelirler Kontro16rli.ifiii stnavtnt kazanarak Gelirler

Kontrolorii oldu. Bu gorevi 1g7t- L977 yrllarrarastnda Ankara'da, 1977 - L987 ytllart

arasrnda da istanbul'da yi.iri.ittO.

9g7 yrlr Ekim ayrnda kendi iste[iyle bu gorevinden ayrtlarak istanbul'da faaliyette

E. Atilla Selguk'la ortak olarak galr5tr. 1989 - 1997 yrllarr arastnda ise "Uzman
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yeminli Mali Mi;savirlik A.$." isimli Ba[rmsrz Denetim $irketi'nde sorumlu ba$ denetgi

olarak g6rev YaPtt.

- 1991yr1nda y.M.M. ruhsatrnr aldrve aynryrlYeminli M.ali MOSavirlik Btirosunu kurdu.

- 2OO5 yrlrndan itibaren Karma Baprmsrz Denetim A.$. 'nin kurucu ortafl ve yonetim

kurulu i.iYesidir.

V|LDAN SAKRAK

- $irketteki Unvanr krdemli denetgidir.

- 20.Lt.L954 tarihinde Eski5ehir'de dofdu.

- Stileyman Qakrr Ktz Lisesi'nden mezun oldu.

- Anadolu Universitesi iktisadi ve idari Bilimler Faki.iltesi i5letme b6liimiinden L985

yrlrnda mezun oldu.

- 19g6 - 2OO5 ddneminde Maliye Bakanh!r'nda gelir kontrolorti olarak 9alt5mt5ttr. .

- 2OI4 tarihinde Karma Ba[rmsrz Denetim A.$. ortagr olarak 9ahgma hayatrna halen

devam etmektedir.

4. $irket'in Balh Oldufu Grubun Hukuki ve Yaprsal Ozellikleri

girket,in i.iyesi oldu[u grup Birlegik Kralhk merkezli Parker Randall International'dtr.

parker Randall International denetim, finansal danrSmanhk ve muhasebe hizmetleri veren,

di.inya gaprnda bi.iygme ve lider konuma gelebilme vizyonu edinmiS'bir denetim afrdrr. Parker

Randall International'rn.amacu miigterilerin beklentilerini aSarak mU5teriye'en dogru bilgiyi

mi;gterilere en krsa zamanda aktarabilmek ve bunu ti.rm uluslararast alanda biitiln denetim ve

finansal platformlarda bir deper haline getirebilmektir. Diinya gaprnda yaklagrk 43 iilkede 50

temsilcisiyle 100 den fazla ofis ve 2000 den fazla ortak ile faaliyetlerini slird[irmektedir.

Uluslararasr Muhasebe Bi.ilteni (lAB) tarafrndan yayrnlanan 2015 yrlr b0lteninden altnan

bilgilere giire gruba Uye firmalar toplamda 129.7 milyon dolar ciro elde etmistir. Toplam

galgan saytsr 1.698 kigidir. Denetim ve denetim harici gelirler ayrlml biiltende

belirtilmemigtir.

Merkezi yonetim Kurulu Ba5kanr her 3 yrlda bir yaprlan genel kurul ile ti.lm Uye firmalartn

yonetim kurulu bagkanlarrnrn oylamasr sonrasr segilir. Oylamaya katrlan her Ydnetim Kurulu

Bagkanr Adaylarr, Ydnetim Kurulu Uyelerini segim 6ncesi kendi listelerinde belirtirler. Segim

sonucunda kazanan Merkezi Ytinetim Kurulu Bagkanr ve Uyeleri; gizli oylama ile BaSkan

yardrmcrsrnr ve difer 6 krta bagkanrnr segerler. Oylamalar segilen Yilnetim Kurulu Bagkant

veya Bagkan Yardrmcrsr veya Yonetim Kurulu Uyelerinden herhangi birinin vefat etmesi ve

segimlere hile karrgmasr sebebi ile tekrar ettirilir.

uye firmalann yapmts olduklarr anlaSma detaylarr a5afrda kigibidir;

m aprna liye firmalar arasrnda refere edilmig i5ler ile ilgili sozleSmede belirtilen hizmet

%o7O'u refere den firmaya 6denmelidir'

iEThI
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- Bu oran y6netim kurulu iiyelerinin 6/o75'ninonay vermesi halinde artabilir veya azalabilir'

- Refere edilen i5e hizmet vermeye devam eden tiyenin odeyece[i %10'luk oran lot veya YoS

orantnda arttrrrlabilinir.

- uye firmalar parker Randall International'a senelik sabit bir tiyelik aidatr 6derler'

Denetim aprna Uye olan iilkeler aga[rdaki gibidir;

Avrupa

Bulgaristan

G0ney Ktbrrs Rum Kesimi

Kuzey Krbns Ttirk CumhuriYeti

Danimarka

Fransa

Almanya

italya

Malta

Romanya

Rusya

lspanya

isvi gre

TUrkiye

ingiltere

Ortadolu
Suudi Arabistan

Kuveyt

Liibnan

Katar

Yemen

Birle5ik Arap Emirlikleri

Uurun
Giiney Amerika

Arjantin
Bolivya

Brazi lya

Siri

KolombiVa

Ekvador

Paraguay

Peru

Urugay

Venezuella

Afrika
Afrika
Bostvana

Mrsrr

Morityus
Nijerya

Sudan

Giiney / Orta Amerika

Cayman Adalart

Kosta Rica

El Salvador

Guetemala

Meksika

Panama

Amerika Birle5ik Devletleri

AsVa / Pasifik

Hong Kong '

Hi ndi stan

Endonezya

Malezya

Paki stan

Si ngapur

Vietnam

5. girket,in iti5t<iti Oenetim KuruluSlarrve Diger i5letmeler ite au itiSkilerin Mahiyeti

$irket'in TtirkiYe iginde;

- Karma Yeminli Mali MiiSavirlik Limited $irketi

- Vildan $akrak
- $enol Civan

- Kadir Kamakglin

ile ortak ofis ve kaynak paylaslml iliSkisibulunmaktadrr. Aynt zamanda Sirketimiz Karma

yeminli Mali Miigavirlik Limited Sirketi ve Yeminli Mali MiiSavir Vildan $akrak ve Kadir

Kamakgirn ile tam tasdik ve vergi danrgmanhfr hizmetleri; Serbest Muhasebeci Mali MUgavir

genol Civan ile de serbest muhasebeci mali mii5avirlik ve muhasebe hizmetleri vermektedir'

Ayrrca bir Ust maddede belirtildifi gibi girket, sadece Parker Randall International'rn Tiirkiye

temsilcisi olup onun dr5rnda yurtiginde veya yurtdr5rnda herhangi bir hukuki ili5kisi

bulunmamaktad rr.

6. $irket'in OrganizasYon YaPtst
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$irketi'in 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle organizasyon yaprst a5aftdaki gibidir :

Yonetim Kurulu

$enolC|VAN Ydnetim Kurulu Bagkant

Vildan $akrak Yonetim Kurulu Uyesi

Osman Konuk Yonetim Kurulu UYesi

Kalite Gi.ivence Sisteminden Sorumlu Ortak

$enol'CiVAN

Denetim

Vildan $akrak

EEitim

O.sman Konuk

idari igler

Seving Konuk

Muhasebe

Miijdat Bozktr

7. 20L5 Yrhnda Denetim Hizmeti Verilen KAY|K'ler

$irketimiz, Sermaye Piyasast Kurulu'na Tabi Olan $irketlerden;

- Mazhar Zorlu Holding A.$.

- Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.$.

- G0ven Menkul De$erler A.$.

- Egemen Menkul Ktymetler A.$.

$irketlerinin baftmsrz denetim faaliyetlerini gergekle5tirmiStir.

8. Stlrekli Egitim Politikasr

girket, de[igen kanunlar ve ydnetmelikler hakkrnda kendini gi.incel tutabilmek igin belirli

arafuklarla ilgili konular hakkrnda o konu ile ilgili uzman ortak taraftndan verilen e[itimlerle

A.$. Kugtepe Mah. Leylak Sk. Nursanlar ig Merkezi K:7 D:24 Mecidiyekoy, $igli / istanbul - TURKEY
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yenilikgi ve bilgi sahibi bir politika benimsemektedir. 2015 takvim yrlnda $irket tarafrndan

gergekle5tirilen e[itimlerle ilgili detaylar a5afrdaki gibidir:

A. Kalite Gi.ivence sistemi EBitimleri : Uygulama stireleri 4 kez olup her bir uygulama 3 er saat

olmak lrzere toplamda 12 saat efiitim verilmigtir ve e[itimi 5irket ortaklarrridan seving Konuk

tarafrndan verilmi5tir. Egitimin kapsamt bu sistemin faydalart, neleri kapsadrfr ve standartlart

olarak belirlenmi5 olup girket ortaklartntn tamaml bu epitimlere kattlmtSttr'

B, E-Fatura ve E-Defter EEitimleri : Efitimler Haziran 2015 ve Ekim 2014 tarihlerinde 4 er saat

toplamda 8 saat olarak $irket ortaklartndan $enol Civan ve ISVIMMO Luca Egitim Birimi

tarafrndan verilmi5tir. EEitimin kapsamr E-Fatura ve E-Deftere ge9i9 siireleri, hangi Sirketlerin

bu kapsama gireceklere ve girketlere saflayabilecefi faydalart olarak belirlenmi5 olup 5irket

ortaklarrve iliSkili difer igletmelerinin galt5anlartntn tamaml bu efiitimlere kattlmtSttr'

c. TFRS Efitimleri : Efitimler Temmuz 2015 ve ABustos 2015 tarihlerinde 3 er saat toplamda 6

saat olarak girket ortaklarrndan Duruhan Kaplan taraftndan verilmiStir' Egitimin kapsamr mali

tablolarrn TiJrkiye Finansal Raporlaina Standartlarr'na nastl uyumlu hale getirilebileceEi bunun

igin hangi teknik ve bilgilerin kullanrlmast gerektipi olarak belirlenmiS olup Sirket ortaklartntn

tamamt bu efitimlere kattlmtSttr.

D. Muhasebe ve Denetim Programt Efitimleri : E[itimler Afustos 2015 ve Eyli'il 2015

tarihlerinde 4 er saat toplamda 8 saat olarak iSUfUVO Luca E[itim Birimi tarafrndan

verilmi5tir. EEitimin kapiamr Luca muhasebe programtnt daha etkin, daha verimli, daha dofru

ve daha hrzlr kullanabilme olarak belirlenmi5 olup girket ortaklart ve ili5kili difer i5letmelerinin

gahganlarrnrn tamamt bu efitimlere kattlmtSttr. Ayrtca cAP Bilgisayarlr Denetim programl satln

alnmr5 ve bununla ilgili yazrhmcr firma tarafrndan verilen e[itime $irket denetim ekibi i5tirak

etmiStir.

E. Ba[rmsrz Denetimde Onemlilik DUzeyinin Belirlenmesi

Bu e$itimler dr5rnda 5irket gerekli gordiiEtinde degigen mevzuata g6re denetim ekibine efitim

vermektedir.

9. BaPrmsrzhk ilkelerine UYum

$irketimizde bafrmsrzlrk ilkelerine uyum; Ba[rmsrzhk ve baftmsrzhfrn korunmast hususunda

6102 sayrlr Kanun,un ilgili hiikUmleri ile Bafrmsrz Denetim Y6netmeli[i'nin 22'nci maddesine,

Ti.irkiye Denetim Standartlarr'na ve difer diizenleyici Kurul ve Kurumlartn dlizenlemelerine

uygunlufun saflanmasr hususundaki girzden gegirmelerin yeterli kapsamda' nitelikte ve

zamanrndagergekleStirildifine,denetgive sorumlu denetgilerin baftmstzlrk beyanlartntn
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Ti.irkiye Denetim Standa rtlart'na

teyidi kaPsar. BaItmstzh[a ait

altnmt5ttr.

1O. $irket Gelirinin Da[tltmt

. 
-8-

uygun olarak ahndrfrna ve gergek durumu yansrttrlrna iliSkin

teyit yazrlart yasal sUreleri igerisinde tiim denetgilerden

KAY|K BaEtmstz Denetim Gelirleri 62.927,OOTL

Yeminli Mali Miigavirlik Gelirleri 1.514.597,48 TL

Serbest Mu hasebeci Mali Miigavirlik Geli rleri 437.407,OLTL

DiEer Gelirleri 23.161,33 TL

TOPIAM 2.038.092,82 TL

11. Sorumlu Denetgilerin Ucretlendirme Esaslart -

$irketimiz, sorumlu denetgilerine kar payt ve ticret odemektedir.

12. $irket'in Kalite Gi.ivence Sistemi incelemeleri

girketimiz, Kamu G6zetimi Kurumu ve Sermaye Piyasasr Kurulu taraftndan 2015 yrh igerisinde

Kalite Kontrol Sistemi ("KKS1") gergevesinde herhangi bir denetime tabitutulmamlgtlr.

L3. $irketimiz Kalite Kontrol Sistemi

2015 yrh igin girket'in Kalite Gtivence Sistemi i5leyi5inden sorumlu ortaklart a9aftdaki

kigilerden oluSmaktadtr :

$enol Civan, Sorumlu Denetgi

girket,in 2015 yrlr igin olugturmug oldu!u ve geli5tirdi$i Kamu Gozetimi Kurumu'nun yayrmladt[t

,,T[irkiye Denetim Standartlarr Kalite Kontrol Standardt ("KKS1")'e uygun olarak gelistirdiEi ve

uyguladr[r Kalite Kontrol politika ve Prosed[irleri'nin igleyiSi ve yaprsl genel olarak a5afrdaki gibidir'

Kalite gi.ivence sistemi incelemesi en son 31.05.2015'tarihinde yaprlmr5trr. $irketimizin Kalite Kontrol

sisteminin etkin bir bigimde 9ah5trfrnr Yonetim Kurulu beyan ve taahhtit eder.

Kalite Kontrol Sistemi Prosedtirleri:

Madde 1- Amag

02.10.2013 tarih ve 2g7g3 Sayrlr Resmi Gazete'de yayrnlanan FinansalTablolarrn Ba[tmstz Denetim ve

Srnrrlr Ba!rmsrz Denetimleri ile Difer Gi.ivence Denetimleri ve ilgili Hizmetleri Yiirtiten Baptmstz

Denetim Kuruluglarr ve Baprmsrz Denetgiler igin Kalite Kontrol Standardr L (KKS 1) Hakkrnda Tebli[ ve

ekiolan

ENETTM
RKBTT
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TiJrkiye Denetim Standartlarr Kalite Kontrdl Standardr 1 gerefii bairmsrz denetim girketlerinin Kalite

Kontrol standa rd rna iliSkin politika ve prosedi.irleri belirlemektir.

Madde 2- Kapsam

Finansal Tablolarrn Bafrmsrz Denetim ve Srnrrlr Ba[rmsrz Denetimleri ile Difer Giivence Denetimleri ve

ilgili HizmetleriytirUten Ba[rmsrz Denetim Kurulu5larrve Baprmstz oen'etgiler igin Kalite Kontrol

Standardr j. (KKs 1)'nrn uygulanmastnr saflamak igin hazrrlanmrg olan politika ve prosediirler ve ilgili

standartlara uygunlu[un kontrol edilmesine ili5kin hi.ikUmleri kapsamaktadtr.

Madde 3- Kalite Kontrol Sisteminin Temel Unsurlart

a) Denetim girketi btinyesinde kaliteye iliSkin liderlik sorumluluklart.

b) ilgili etik hilktimler.
c) Mtigteri iligkisinin ve denetim sozlegmesinin kabulU ve devam ettirilmesi'

d) insan kaynaklarr.

e) Denetimin ytirtittilmesi (Denetimin Kalitesine Yonelik Gcizden Geqirme dahil).

f)izleme.

Madde 4- Tanrmlar

a) Denetim girketi bUnyesinde kaliteye iligkin liderlik sorumluluklart: Denetim girketinin

liderlik yaprsr ve liderlifi sergiledifi ornek tutum ve davrantglar, kurum igi ktiltiirti, kurum

iginde kalite krilti.irtintin geligtirilmesi, 5irket yonetiminin trim kademelerinin, kalite kontrol

politika ve prosedtirleri ile agafrdaki durumlartn gereklilifiine vurgu yapan aqtk, tutarlt,

stireklilik gosteren eylem ve mesajlarrdtr.

b) ileili etik hiiktimlei: Denetim ekibinin ve denetimin kalitesini 96zden gegiren kiginin tabi

oldufiu, Kurum tarafrndan yayrmlanan BoQmsz Denetgiler iginEtik Kurallorda (Etik Kurallar)

yer alan htikrimler ile ilgili mevzuatta yer alan daha krsrtlayrcr di[er hiikrimlerdir.

c) Mi.igteri iligkisinin vi: denetim scizlegmesinin kabulii ve devam ettirilmesi: Denetim

girketinin yeni veya mevcut bir mtigteriden yeni bir denetim scizleSmesi kabul edebilmesi igin

gerekli yeterlik, beceri, kapasite ve kaynaklara sahip olup olmadrfrnrn defierlendirilmesi, soz

konusu denetime cizgti ytiktimli.ikiklerin ve ilgili ttim kademelerdeki mevcut girket

personelinin niteliklerinin gozden gegirilmesi, bir miigteri iligkisinin devam ettirilmesine karar

verilirken mevcut veya onceki denetimler srrastnda ortaya gtkan onemli konular ve bu

konulartn iligkinin devam etmesine olan etkilerin dikkate altnmastdtr'
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d) insan kaynaklarr: insan kaynaklarr bir girkette rekabetgi tisttinli.ikler sa[lamak amactyla

gerekli insan kayna[rnrn sa[lanmasr, istihdamr ve geligtirilmesi ile ilgili politika olugturma ,

planlama,6rgi.itleme, yonlendirme ve denetleme faaliyetlerini igeren bir disiplindir'

e) Denetimin ytirriti.ilmesi (Denetimin Kalitesine Yonelik Gcjzden Geqirme dahil) : Rapor tarihi

veya oncesinde denetim ekibinin vardrfr onemli yargrlarrn ve raporu oluStulurken ulagtrfr

sonuglarrn tarafsrz bir gekilde deferlendirilmesini safilamak igin tasarlanmrS bir stiregtir'

f) izleme : Denetim girketine, kalite kontrol sisteminin etkin gekilde igledifii konusunda makul

bir giivence saglamak amacryla tasarlanan, segilen bazt tamamlanmrS denetimlerin periyodik

teftigini de igeren, denetim girketininkalite kontrol sisteminin siirekli olarak de[erlendirilmesi

ve gozden gegirilmesinden olugan stiregtir'

Madde 5- Politika ve Prosed0rler

a) Denetim Sirketi biinyesinde kaliteye ili5kin liderlik sorumluluklart:

- Liderlik Sorumluluklarr belirlenir.

- Kalite odakh bir i9 ktilti.ir olu5turulur'

- Kalite kontrolden sorumlu kigiler belirlenir. Bu kiSiler belirlenirken yetki, beceri ve mesleki

deneyimleri dikkate alnarak belirlenir. Ayrrca bu kigiler belirlenirken a5a[rdaki iizellikler ve

yetkinlikler arantr:

i) Ba[rmsrz Denetim alahrnda en az 10 yrlhk deneyimli olmaltdtr.

ii) Uluslararasr Geligmeleri takip edebilecek dgzeyde ingilizce seviyesine sahip olmaldtr'

iii) Sorumlu Denetgi kriterlerine sahip olmaltdtr'

iv) Ydnetim Kurulu Uyesi olmahdrr.

girketimiz kalite kontrolden 5irket ortaklarrmrzdan $enol Civan sorumlu kigi olarak belirlenmiStir'

- Denetim $irketinin tum iletiSim ve bildirimlerinde kalite kontrole iligkin eylem ve mesajlar yanstttltr'

Bu mesajlar toplantt, seminer, kurs, i9 yazt5malar, bro5ur, sirkliler, makale, akademik yaztlar veya el

kitapgrfr vb. aracrhf,ryla iletilir.

- Denetim girketinin yaprstnrve hizmetlerini yansrtan kalite kontrol rehberi olu5turulur'

- Geligtirme, giincelleme ve belgelendirme igin yeterli kaynaklar ayrtltr'

- Kalite kontrol sistemine iligkin operasyonel sorumluluklar yeterli ve uygun tecri.ibeye ve gerekli

yetkiye sahiP kiSiYe verilir.

b) ilgili etik hi.ikiimler:

$irket ile bi.iti.inlesik olarak a5a[rdaki etik hi.iktimler dikkate altntr:

uk,
:lnrDENB

ijaxx
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- Tarafstzltk,

- Mesleki Yeterlik ve 6zen,

- Str saklama

- Meslege uygun davrantS'

Aykrrrlrk durumlarrnrn tespit edilmesi halinde gerekli iglemlerin yaptlmastnt saflamaya y6nelik politika

ve prosedtirler olugturulur. Bafrmsrzhfla yonelik tehditler tespit edilir, belgelendirilir ve uygun bir

5ekilde yonetilir. Bafrmsrzh[rn saplanmast, bafrmsrzhla yonelik tehditlerin tespit edilebilmesi ve

de[erlendirilmesi ile bafrmsrzh[a yonelik tehditlerin ortadan kaldrrrlabilmesi veya kabul edilebilir bir

diizeye indirebilmek igin gerekli iinlemlerin ahnmasryla ilgili oluSturdulumuz politika ve prosedUrler

gunlardtr :

Tehditler ve Onlemler

Tehditler, gok farklr iliSkiler ve gartlar neticesinde ortaya grkabilir' Bir iliSki veya $arttn tehdit

olugturmasr durumunda, s6z konusu tehdit, denetginin temel ilkelere uyumunu tehlikeye di.i5iirebilir

veya tehlikeye dii5i.iruyormusgasrna bir algr olugturabilir' Bir Sart veya iliSki birden fazla tehdit

olu5turabilir ve bir tehdit birden fazld temel ilkeye uyumu etkileyebilir. Tehditler, a$a[rdaki

kategorilerden bir veya birkaqrntn kapsam tna girmektedir:

(a) Ki5isel grkar tehdidi - finansal veya di[er bir ti.rr gtkartn, denetginin yarglslnl veya davrantStnt

uygunsuz 5ekilde etkilemesi tehdididir.

(b) Kendi kendini den-gtleme tehdidi - denetginin; kendi Sirketinde veya gah5trir kurumda daha

onceden kendisi veya bir bbgka kigi tarafrndan varrlm15 bir yargrnrn veya gergekle5tirilmiS bir hizmetin

sonuglartnt, cari diinemde verdifli hizmetin pargasl olan bir yarglya vartrken dayanak olarak

kullanmasr durumunda, siiz konusu sonuglart uygun Sekilde de[erlendirememesi tehdididir'

(c) Taraf tutma tehdidi -.Denetginin, bir mii5terinin veya i5verenin pozisyonunu, kendi tarafsrzlrftnr

teh li keye d i.i5U recek 5ekilde savu nm asl te hdidid i r'

(g) yakrnlrk tehdidi E Denetginin, bir mUgteri veya i5veren ile uzun siireli veya yakrn iliSki igerisinde

bulunmasrndan dolayr, bu kigilerin grkarlarryla gok fazla ilgilenmesi veya iSlerini makul olmayacak

dtizeyde kabul etmesi tehdididir.

(d) yrldrrma tehdidi - Denetgi tizerinde ntifuzu kdttiye kullanma gabalarr da d6hil olmak iizere,

denetginin mevcut veya hissettili baskrlardan dolayr tarafstz olarak hareket edebilmesinin

engellenmesi tehdididir.

Onlemler, tehditleri ortadan kaldrrabilen veya kabul edilebilir bi'r di.izeye indirebilen

faaliyetler veya di[er onlemlerdir. onlemler, iki temel kategoriye ayrtlmaktadtr:

(a) Mevzuat veya mesleki uygulamalar taraftndan olu5turulan onlemler ve

(b) gahSma ortamtndaki onlemler.

Mevzuat veya mesleki uygulamalar tarafrndan olugturulan dnlemler aSaf,rdaki unsurlart
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E Mesle[e giri5 igin gereken e[itim, mesleki e[itim ve deneyim yiiktimli.iltikleri.

E S i.l re k I i me s I e ki ge I i gi m y ii k i.i m I ii I i.i kl e ri.

El Kurumsal y6netim diizenlemeleri.

E Mesleki standartlar

E Meslekiveya diizenleyici izleme ve disiplin prosed[irleri.

E Denetgi tarafrndan olugturulan raporlarrn, beyannamelerin, yazrgmalartn veya bilgilerin yasal olarak

yetki le nd i ri lm i g ti gti nci.i bi r ta rafga gozden gegi ril mesi.

Belirli onlemler, etik olmayan davranrglairn belirlenmesi veya engellenmesi olasrlr[rnt

arttrrabilir. Muhasebe mesle[i, mevzuat veya galrgrlan kurulug taraftndan olu5turulabilecek bu tt]r

onlemler agafrda yer almaktadrr.

E Qalgrlan kurulu5, mesleki uygulamalar veya bir dOzenleyici kurum tarafrndan kullantlan ve

meslekta5larrn, igverenlerin ve vatandaglarrn mesleki olmayan veya etik olmayan davrant5lara

dikkatini gekebilen iyi tanrtrlmrS ve etkin Sik6yet sistemleri'

E Etik hi.iki.imlerin ihlalini bildirmeye iliSkin agrkga ifade edilen bir gorev'

Denetim $irketimize ait etik hirkiimlere iligkin politika ve prosediirler a5a[r{aki gibidir'

- Qalganlarrn etik hilkilrnlerle ilg.ili olarak siirekli bilgilendirilmelerinin sallanmast,

- Mevcut ve potansiyel tehditlerin tespitine imkan verilmesi,

- Sorumlu denetgilerin ve diler kigilerin gerekli bildirimleri yapmalartntn sailanmast,

- Firma dgzeyinde ve her bir denetim dtizeyinde Bafrmsrzlrk taahhtitlerinin zamantnda altnmastntn

sailanmast,

- Aykrrrlrklarrn sorumlu denetgilere zamantnda bildirimlerinin saflanmast,

- Denetlenen i5letmelerin (igtirakler dahil ) Listesi olugturulur ve denetgilere bildirilir,

- Denetim ekibi ve personel [icret, Denetimin Kapsamt, Denetlenen isletmeyle grkar ili5kisinin

oldulunu gosteren durumlara karSt rotasyona tabi tutulur.

c) Mi.igteri iligkisinin ve denetim sdzlegmesinin kabuli.l ve devam ettirilmesi:

- Kabul ve devam anketleri yaprlrr. ( Etik Hi.lkilmler ve Yeterlilikler De[erlendirilir).

- Kabulveya devam edip etmeme kararrverilir ( Mi.igterinin di.iri.istli.i[U ve riskler deperlendirilir).

- Risk faktdrleri listelenir.

- Riskler ve altnan onlemler yeterli Sekilde belgelendirilir.

belirlenen politika ve prosediirler a;a[rda belirtilmiStir.
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- Denetimin yUri.ittilmesi konusunda yetkin olmak, zaman ve kaynaklar d6hil denetimi

yUriitmek igin gerekli beceri ve kapasiteye sahip olmak,

- Etik htikUmlere uygunlufiu sa[layabilmek,

- Risklerin ve alrnan onlemlerin yeterli bir 5ekilde belgelendirilmesi saflamak,

- Gerektipinde (mevzuat izin vermesi halinde) denetim gekilme ve bunun nedenlerinin yeterli

bir gekilde belgelendirilmesini saplamak,

GerektiEinde mevzuattn izin verdili durumlarda denetimden gekilme halinde bunun nedenleriyeterli

bir 5ekilde belgelendirilir. Ayrrca kurulugumuzda mevcut bir denetime veya miisteri iligkisine devam

ederken, ijnceden 6[renme durumunda denetimi reddetmesine sebep olabilecek bilgileri edindifi

durumlarda aga!rdaki hususlar uygulantr:

- itgiti Sart ve durumlar kargrsrnda denetim girketinin atabilece[i uygun adrmlarhakkrnda

mtiSteri yonetiminin uygun kademeleri ve iist yonetimden sorumluolan kiSilerle m[.izakere

edilir.

- Denetim girketi gekilmenin uygun olduguna karar vermi5 ise, sdz konusudenetimden veya

denetim ve m05teri ili5kisinden birlikte gekilme kararr ile bukarartn sebeplerinin, miisteri

y6netiminin uygun kademeleri ve iist yonetimdensorumlu olanlarla mi.rzakere edilir'

- Denetim Sirketinin denetime devam etmesini gerektirecek mesleki veyamevzuattan

kaynaklanan bir yijkiimltiliifi.rniin bulunup bulunmadrglnln veya soTkonusu denetimden ya da

denetim ve miisteri iligkisinden birlikte gekilmekarartntn sebepleriyle birlikte Kuruma ve/veya

difer diizenleyici otoritelererapor verme y0kiimltiliifitintin bulunup bulunmadrfltntn

de!erlendirilmesi.

d) insan kaynaklarr:

Qah5anlarrn motivasyonlarrnr (etik hi.iki.imlere uyum dahil) arttrmak, personelin ve kurumun

ihtiyaglarrnr analizlerle belirlemek ve gah5anlarrn gerekli yeterlilife sahip olmalarrnt sa[lamak

amacryla agafrdaki alanlarda politika ve prosedUrler geliStirilir ve uygulantr'

tr ige alma.

tr Performansdeferlendirmesi.

tr Verilen gorevleriyerine getirme si.iresi d6hil kabiliyetler.

Yeterlik.

Kariyer geliSimi.

Terfietme.

Ucret ve sair haklar.

tr

tr

tr

tr
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tr Personel ihtiyacrnrn tahmini.

Kurulugumuzda ige ahm politika ve prosed[irleria5a[rdakigibi belirlenmi5tir:

1. ytLL1K TAHMiNi iHriynq ANALiziNiN BEL|RLENMESi : Yrl igerisinde periyodik olarak

firmamrzrn tahmini personel ihtiyacrna gore ihtiyag analizi yaprlarak belirlenir. Bu ihtiyag

analizleri $irketimizin ig yofunlupu, personel durumu ve hali haztrda gorevden ayrtlmayt

di.igtinen personel durumuna gdre de$iSkenlik gosterir.

2. it_Rru rRruRlLARtNtN BEL|RLENMESi vE iLANLARIN YAYINLANMASI : Gelecek donem igin,

belirlenen personel saytstna 96re ilan verilecek yayrn kanallarr belirlenir' Yaytnlanacak

internet ilan kanallarr ile anla5malar yenilenir. ilan verilecek gazete mecralart planlantr.Yeni

epitim olretim doneminde i5e alrmr yaprlacak pozisyon ilanlart, www.yenibiris.corn,

www.globalcv.com, www.kariyer'net ilan kana lla rrnda yaytnlantr.

3. ginirvtLrnr C0nE iHfiVAC ANAL|Z|Nilrl OlU5rUnULMAS| : Hali hazrrda 96revden ayrrlacak

personel sayrlarrna gdre, periyodik olarak personel ihtiyaglarr Ydnetim Kurulu'na iletilir.

Birimlerden gelen personel talebine gdre, ilan kanallarrndan gelen Yonetim Kurulu taraftnca

incelenir.

4. i1RrunRtru irucrlrruvesi : www.yenibiris.com, www.globalcv.com, www.kariyer.net

aracrlrfr ile yaprlan ig ba5vurularr, Yonetim Kurulu taraftndan incelenir. incelenen CV'lerden

kriterlere uygun olan CV'ler birimlere gore ayrrlrr'

5. igf nltV SURECI : Ydnetim Kurulu, bi.itiin adaylarr delerlendirdikten sonra kendisine en

uygun ve verimli olacafr dtigi.indtipii adaylarr mtilakata galrrrr. Miilakatlar Ydnetim Kurulu'nda

gorev alan bir veya birden fazla 0ye ile aday arastnda yUz ytize yapllarak adayrn efitim

seviyesi, mesleki bilgisive yeterlili[i ve ige uygunlufu agrsrndan defierlendirilir. Daha sonra en

uygun olarak diigi.lnUlen adaylara yazrh veya sozlti olarak teklif yaprlrr. Daha sonradan i$e

alnan yeni personel epitimden ve oryantasyon siirecinden gegirilerek i5e daha kolay

motivasyon saplamast amactyla a ramlza kattlrmr gergekleStirilir'

Kurulu5umuzda performans delerlendirme kriterleri a5afrdaki gibi belirlenmiStir:

- Qalrgma saatlerine uyum

- Etik ilkelere balltltk
- iS. sadakat

- Saygrnhk ve itibar

- Mesleki 6zen ve titizlik
- Kendini siirekliyenileme ve geligtirme gabast

- yasal di.izenlemeleri, mevzuatlan ve deli5iklikleri kavrama, takip etme ve uygulama becerisi.

Firmamrz i.icret ve sair haklarrn belirlenmesinde agafrdaki kriterlere 6ncelik verir:

- Egitim bilgisi

- Mesleki bilgive tecrtlbe
Kendini si.irekli yenileme ve geliStirme
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- FirmaYa, etik ilkelere ba[hlrk

- Yi.iksek i5 Performanst

Bununla birlikte firmamrzda kendini geli5tiren, yenileyen ve fiimamtzrn ihtiyaglarrnt karStlayan

tiim personel igin terfi ve kariyer geli5imi imkant bulunmaktadrr' Kariyer geli5imi igin ba5ta Yonetim

Kurulu olmak Uzere tUm ortaklarrmrz personele kariyer geligimi ile ilgili de[erlendirme yapmak ve

danrgmanhk sunmak gibi konularda yardrmcr olmaktadrr. Bu konularda personele.yardtmct olunarak

personelin;

Personelin difier insanlardan fark| krlan beceri ve yeteneklerinin iin plana gtkmast

Hedeflerin belirli arahklarla g6zden gegirilmesive gerektifiinde revize edilmesi

Yazrlt olarak bir kariyer planr olu5turulmast

Hedeflenir. Bununla beraber ihtiyag halinde kariyer planlamaSr formu doldurularak

personele kariyer geli5iminde dogru adtmlart atmasl igin gerekli destek safilantr'

Kurumumuzda insan kaynaklarrnda bir di[er 6nemli konu mesleki yeterlilifin safilanmast ve

geli5tirilmesidir. Bununla ilgili gerekli elitimler ve bilgilendirmeler kurum iginden veya kurum dr5tndan

verilebilir. Kurum iginden verilen efiitimler, personelin hangi konuda mesleki yeterlilife ve geli5ime

ihtiyacr varsa, o konuda uzman olan ortak tarafrndan verilen elitim ve bilgilendiimelerle giderilir'

Ayrrca ihtiyag otmasr halinde kurum drgr efitimlere personelin ihtiyacr oldufu konularla ilgili olarak

katrltm sa[lantr.

Mesleki yeterlilik ve geli5imle ilgili olarak kuruluSumuzda kaynak ve destek ile ilgili herhangi bir

krsrtlama bulunmamaktadrr. TUm personel meslekigeligim saflamak istedi[i konuyla ilgili olarak ba5ta

yonetim Kurulu olmak tjzere ti.lm ortaklara sozlii veya yazrlr olarak bagvuruda bulunabilir'

Firmamrzda mesleki e-pitim ve geli5im sadece personel igin gegerli defildir. De[i5en ve geli5en

di.inyaya, mevzuatlara ve kanunlara uyumu sallayabilmek igin ti.im ortaklar ve denetgilerimizde

mesleki efitim alrlar. Denetgiler, teorik bilgilerinin ve mesleki becerilerinin yeterli bir seviyede

tutulmasrnr, mesleki etik ilkelere uyulmasrnr, mesleki alandaki degisikliklerin takip edilmesini ve

mesleki geligimlerini temine yonelik olarak siirekli e[itime tabi tutulur' Bu sUrekli eBitim Baftmstz

Denetim yiinetmeligi,nin 25. Maddesi olan "siirekli Efitim" maddesine giire yi.iri.ittili.]r. Bu maddeye

96re; sicile tescitinden itibaren denetgilerin her be5 yrlda bir si.irekli epitime ili5kin Sartlart

kar5rlamatan esasttr. si.irekli elitime ili5kin hususlar, gerektifinde ilgili kurumlartn g6ri.i5i.i de alrnarak

firmamrz tarafrndan dijzenlenir. Kurumumuz, denetimin bafrmsrzlrlrntn ve tarafsrzltfrntn saglanmast,

denetime olan gijven ile denetimin kalitesinin artrrrlmasr amacryla stirekli e[itime ilave olarak bu

yonetmelik gergevesinde denetgilerin ve meslek mensuplarrnrn e[itilmesi veya e[itim seviyelerinin

yiikseltilmesi hususunda gerekli tedbirleri altr'

Kurumumuzun en dofru personel kadrosuna sahip olmak igin ayrrca; belirli aralrklarla ortaklar ve tiim

personel bir araya gelerek hem firmamrzrn hem de tUm personel ile ilgili drirum deferlendirmesi

yapar, istekler, gikayetler ve herhangi bir krsrtlama olmadan difer ti.im konu belirlenir, miizakereler

yaptltr, danrgmanlrk saflanrr ve problemlere gozlim yollart aranlr'

e) Denetimin yi.iriittilmesi (Denetimin Kalitesine Yonelik Gozden Gegirme dahil) :

- Denetimin yi.irtitiilme kalitesinin tutarhh[rnr saglayan politika ve prosediirler oluSturulur'

i)

ii)

iii)
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. Bu tutarlrlk, genellikle yazih veya elektronik rehberler, yazrhmlar veya difer standart

be|geIendirmebigim|erii|esektijreveyadenetiminkonusunatizgiirehberlerin
olugturulmast suretiyle saglanrr. Bu efitimler genellikle sozltl olarak anlattltr ve pratik

olarak uygulamalarl yaprlmaktadtr'

- Her bir denetimin yi.rriiti.ilmesi bir sorumlu denetgiye vefildiginden Sorumlu Denetginin

tanrmlanmrg sorumluluklarr belirlenir. Bu sorumluluklar belirlenirken ilk olarak denetimin

yi.iri.itme iglemi verilen sorumlu denetgi; en az 10 yrlhk mesleki deneyime sahip olmalt'

sorumlu denetgi 6zellifine sahip olmalt, denetimi yiir0tiilen mi.iSteri firma ile herhangi bir i5

iligkisi bulunmamalt, yeterli mesleki bilgiye sahip olmaltdtr'

- Uygun denetim ekibi olu5turulur. Denetim ekibi olu5turulurken denetim ekibinde yer alan

personelin sahip olmasr gereken belirli politika ve prosedurler dikkate altntr:

. uygun egitim ve denetim bilgisine ve uygulama tecrubesine sahip olmalrdtr'

o yeterli mesleki standartlara ve yi.irtirliikteki mevzuathi.ikiimlerineiligkin bilgiye sahip

olmaltdtr.

o Bilgi teknolojileri hakkrnda bilgi sahibi olmaltdtr

o Denetimi yaprlacak miigterinin faaliyet gdsterdili sekttir hakkrnda bilgi sahibi

olmaltdtr.

o Mesleki yargrsrnr dofru yerde kullanabilmelidir'

o Firmamtztnkalitekontrolveprosedi.irleriniuygulamaltdtr.

o Etkin planlama, y6nlendirme ve gdzetim ile gozden gegirme prosedtirleri belirlenir'

Kurulu5umuzda denetimin yonlendirilmesi ve gozetimi'

. Denetirnin ilerleyi5inin takibini,

. Denetim ekibi tiyelerinin yeterlik ve kabiliyetlerinin, galr5malarrnr yapmak igin yeterli

zamana sahip olup olmadrklarrnrn, kendilerine verilen talimatlarr anlayrp anlamadtklarlnln ve

soz konusu gal5manrn planlanan yaklagrma uygun olarak gergekleStirilip

gergeklegtirilmediIinin de!erlendirilmesini,

. Denetimin yiirtitulmesi srrasrnda ortaya grkan 6nemli hususlartn ele altnmastnt,

bunlarrn oneminin delerlendirilmesini ve planlanan yakla5rmrn uygun bir 5ekilde

uyarlanmastnt,

. Denetimin yUrUti.ilmesi srrasrnda daha deneyimli denetim ekibi iiyeleri tarafrndan

de[erlendirilecek veya isti5are edilecek konulartn belirlenmesini

igerir.

Kurulugumuzda 96zden gegirme i5lemi,

. Denetimin mesleki standartlara ve ytiri.irli.ikteki mevzuat hi.iktimlerine uygun olarak

yUrtitil I i.i p yti ri.iti.ilmed ifii ni n,

. Sorumlu denetgiler, difer denetgilerin yapttklan ti,im i5lemleri, oluSturduklart tUm

evrak ve denetim dosyalartnr gozden gegirir, varsa eksiklikleri giderir'

ilave defierlendirme gerektiren 6nemli hususlartn ortaya grkrp grkmadtitntn,
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ii)

Uygun istigarelerin yaprhp yaprlmadrfirnrn, ulagrlan sonuglartn belgelendirilip

belgelendirilmedifinin ve bu sonuglarrn gerefinin yaprIp yaprlmadtitntn,

yaprlan denetimin nitelifini, zamanlamasrnr ve kapsamtnt revize etme ihtiyactntn

bulunup bulunmadtf,tntn,

Yaprlan galrgmantn ulaSrlan sonuglart destekleyip desteklemedifinin ve uygun

bigimde belgelendirilip belgelendirilmedi[inin, .

Elde edilen kanttlartn raporu desteklemek igin yeterli ve uygun olup olmadtitntn,

Denetim prosedi.irlerinin amaglarrna ulagrlrp ulagrlmadrfirnrn deferlendirilmesini

igerir.

Denetimlerimizde galrgma kaflrtlarrnrn hazrrlanmast, miiSteri firmantn en son gtincel

mizan, finansal durum tablosu ve diler kapsamlr gelir tablosu incelendikten sonra galtSma

kafrdr kodlama sistemine gore hazrrlanrr ve uygun kodlama sistemine g6re hazrrlanan galtgma

ka[rtlarr sorumlu denetgi tarafrndan kontrol edilip imzalantr. Daha sonra kontrol edilip

imzalanan galrgma ka[rtlarr miigteri firmanrn risk durumuna gore sorumlu denetgi taraftndan

bir kere daha gozden gegirilebilmektedir. Firmamtzdaki bu prosedtir ttim gallsma kaittlart igin

uygulanmaktadrr. Qahgma kagrtlarr ile ilgili olarak di$er politika ve prosedUrler 5ilyledir:

Nihai denetim dosyalarrnrn birlegtirilmesi igleminin zamantnda tamamlanmast

kurulugumuz igin bi.iytik 6nem tagrmaktadrr. Bu nedenle bafitmstz denetim ve stntrlt

baprmsrz denetim esnasrnda uygun kodlama sistemine gcire oluSturulmug olan galtgma

kalrtlarr en krsa ve en dofru zamanlama ile denetim dosyasrna eklenecek olup bu sUre

denetgi rapdru tarihinden itibaren altmr5 gtinden daha fazla olamaz.

Qalr5ma ka[rtlarrnrn ne zaman ve kim tarafrndan olugturuldu!u sorumlu denetgiye

bildirilir. Bununla beraber gahgma kafrtlarr []zerinde yaprlan bi.itiin deliSiklikler ve gdzden

gegirilmeler dei sorumlu denetgiye bildirilir. Qalr5ma kafrtlarryla ilgili bilgiler diper denetim

ekibiyle paylagrldr[r takdirde bilgilerin mutlaka dolruluk ve biit0nliifi] korunmaltdtr ve

yetkisiz kigilerin erigimine engellenmelidir. Elektronik ortamda veya basrh halde

olugturulmug olan gahgma ka[rtlarr sorumlu denetginin gozetiminde yedeklendirilir ve

muhafaza edilir. Asrllarr denetim dosyalartna d6hil edilmek lizere, k6!rt ortamrndaki

gah5ma kdlrtlarr uygulama kolayh$r sallamast agtstndan elektronik olarak taranabilir. Bu

gibi h6llerde, soz konusu galrgma k6[rtlarrnrn dofruluk ve biitiinlU[tinii, eriSilebilirlifinive

geri kullanrlabilirlilini saflamak igin tasarladr!r prosedtirler, denetim ekiplerinin, a5aftdaki

hususla rt yerine getirmesini gerektirebilir:

o lslak imzalar, gapraz referanslar ve agrklayrcr notlar dahil keBtt ortamtndaki galr5ma

k6frtlarrnrn, asrllarrnrn ti]m igerifini yansttacak gekilde taranml$ kopyalartntn

olu5turulmast,

Gerekli h6llerde taranmrg kopyalarrn dizinlenmesi ve paraflanmast d6hil taranmtS

kopyala rrn denetim dosya lartna d6hil edilmesi,

Gerekli h6llerde taranmts kopyalarrn geri kullanrlabilmesive gtkttstntn alrnabilmesi'
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Qalrgma kafrtlarrnrn saklanmasr, denetgi raporu tarihinden itibaren olmak iizere elektronik

olarak ve basrlr olarak 10 yrl olarak belirlenmigtir. Bu siire zarfr igerisinde galr5ma kafttlartna

gizlilik ve bi.iti.inli.lk esastna gdre istenildifi zaman eriSilebilmesi gerekmektedir.

- istigare prosedi.irleri (Kim, Ne zaman, Nasrl .....gerektifinde dtSardan temin) belirlenir'

i) Firmamrzda istigareler denetim girketimizdeki ttrm ortaklar ve personel .tarafrndan veya

5irketimiz drgrndan ijzel uzmanhpa sahip kigilerle, ilgili konulartn miizakere edilmesini igerir.

ii) Firmamrzda isti5are igin firmamrzrn entellekti.iel sermayesinin yant slra uygun ara$tlrma

kaynaklarr da kullantltr.

iii) Firmamrzda istigare igin herhangi bir konu srnrrlamast veya personel pozisyon ktsttlamast

gibi bir durum s6z konusu defildir.

iv) $nemli teknik, etik ve diper konularla ilgili olarak denetim 5irketi iginden veya gereken

h6llerdedenetim Sirketi drgrndan kigilerle yapllacak istisare;

o isti$are edilen kigilere, tavsiyelerinin bilgiye dayalr olmasrnr saglayacak olgularrn ttim

yonleriyle iletilmesi,

. istisare edilen kigilerin uygun bilgi, krdem ve deneyime sahip olmalartve

istigareler neticesinde ortaya grkan sonuglartn uygun bigimde belgelendirilmesi ve

uygulanabilmesi h6linde etkin olur'

- Gorii5 Ayrrhklaflnrn goziimtine y6nelik prosedurler belirlenir.

- Denetim ekibinin rapor tarihinde veya 6ncesinde vardr[r onemli yargtlartn ve raporu

olugtururken ulagtrfr sonuglarrn ve raporun uygunlu[unun tarafstz olarak de[erlendirilir'

Denetimin yi.lri.itulmesinde 3 adrm buyuk 6nem ta5tr bunlar strastyla;

i) Planlama

ii) Yonlendirme ve Gozetim

iii) G6zden Gegirme dir.

Denetim kalitesine yonelik gozden gegirme i5lemi uygulantrken ;

. Hangi mijgteri firma igin denetim kalitesine y6nelik gozden gegirme i5lemi uygulanacaf,tna dair

denetim 5irketimizin politika ve prosed[irleri olu5turulur'

. Asgari olarak kapsam belirlenir (Kapsam mligteri firmantn biiyi,ikli.iftine, faaliyet gdsterdi[i

sektore vb. durumlara gore defiiSkenlik gdsterebilir).

. Denetim kalitesine yonelik gdzden gegirmenin uygulanacafil zaman belirlenir (Denetimin

kalitesi denetim esnasrndamr yoksa denetim bittikten sonramt uygulanacak buna karar verilir).

Di;NDTi
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Uygun niteliklere sahip denetimin kalitesini gozden gegiren KiSi atantr (Bu kiSi kurulug iginden

veya eler bu krstaslara sahipse kurulu5 drgrndan da atanabilir).Bu ki5i teknik beceriye, gerekli

yetkiye ve deneyime sahip olmalr aynt zamanda tarafslz olmaltdtr.

Kurumumuz tarafrndan belirlenen igletmeler ile borsada iglem goren i5letmelerin finansal

tablolarrnrn ba!rmsrz denetimleri dr5rndaki denetimlerin hangilerinin kalitesinin g6zden

gegirilecefinin belirlenmesine yonelik ktstasla r 5u nla rd tr:

Kamu yararrnr ilgilendirme di.izeyi ddhil denetimin niteli[i,

Bir denetimde veya denetim srnrfrnda ola[an drgr risklerin veya durumlarrn tespit edilmesi,

Mevzuatrn denetimin kalitesinin gozden gegirilmesinigerektirip gerektirmedifii

girketimizde denetim kalitesine yonelik gozden gegirme belgelendirilirken a5a[tdaki ktstaslar

dikkate alrnmaktadtr:

Mi.igteri kabul anketi

Sozlegme kabul anketi

$irketin ig Kontrol Sistemi

Denetim Ekibinin Sektdre Uygunlufu

Ba[rmsrz Denetim Sozlegmesi

Denetim Planlamast

Genel Denetim Programtntn Uygulanmast

Qah5ma Kairtlart

Kanttlar

BaIrmstzlrk

Gori.ig Farkhhklarr ve isti5areler

Sonuglar

Ayrrca gerekli gori.ildiJ!i.i durumlarda Denetim kalitesinin gozden gegirilmesiyle ilgili olarak

soru formu detaylarryla haztrlantp doldurulur.

Kurulugumuzda denetim esnasrnda denetimin igerisinde olan t[]m kigilerle olu5abilecek gorti5

farkhhklarr ve bu gorti5 farkhhklarrn gdziime ulagttrtlmastna iligkin olarak uygulanabilecek

politika ve prosedtirler;

- Denetim ekibinin kendi igerisinde olu5an gdrii5 farklrlrklartntn nedenleri ele altntr ve en

do$ru olacak gekilde denetim ekibi, gerekirse denetim ekibi drgrndan bir uzman yardtmtyla

goriig farkhlrpr olugan bi.lti.in konularda mutabakata vartltr

- G6riig farkhhklanyla ilgili istigareler yaprltr, gortig farkhh[rna sahip ti.im kiSiler bu farkltltf,l

belgelendirir ve kendi gdrtigUnii bu gekilde ispat etmig ve gliglendirmig olur. Kantth ve belgeli

goriigler, mevzuata ve yasaya uygunluk durumunda aksi gdriig belgelendirilmemiS ise kabul

edilir ve uygulanrr.

- ilgili durumlarda sorumlu denetgi ile denetimin kalitesini gozden gegiren kigi arastnda gdrii5

farklrlrfr olmasr durumunda denetim ekibinin de goriJqiJ altntr ve mutabakat yaptltr.
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f)izleme:

. Kalite Kontrol Sisteminin lizerinde bir izleme Programt oluSturulur.

. Tefti$ Prosedtirleri olugturulur (denetim tamamlandtktan sonra). Tefti5 prosedilrleri

olu5turulurken:

- Donemselolarak mutlaka her bir sorumlu denetginin galtSmasrtefti5 kapsamrna girmeli

- Gerektifinde mutlaka drSardan birilerine yapttrrlmah

- Resmi raporlama Seklinde olmalrdtr'

' Eksiklerbildirilir ve onlemler altntr.

. Her bir sorumlu denetginin tamamlanmrs en az bir denetiminin periyodik olarak teftisiddhil,

kalite kontrol sistemi si.irekli g6zden gegirilir ve deferlendirilir,
. Denetimi ylirtiten ve denetimin kalitesini g6zden gegiren ki5i denetim ekibine dahil edilmez,

. izleme stirecinin sonunda tespit edilen eksiklikler ilk olarak de[erlendirilir ve eksiklerin neden

kaynaklandrfrna dair sebepler aragtrrrhr. Daha sonra denetim ekibi bir araya gelerek en uygun

96z0mti bulur ve eksiklikleri gidermek igin en dofru bir 5ekilde gah5arak izleme sltrecinin

sonunda tespit edilen eksiklifi giderir.

. izleme slireci sonunda tespit edilen eksiklikler ve uygun di.izeltici adtmlara y6nelik tavsiyeler

deferlendirilir ve uygulanrr. Tespit edilen eksikliklere karSr atrlicak olan uygun dUzeltici

adtmlar aSaErddki maddelerden olugmahdrr:

. Tek bir denetim veya tek bir personele iligkin uygun dtrzeltici adrmlar attltr.

. Bulgularrn, e[itim ve meslekigeli5imden sorumlu ki5ilere iletilir.

. Kalite kontrol politika ve prosed0rlerinde defligiklik yaptltr ve

. girket tarafrndan disiplin iglemlerinin uygulantr (ozellikle bu davrantSt birden fazla

tekrarlayanlar hakkrnda) .

izleme sonuglarr sorumlu denetgilere ve ydnetim kuruluna yrlda en az bir defa bildirilir.

Kurulugumuz, izleme prosedi.irleri sonuglartntn, bir denetqi raporunun uygun

olmayabileceline veya denetimin yi.iri.itiilmesi srrastnda prosedtirlerin atlandrfrna iSaret ettigi

durumlarda mesleki standartlara ve y0rtirli.ikteki mevzuat hi.ilci.imlerineuygunlupun

saplanabilmesi igin atrlmasr gereken ilave adrmlara karar vermesini ve hukuki danrSmanlrk altp

almamayt deierlendirerek gerekli adtmlart atar'

Firmamrz, kalite kontrol sisteminin izlenmesiyle ilgili olarak yiiri.iti.ilen siirecin sonuglartnr ytlda

en az bir defadan daha az olmamak Uzere sorumlu denetgilere,vegerekli h6llerde bagta

yonetim kurulu tiyeleri dahil olmak i.izere girketteki tiim ortak ve denetim ekibine kiSilere
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bildirir. Bu bildirim, giirev tanrmlarrna ve sorumluluklarrna uygun olarak,bu kiSilerin ve

denetim girketinin gerektifiinde hrzlr ve yerinde adtmlar atabilmesini sallayacak yeterlilikte

olmahdrr. Yaprlacak bildirim;

(a) Uygulananizlemeprosedi.irlerininagtklanmastnt,

(b) izleme prosedi.irlerinden elde edilen 5onuglart,

(c) ilgiti nelterde, sistemik, tekrarlayan veya difer 6nemli eksikliklerin aqtklanmastnt ve

s6z konusu eksikliklerin giderilmesi veya diizeltilmesi igin attlan adtmlart

igerir.

girketimiz bir denetim agrnrn pargasi olarak faaliyetlerini yiiriittir ve tutarhhfr sallamak igin

izleme prosediirlerinden bazrlannr denetim a$r bazrnda uygulayabilir. Denetim afir bazrnda

uygulanan izleme politika ve prosed0rlerimiz,

(a) Denetim a[r, izleme siirecinin genel kbpsamr, boyutu ve sonuglart, ytlda en az bir defa,

denetim afrna ddhil Sirketlerdeki uygun ki5ilere bildirilir.

(b) Gerekli adrmlarrn atrlabilmesi igin denetim a!r, kalite kontrol sisteminde tespit edilen

eksiklikler, denetim alrna d6hil ilgili denetim girketi veya Sirketlerindeki uygun ki5ilere

htzltca bildirilir.

gikdyet ve iddialar

$ikdyet ve iddialarrn Kaynagr

gikdyet ve iddialarrn kurulu5umuz iginden veya drgrndan kaynaklandrfr tespit edilir'Tespit

edilmi5 eksikliklere ydnelik diizeltici adtmlar olarak ;

(a) Tek bir denetim veya tek bir personele iligkin uygun dtizeltici adtmlartn attltr,

(b) Bulgular, e[itim ve meslekigeli5imden sorumlu ki5ilere iletilir,

(c) Kalite kontrol politika ve prosedilrlerinde de[i5iklik yaptltr,

(C) Denetim Sirketimizin politika ve prosedlirlerine uygun hareket etmeyenler,tizellikle

bu davranr5r tekrarlayanlar hakkrnda denetim girketimiz taraftndan disiplin iglemleri

uygulantr.

$ikayet ve iddialarla ilgili e ndi5elerin Dile Getirebilmesi

gikayet ve iddialarla ilgili endigelerin ttim personel taraftndan higbir endiSe ve korku olmadan

dile getirebilmesi igin agafrdaki mail adreslerine bildirim yaprlabilecekleri kurulu5umuz taraftndan

tUm personele agrklanmr5trr. Bu mail adresleri yonetim kurulu i.iyelerimizin mail adresleri olup:

i)

ii) osman@karmadenetim.com.tr

iii)

ola rak belirlenmi5tir.

$ik6yet ve iddialarrn sorusturulmasryla ilgili olarak

nezaret eder. Nezaret eden bu ortak;

sorusturmaya Sirket ortaklarrndan biri
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. Yeterlive uygun deneyime sahip olmalrdtr,

o $irketi iginde yetki sahibi olmaltdtr,

. ilgili denetimin yiirtitglmesi si.irecinde higbir gekilde giirev almamtS olmahdtr'

Soru5turmaya nezaret eden ortak gerekli durumlarda huktik mg5avirini de soru5turmaya

d6hil edebilir.

Ayrrca gikayet ve iddialarrn sorugturulmasr srrasrnda, kalite kontrol politika've prosed[irlerinin

tasarm ve uygulamasrnda eksikliklerin veya kalite kontrol sistemine bir veya birden fazla

kiginin uymadrfrnrn tespiti halinde;

(a) Tek bir denetim veya tek bir personele iliSkin uygun dilzeltici adtmlartn attltr'

(b) Bulgular, efitim ve meslekigeli5imden sorumlu kiSilere iletilir,

(c)Kalitekontrolpolitikaveprosedi.irlerindedeliSiklikyaptltr,

(g) Denetim 5irketimizin politika ve prosedurlerine uygun hareket etmeyenler'6zellikle

bu davranrgr tekrarlayanlar hakkrnda denetim girketimiz taraftndan disiplin iSlemleri

uYgulantr.

14. Diler Hususlar

Kurulugumu z,2ol)faaliyet d6neminde KGK'ntn diizenlemelerive difer 6zel dtizenleyici kurumlartn

ba[rmsrz denetim ile ilgili mevzuatlart ile tamamen uyumlu bir Sekilde baf,rmsrz denetim faaliyetlerini

yiirtitmtigtiir.
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