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KARMA BAGTMSTZ DENET|M A.9.

2OL6 YTLTNA lLl$KlN SEFFAFLIK RAPORU

Bu rapor, Kamu Gozetimi Muhasebe Ve Denetim Standartlart Kurumu taraftndan 26/L2/2OL2 tarih ve

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

takvim yrlrnda KAY|K denetimi yapmrg denetim kuruluglarrnrn, ytlltk geffaflrk raporu dlizenlemesi

gerektifi uyannca hazrrlanm rgtrr.

$enol Civan

Yonetim Kurulu Bagkanr

I[EleI*iif!r,aFaa

KAF{
istanbul, 28 Nisan 2017

Karma Ba[rmsrz Denetim A.$.

(A Member Of Parker Randall International)
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KARMA BAGrMsrz DENETiM A.S. 2016 YtLtNA it-isriru SEFFAFLIK RAPoRU

L Hukuki YaprVe Ortaklar

A. Ydnetim

Karma Bafrmsrz Denetim Anonim

Yonetim Kurulu agaitdaki gibidir:

$enol Civan

Vildan $akrak
Osman Konuk

Karma Bairmsrz Denetim Anonim

Yonetim Kurulu aga[rdaki gibidir:

$enol Civan

Vildan $akrak
Osman Konuk

B. $irket'in HukukiYaprsr

$irketi ($irket) 'nin 31 Arahk

Y6netim Kurulu Bagkanr

Yonetim Kurulu Uyesi

Ydnetim Kurulu Uyesi

2016 tarihi itibariyle

$irketi ($irket) 'nin 28 Nisan 2017 tarihi itibariyle ise

Ydnetim Kurulu Bagkanr

Yonetim Kurulu Uyesi

Yonetim Kurulu Uyesi
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Karma Baprmsrz Denetim Anonim $irketi, istanbulTicaret Sicili Miidilrli.i!i.i'ne 565507 sicil

numarasr ile kayrtlr olup 69.20.04 Nace kodu altrnda baprmsrz denetim faaliyeti
gergeklegtiren bir girkettir. $irket, faaliyetlerine 2005 yrhnda baglamrgtrr ve 2Ott yrltnda

merkezi Lbndra 'olan Parker Ra'ndall International'a katrlarak Parker Randall

International'rn Ttirkiye temsilcisi olup, Ttirk Ticaret Kanunu hUkiimlerine gore kurulmug

Anonim $irket stattisi.indedir.

C. Sirket Ortaklarl

Unvan Sirket Ortaklan Sermaye (TL) Sermaye (%)

Yonetim Kurulu Baskanr $enol Civan 37.500,00 75,OO

Yonetim Kurulu Uvesi Osman Konuk 6.500,00 13,00
Ydnetim Kurulu Uvesi Vildan $akrak 1.000,00 2,OO

Ortak Sevinc'Konuk 2.s00,00 5,00
Ortak Engin Kaya 500,00 1,00
Ortak Kadir Kamaketin 500,00 1,00

Ortak Mi.ijdat Bozkrr 500,00 1,00
Ortak Gokhan $ahin 500,00 L,00

Ortak Turan KaErzmanlr 500,00 1,00

Toplam 50.000,00 100,00
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o girketimiz ortaklarrndan, Duruhan Kaplan 02.03.2016 tarihinde 5irketimizde buiunan 1

adet SOO.-TL'lik hissesini 500(Begytiz)- TL kar5rhfrnda 23906385736 TC Kimlik nolu $enol

Civan'a devir ve fera! etmigtir. $enol Civan'da bu devir ve ferafir kabul etmigtir. Bu devir

neticesinde Duruhan Kaplan girketimiz ortaklr!rndan ve denetgili$inden ayrtlmtgttr.

D. $irketin Ofis Sayrsr ve Yurtdtgt $ubeleri

girketimizin merkezi dr5rnda yurtiginde ve yurtdrgrnda herhangi bir gubesi veya irtibat ofisi

bulunma maktadtr.

2. $irket Faaliyet Konusu

Karma Balrmsrz Denetirh Anonim $irketi, 6102 sayrlr Tiirk Ticaret Kanunu, 6362 saytll Sermaye

Piyasasr Kanunu ve Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr'ntn ilkelerive ilgili difer
mevzuat hi.lki..imlerine uygun olarak faaliyetlerini gergeklegtirmektedir.

3. Kilit Yoneticiler ve Sorumlu Denetgiler

girketimizde sorumlu denetgi sayrsr 2 kigidir. Bunlar $enol Civan ve Osman Konuk'ttr.

$irketimizin kilit yoneticileri agaflrdaki

girket igindeki unvanlarr gu gekildedir:

Sorumlu Denetgi :

Krdemli Denetgi :

pozisyonlarda gorev yapmakta olup, ozgegmigleri ve

$enolCivan
Osman Konuk

Vildan $akrak

idari igler Sorumlusu : Seving Konuk

Ozgegmigleri;

SENOL C|VAN

- 31.03.1967 TAR|HiNDE Tekirda!'rn Qorlu ilgesinde dofdu.
ilk, orta ve lise ogreniminiQorlu'da tamamladr.

1989 yrhnda Marmara Universitesi iktisadi ve idari Bilim16r Faki.iltesi iktisat
bcili.im i.inden mezun old u.

1990 yrlrnda askerlik gorevini tamamladr.

Londra'da Oxford House College'da dil egitimialdt.
14.0L.L99L - 31.08.1994 tarihleri arasrnda Bairmsrz Denetim Kurulugu olan Rasyonel

Ba!tmsrz Denetim A.$.'nin kurucu ortalr ve yonetim kurulu 0yesiydi. Bu girketteki
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2005 yrlrndan itibaren Karma Baf,tmsrz Denetim A.$. 'nin Kurucu Orta[r ve Yonetim

Kurulu Bagkantdtr.

Email:

sEViNe KONUK

20.03.1948 tarihinde istanbul'da do[du.
ilk, orta 6irenimini istanbul'da ve lise olreniminiAnkaralda tamamladt.

7g7O yrhnda Ankara Universitesi Siyasal Bilimler Fakiiltesi iktisat ve Maliye

boli.imlerinden mezun oldu.

Arahk 1971. tarihinde Maliye Bakanhfr Gelirler KontrolorU olarak goreve ba5ladt.

L97L 1977 yrllarr arasrnda istanbul grubu olmak iizere 24 yrl gatr5trktan sonra $ubat
1996'da emeklibldu.
Gelirler Kontrolorlii$linden emekli olan Serpil Ozdeniz ve Hikmet Berzeg ile birlikte

Nisan 1996'da Akad Yeminli Mali Mi.i5avirlik Limited $irketi'ni kurdu.

2005 yrlrndan itibaren Karma Ba$tmstz Denetim A.$.'nin kurucu ortafirdrr.

OSMAN KONUK

$irkette ki [invanr sorumlu denetgidir.

15.01.1949 tarihinde Van'da do$du.

ilk, orta ve lise ofirenimini Van'da tamamladr.

1971 yrhnda Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Rkademisi igletme Muhasebe boli.jmi.inden

mezun oldu.
Yi.iksek 6!renim srrasrnda imar ve iskan Baakanhir - Mesken Genel Mtldtirliifi.i -
gecekondu igleri Daire Bagkanh!r'nda "Aragtrrma Teknisyeni" olarak galrgtr.

Maliye . Bakanhfr'nca agrlan Gelirler Kontroldrli.ifli srnavrnr kazanarak Gelirler
Kontrolorl] oldu. Bu gorevi t97I-1977 yilan arasrnda Ankara'da, 7977 - 1987 yrllarr

a rasrnda da ista nbul'da yi.iriittU.

1987 yrh Ekim ayrnda kendi istefiyle bu gOrevinden ayrrlarak istanbul'da faaliyette
bulunan E. Atilla Selguk'la ortak olarak gahgtr. 1989 - 1997 yrllarr arasrnda ise "Uzman
Yeminli Mali Mi.i5avirlik A.$." isimli Ba[rmsrz Denetim $irketi'nde sorumlu bag denetgi

olarak gorev yaptr.

L991ytltnda Y.M.M. ruhsattnt aldrve aynryrl Yeminli Mali Mi)5avirlik B[irosunu kurdu.
2005 yrltndan itibaren Karma Ba$rmsrz Denetim A.$. 'nin kurucu ortagr ve yonetim

kurulu i.iyesidir.

V|LDAN SAKRAK

$irketteki iinvanr krdemli denetgidir.
20.LI.L964 ta rihinde Eskigehir'de doidu.
Stileyman Qakrr Krz Lisesi'nden mezun oldu.
Anadolu Universitesi iktisadi ve idari Bilimler Faki.iltesi igletme boliimiinden 1985
yrlrnda mezun oldu.
1986 - 2005 doneminde Maliye Bakanhfr'nda gelir kontrolori.i olarak gahgmrgtrr.

2014 tarihinde Karma Bafitmsrz Denetim A.$. ortafir olarak gahgma hayatlna halen
devam etmektedir.
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4. $irket'in Balh Oldufu Grubun Hukuki ve Yaptsal Ozellikleri

girket'in i.iyesioldu$u grup Birlegik Kralhk merkezli Parker Randall International'dtr.

Parker Randall International denetim, finansal danrgmanlrk ve muhasebe hizmetleri veren,

d0nya gaprnda btiyi.ime ve lider konuma gelebilme vizyonu edinmig bir denetim afirdrr. Parker

Randall International'rn amacr; mti5terilerih beklentilerini a5arak mtigteriye en dopru bilgiyi

mlisterilere en krsa zamanda aktarabilmek ve bunu tlim uluslararasr alanda biitlin denetim ve

finansal platformlarda bir defier haline getirebilmektir. Di.inya gaprnda yakla5rk 43 i.ilkede 50

temsilcisiyle L00 den fazla ofis ve 2000 den fazla ortak ile faaliyetlerini siird[irmektedir.

Merkezi Yonetim Kurufu Bagkanr her: 3 yrlda bir yaprlan genel kurul ile ti.im tiye firmalarrn
yonetim kurulu bagkanlarrnrn oylamasr sonrasr segilir. Oylamaya katrlan her Yonetim Kurulu

Bagkanr Adaylarr, Ycinetim Kurulu Uyelerini segim oncesi kendi listelerinde belirtirler. Segim

sonucunda kazanan Merkezi Yrinetim Kurulu Bagkanr ve Uyeleri; gizli oylama ile Bagkan

Yardrmcrsrnr ve difier 6 krta ba5kanrnr segerler. Oylamalar segilen Yr]netim Kurulu Bagkanr veya

Bagkan Yardrmcrsr veya Y<inetim Kurulu Uyelerinden herhangi birinin vefat etmesive segimlere

hile karrgmasr sebebi ile tekrar ettirilir.

Uye firmalann yapmrs olduklarr anla5ma detaylarr agafrdaki gibidir;

- Denetim afrna iiye firmalar arasrnda refere edilmi5 igler ile ilgili sozlegmede belirtilen
hizmet tutartntn %o1O'u refere den firmaya odenmelidir.

- Bu oran yonetim kurulu liyelerinin %75'inin onay vermesi halinde artabilir veya

aza labilir.
- Refere gdilen ige hizmetvermeye devam eden [iyenin ddeyecefi%oi.O']ukoran%oLveya

%5 oranrnda arttrrrlabilinir.
- Uye firmalar Par.ker Randall International'a senelik sabit bir tiyelik aidatr oderler.

Denetim alrna i.iye olan lilkeler agafrdaki gibidir;
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5. $irket'in iliskili Denetim Kuruluglan ve Diger i5letmeler ite au iligkilerin Mahiyeti

$irket'in Tiirkiye iginde;

- Karma Yeminli Mali Miigavirlik Limited girketi
- Vildan gakrak '

- $enol Civan

- Kadir Kamakgi.in

ile ortak ofis ve kaynak payla5rmr iligkisi bulunmaktadtr. Aynr zamanda girketimiz Karma Yeminli
Mali Mi.igavirlik Limited $irketi ve Yeminli Mali Miigavir Vildan gakrak ve Kadir Kamakgiin ile
tam tasdik ve vergi danr5manhfr hizmetleri; Serbest Muhasebeci Mali Mti5avir genol Civan ile
de serbest muhasebeci mali m[igavirlik ve muhasebe hizmetleri vermektedir. Aynca bir iist
maddede belirtildi$i gibi girket, sadece Parker Randall International'rn Ti.irkiye temsilcisi olup.
onun dtstnda yurtiginde veya yurtdr$rnda herhangi bir hukuki iligkisi bulunmamaktadrr.

6. $irket'in Organizasyon Yaptsl

$irketi'in 31 Arahk 2016 tarihi itibariyle organizasyon yaprsr agafrdaki gibidir :

Ydnetim Kurulu

$enolC|VAN Yonetim Kurulu Bagkanr

Vildan gakrak Y<inetim Kurulu Uyesi

Yonetim Kurulu Uyesizzl/zl\\\r.-
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Kalite Gi.ivence Sisteminden Sorumlu Ortak

SenolCiVnru

Denetim

Vildan $akrak

E!itim

Osman Konuk

idari igler

Seving Konuk

Muhasebe

Miijdat Bozktr

7. 2016 Yrhnda Denetim Hizmeti Verilen KAYIK bulunmamaktadtr.

8. Si.irekli Egitim Politikasr

. 
Sirket, depi5en kanunlar ve yonetmelikler hakkrnda kendini gi.incel tutabilmek igin belirli

arahklarla ilgili konular hakkrnda o konu ile ilgili uzman ortak tarafrndan verilen efiitimlerle
yenilikgi ve bilgi sahibi bir politika benimsemektedir. 2016 takvim yrhnda $irket tarafrndan

gergeklegtirilen e!itimlerle ilgili detaylar a5aprdaki gibidir:

A. Kalite Giivence Sistemi Elitimleri : Uygulama stireleri 2 kez olup her bir uygulama 3 er saat

olmak tizere toplamda 6 saat elitim verilmigtir ve efiitim girket ortaklanndan $enol Civan

tarafrndan verilmigtir. Egitimin kapsamr, bu sistemin faydalarr, neleri kapsadrir, standartlart ve

sistemin g0ncellenmesi konularrnda olup girket ortaklannrn tamamr bu efitimlere kattlmtgttr.

B. E-Fatura ve E-Defter Egitimleri : Elitimler Temmuz 20L6 tarihinde toplamda 4 saat olarak

$irket ortaklarrndan $enol Civan tarafrndan verilmigtir. Egitimin kapsamt E-Fatura ve E-Deftere

gegig stireleri, hangi 5irketlerin bu kapsama gireceklere ve girketlere sa$layabilecefii faydalarr e-

defter [izerinden denetimlerin nasrl gergeklegtirilece[i olarak belirlenmig olup girket ortaklarrve
iligkili diler igletmelerinin gahganlannrn tamamr bu efitimlere katrlmrgtrr.

C. TFRS Efiitimleri : Ef,itimler 18-19-20 Ocak 2016 tarihinde 3 tam gi.in olarak Deloitte Yonetim

Enstiti.isi.i Tarafrndan dijzenlenen ve Prof. Dr. Goksel Yiicel tarafrndan verilen "Kapsamlr

Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlarr" efitimine $enol Civan ve girket denetgileri
katrlmr5trr. Seminerde o[renilen ti.]m konular Mart 2016 tarihinde toplamda 6 saat olarak $irket
ttim girket gahganlarr ile paylagrlmrgtrr.

*",-.-.:.\:
i?i il: i; l;i; :

Kugtepe Mah. Leylak Sk. Nursanlar ig Merkezi K:7 D:24 Mecidiyekoy, $igli / istanbul - TURKEY

Tel: +90 (0\ 212 320 58 58 (Pbx) Fax: +90 (0) 21222272 80 www.karmadenetim.com.tr



D. Muhasebe ve Denetim Programr E$itimleri : Arahk 2016 tarihinde CAP Bilgisayarh Denetim

programt kullanma efitimine genol Civan, Vildan $akrak, Kadir Kamakglin ve Denetgi yardtmctst

Yavuz Selim ibil kattlmrstrr. CAP Bilgisayarlr denetim programrnr daha etkin, daha verimli, daha

do[ru ve daha hrzh kullanabilme olarak belirlenmig olup, elitim CAP lisans sahibi 5irket

egitmenleri taraftnda n verilmigtir.

E. 6736 sayrlr Bazr Alacaklarrn Yeniden Yaprlandrrrlmastna ait Kanun Efitimleri: EylUl 2016

toplamda 8 saat olarak girket ortaklarrndan Vildan $akrak taraftndan verilmiStir. Egitimin

kapsamr; Kanunun ti.lm vergi miikelleflerine etkisi, kanunun uygulanmast ve stok arttrtmlartntn

bafrmsrz denetime etkileri olarak belirlenmig olup ti.im girket ortaklart ve galtganlart tamamt bu

egitimlere kattlmtgtrr.

Bu e[itimler drgrnda girket gerekli gordi.ipi.inde deli5en mevzuata gore denetim ekibine eiitim
vermektedir.

9. Ba[rmsrzhk ilkelerine Uyum

$irketimizde baprmslzlrk ilkelerine uyum; Baf,rmsrzlrk ve baf,tmstzlrfirn korunmast hususunda

6102 saylll Kanun'un ilgili hiiktimleri ile Baprmsrz Denetim Yonetmeli[i'nin 22'nci maddesine,

Ttirkiye Denetim Standartlarr'na ve diler di.izenleyici Kurul ve Kurumlartn dlizenlemelerine

uygunlulun saf,lanmasr hususundaki gozden gegirmelerin yeterli kapsamda, nitelikte ve

zamanrnda gergeklegtirildifiine, denetgive sorumlu denetgilerin baitmstzltk beyanlartntn

Ti.irkiye Denetim Standartlarr'na uygun olarak alrndrprna ve gergek durumu yansttttgtna ili$kin

teyidi kapsar. Yukarrda agrklanan ti.im kapsamrn ve ba$rmsrzlrk ilkesine uyumun gozden

gegirildifini teyit ederiz. Baprmsrzhfia ait teyit yazrlarr yasal si.]releri igerisinde t[im

denetcilerden alrnmrstrr.

10. $irket Gelirinin DaIrlrmr

KAY|K Bafrmsrz Denetim Gelirleri 0,00 TL

MSGUT BaErmsrz Denetim Gelirleri 85.940,00 TL

Yeminli Mali Miisavirlik Gelirleri L.483.t20,3tTL
Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik Gelirleri 485.544,73TL

Diier Gelirler to3.492,3LTL
TOPLAM 2.158.097,35 T[

Toplam gelirlerin iginde bagrmsrz denetim gelir% 3,98 a[rrlrfia sahiptir. Bu bafrmsrz denetim
geliri, 4 farklr girketin bairmsrz denetiminden elde edilmigtir.

11. Sorumlu Denetgilerin Ucretlendirme Esaslan

$irketimiz, sorumlu denetgilerine kar payr ve lrcret odemektedir.

12. $irket'in Kalite Giivence Sistemi incelemeleri

zzzfrlir\N*
t'€gEAilEEe-.,t

.,v.dr.*lffcl.E Br .R'
6FE&ingBiF " ,q
dtEIga{Rt 4F:T
.q.$B\ - ,F
t_ aiga d9
ii, \\\{ll,r7ls/.i"

rq. il di,
1-4 iI !i'

A.$. Mah. Leylak Sk. Nursanlar ig Merkezi K:7 D:24 Mecidipkoy, $igli/ istanbul - TURKEY

10

Tel: +90 (0) 212 320 58 58 (Pbx) Fax: +90 (0) 21222272 80 www.karmadenetim.com.tr



girketimiz, Kamu Gozetimi Kurumu tarafrndan Kalite Kontrol Sistemi ("KKS1") gergevesinde

2014 yrlrnda incelemeye ahnmrg ve bu inceleme tamamlanmr5trr. 2016 yllr iginde Kamu

Gozetimi Kurumu ve Sermaye Piyasasr Kurulu taraftndan Kalite Kontrol Sistemi ("KKS1")

gergevesinde herhangi bir denetime ve incelemeye tabi tutulmamt5ttr.

13. $irketimiz Kalite Kontrol Sistemi

2016 yrh igin girket'in Kalite Gi.ivence Sistemi igleyiginden sorumlu ortaklan a5alrdaki

kigilerden olugmaktadtr :

$enol Civan, Sorumlu Denetgi

girket'in 2016 ylh igin olu5turmug oldufu ve geligtirdifi Kamu Gozetimi Kurumu'nun yayrmladr$r

"Tiirkiye Denetim Standartlarr Kalite Kontrol Standardr ("KKSI")'e uygun olarak geligtirdigi ve

uyguladr[r Kalite Kontrol Politika ve Prosed[.irleri'nin igleyigi ve yaptsr genel olarak a5a[tdaki

gibidir. Kalite giivence sistemi gozden gegirme iglemi en son 30.09.2016 tarihinde yaptlmtgttr.

14. Kalite Kontrol Sisteminin Etkin Qalrgtritna dair Yonetim Kurulu Beyant

girketimizin Kalite Kontrol Sisteminin etkin bir bigimde galrgtrfirnr Yonetim Kurulu beyan ve

taahhi.it eder.

Kalite Kontrol Sistemi Prosedlirleri:

Madde 1- Amag
02.L0.2013 tarih ve 28783 sayrlr Resmi Gazete'de yayrnlanan Finansal Tablolartn Bagtmstz Denetim ve

Srnrrh BaIrmsrz Denetimleri ile Diier Gtivence Denetimleri ve ilgili Hizmetleri Yi.iri.iten Baptmstz Denetim

Kuruluglarr ve Bairmsrz Denetgiler igin Kalite Kontrol Standardr 1 (KKS 1) Hakkrnda Teblif ve eki olan

Tiirkiye Denetim Standartlarr Kalite Kontrol Standardr l gerefi ba[rmsrz denetim girketlerinin Kalite

Kontrol Sta ndardrna iligkin politika ve prosediirleri belirlemektir.

Madde 2- Kapsam
FinansalTablolarrn Bafirmsrz Denetim ve Srnrrlr Ba[rmsrz Denetimleri ile Difer Giivence Denetimlerive
ilgili Hizmetleri Yiirtiten Baprmsrz Denetim Kuruiu5larr ve Ba[rmsrz Denetgiler igin Kalite kontrol
Standardr 1 (KKS 1)'nrn uygulanmasrnr sallamak igin hazrrlanmrg olan politika ve prosedUrler ve ilgili
standartlara uygunlugun kontrol edilmesine iligkin hi.iki.imleri kapsamaktadrr.

Madde 3- Kalite KontrolSisteminin Temel Unsurlan
a) Denetim girketi bi.inyesinde kaliteye iligkin liderlik sorumluluklarr.
b) ilgili etik hi.iki.lmler.

c) MUgteri ili5kisinin ve denetim sdzle5mesinin kabulti ve devam ettirilmesi.
d) insan kaynaklarr.
e) Denetimin ytirtitLilmesi (Denetimin Kalitesine Yonelik Gozden Gegirme dahil).
f) izleme.

Madde 4- Tanrmlar
a) Denetim girketi b[inyesinde kaliteye iligkin liderlik sorumluluklarr: Denetim 5irketinin liderlik yaprsr

ve liderlifii sergiledifi ornek tutum ve davranrglar, kurum igi kiilt[irii, kurum iginde kalite kiiltt]rtintin
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geligtirilmesi, girket yonetiminin t[]m kademelerinin, kalite kontrol politika ve prosed[irleri ile a5aItdaki
durumlarrn gerekliliiine vurgu yapan agrk, tutarlr, siireklilik gosteren eylem ve mesajlandtr.

b) ilgili etik htikUmler: Denetim ekibinin ve denetimin kalitesini gozden gegiren kiginin tabi oldufu,
Kurum tarafrndan yayrmlanan Bofitmstz Denetgiler igin Etik Kurallarda (Etik Kurallar) yer alan hi.ikiimler
ile ilgili mevzuatta yer alan daha krsrtlayrcr difer htiktimlerdir.

c) MUgteri iligkisinin ve denetim sdzlegmesinin kabullr ve devam ettirilmesi: Denetim girketinin yeni

veya mevcut bir mi.i5teriden yeni bir denetim sozlegmesi kabul edebilmesi igin gerekli yeterlik, beceri,
kapasite ve kaynaklara sahip olup olmadrfrnrn deferlendirilmesi, s6z konusu denetime ozgi.i
yiiki.imli.ili.iklerin ve ilgili tiim kademelerdeki mevcut girket personelinin niteliklerinin gozden
gegirilmesi, bir miigteri iligkisinin devam ettirilmesine karar verilirken mevcut veya onceki denetimler
strastnda ortaya grkan cinemli konular ve bu konularrn iligkinin devam etmesine olan etkilerin dikkate
alrnmasrdrr.

d) insan kaynaklarr: insan kaynaklarr bir girkette rekabetgi tlsti..inlUkler safrlamak amacryla gerekli insan
kaynafrnrn saflanmasr, istihdamr ve geligtirilmesi ile ilgili politika olugturma , planlama, Orgiltleme,
yonlendirme ve denetleme faaliyetlerini igeren bir. disiplindir.

e) Denetimin yiiri.iti.ilmesi (Denetimin Kalitesine Yonelik Gozden Gegirme dahil) : Rapor tarihi veya
6ncesinde denetim ekibinin vardrfir 6nemliyargrlarrn ve raporu olugtururken ulagtrfr sonuglarrn tarafstz
bir gekilde deferlendirilmesini sallamak igin tasarlanmrg bir stiregtir.

f) izleme : Denetim girketine, kalite kontrol sisteminin etkin gekilde igledifii konusunda makul bir
gUvence sailamak amactyla tasarlanan, segilen bazr tamamlanmrg denetimlerin periyodik teftigini de
igeren, denetim girketinin kalite kontrol sisteminin siirekli olarak deferlendirilmesi ve gcizden
gegirilmesinden olugan sUregtir.

Madde 5- Politika ve Prosedi,irler

a) Denetim girketi btinyesinde kaliteye iligkin liderlik sorumluluklarr:

- Liderlik Sorumluluklan belirlenir.

- Kalite odakh bir i9 ktiltUr olu5turulur.

- Kalite kontrolden sorumlu kigiler belirlenir. Bu ki5iler belirlenirken yetki, becerive mesleki deneyimleri
dikkate allnarak belirlenir. Ayrtca bu ki5iler belirlenirken agafrdaki dzellikler ve yetkinlikler arantr:

i) Balimsrz Denetim alanrnda en az LO yrlhk deneyimli olmahdrr.

ii) Uluslararasr Geligmeleri takip edebilecek diizeyde ingilizce seviyesine sahip olmahdrr.

iii) Sorumlu Denetgi kriterlerine sahip olmalrdlr.

iv) Y6netim Kurulu Uyesi olmahdrr.

$irketimiz kalite kontrolden girket ortaklarrmrzdan $enol Civan sorumlu kigi olarak belirlenmigtir.

- Denetim Sirketinin ti.im iletigim ve bildirimlerinde kalite kontrole iligkin eylem ve mesajlar yansrtrlrr.
Bu mesajlar toplantt, seminer, kurs, ig yazrgmalar, brog[ir, sirkliler, makale, akademik yazilar veya el
kitapgr[r vb. aracrh[ryla iletilir.

T2

Karma:

K A Hel:nfl0 (&212
!,lah, Sk. Nursanlar ig Merkezi K:7 D:24 Mecidiyekoy, $igli/ istanbul - TURKEY

$.58 (Pbx) Fax: +90 (0) 21 2 222 7 2 80 www.karmadeneti m.com.tr



- Denetim 5irketinin yaptstntve hizmetleriniyansltan kalite kontrol rehberioluSturulur.

- Geligtirme, giincelleme ve belgelendirme igin yeterli kaynaklar ayrtltr.

- Kalite kontrol sistemine iligkin operasyonel sorumluluklar yeterli ve uygun tecrtibeye ve gerekli

yetkiye sahip kigiye verilir.

b) ilgili etik hoki.imler:

$irket ile biitilnlesik olarak a5afirdaki etik hiiki.imler dikkate altntr:

- Di.iri.istlitk,

- Tarafstzltk,

- Mesleki yeterlik ve ozen,

- Srr saklama

- Meslefe uygun davrantg.

Aykrrrlrk durumlarrnln tespit edilmesi halinde gerekli.iglemlerin yaprlmastnr safilamaya yonelik politika

ve prosedUrler olugturulur. Ba!rmsrzlrfia yonelik tehditler tespit edilir, belgelendirilir ve uygun bir

5ekilde yonetilir. Ba[rmsrzhfirn sallanmasr, balrm.srzhfia ydnelik tehditlerin tespit edilebilmesi ve

delerlendirilmesi ile balrmsrzllfa yonelik tehditlerin ortadan kaldrrrlabilmesi veya kabul edilebilir bir

di.izeye indirebilmek igin ger.ekli 6nleinlerin ahnmasryla ilgili olugturdufumuz politika ve prosedi.irler

gunlardrr :

Tehditler ve 6nlemler

tehditler, gok farkh iligkilerve 5artlar neticesinde ortaya grkabilir. Bir iligkiveya Sartrn tehdit olu5turmasl

durumunda, sdz konusu tehdit, denetginin temel ilkelere uyumunu tehlikeye di.iSiirebilir veya tehlikeye

dti5tir"iiyormu5gastna bir algr olugturabilir. Bir gart veya iligki birden fazla tehdit olugturabilir ve bir tehdit

birden fazla temel ilkeye uyumu etkileyebilir. Tehditler, agafrdaki kategorilerden bir veya birkagrntn

kapsa mrna girmektedir:

(a) Kigisel grkar tehdidi -'finansal veya difer bir tUr grkarrn, denetginin yargrsrnr veya davrantgrnt

uygunsuz gekilde etkilemesi tehdididir. :

(b) Kendi kendini denetleme tehdidi - denetginin; kendi girketinde veya galrgtrfr kurumda daha

dnceden kendisi veya bir bagka kigi tarafrndan varrlmrg bir yargrnrn veya gergeklegtirilmig bir hizmetin

sonuglarrnr, cari donemde verdili hizmetin pargasr olan bir yargrya varrrken dayanak olarak kullanmast '

durumunda, sirz konusu sonuglarr uygun gekilde de[erlendirememesi tehdididir.

(c) Taraf tutma tehdidi - Denetginin, bir mligterinin veya igverenin pozisyonunu, kendi tarafsrzlritnt

tehlikeye dtigiirecek gekilde savunmasr tehdididir.

(d) Yakrnhk tehdidi - Denetginin, bir mligteri veya igveren ile uzun siireli veya yakrn iligki igerisinde

bulunmasrndan dolayr, bu ki5ilerin grkarlarryla 9ok fazla ilgilenmesi veya iglerini makul olmayacak

di.izeyde kabul etmesi tehdididir.

(e) Yrldrrma tehdidi - Denetgi l]zerinde nljfuzu koti.iye kullanma gabalarr da ddhil olmak i.izere,

denetginin mevcut veya hissettifii baskrlardan dolayr tarafsrz olarak hareket edebilmesinin
engellenmesi tehdididir.
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, tehditleri ortadan kaldrrabilen veya kabul edilebilir bir diizeye indirebilen faaliyetler veya

difer onlemlerdir. 0nlemler, iki temel kategoriye aynlmaktadtr:

(a) Mevzuat veya mesleki uygulamalar taraftndan oluSturulan onlemler ve

(b) Qahgma ortamrndaki onlemler.

Mevzuat veya mesleki uygulamalar tarafrndan olugturulan onlemler agaptdaki unsurlart

igermektedir:

Meslele girig igin gereken efiitim, mesleki epitim ve deneyim yi.ikiimli.ili.ikleri.

S 0 re kl i m es I e ki ge I i5 i m yi.i kiJ m I i.i I i.i k I e ri.

Kurumsal ydnetim d[]zenlemeleri.
Mesleki standartlar.
Mesleki veya dlizenleyici izleme ve disiplin prosedlirleri.

Denetgi tarafrndan olugturulan raporlarrn, beyannamelerin, yazrgmalartn veya bilgilerin yasal

olarak yetkilendirilmig iigi.incii bir tarafga gozden gegirilmesi.

Belirli c)nlemler, etik olmayan davranrglarrn belirlenmesi veya engellenmesi olasrhftnt

arttrrabilirr. Muhasebe meslegi, mevzuat veya galr5rlan kurulug tarafrndan olugturulabilecek bu ti.ir
onlemler aga[rda yer almaktadrr.

- Qalrgrlan kurulug, mesleki uygulamalar veya bir dUzenleyici kurum tarafrndan kullanrlan ve

meslektaglarrn, igverenlerin ve vatandaglarrn meslekiolmayan veya etik olmayan davranr5lara

dikkatini gekebilen iyi tanrtrlmrg ve etkin gik6yet sistemleri.
. Etik hi.lkOmlerin ihlalini bildirmeye iligkin agrkga ifade edilen bir gorev.

Denetim 5irketimize ait etik hi.iki.imlere iligkin politika ve prosedLirler agalrdaki gibidir.

- Qah5anlann etik hi.iki.imlerle ilgili olarak slirekli bilgilendirilmelerinin saplanmasr, :

- Mevcut ve potansiyel tehditlerin tespitine imkan verilmesi,

- Sorumlu denetgilerin ve difer kigilerin gerekli bildirimleri yapmalarrnrn sa!lanmasr,

- Firma d[izeyinde ve her bir denetim diizeyinde Bafrmsrzlrk taahhi.]tlerinin zamanrnda alrnmasrnrn

sa!lanmasr,

- Aykrrrlrklarrn sorumlu denetgilere zamanrnda bildirimlerinin saf,lanmasl,

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

- Denetim ekibive personel Ucret, Denetimin Kapsamr, Denetlenen igletmeyle grkar ili5kisinin oldu!unu
gosteren durumlara kargr rotasyona tabi tutulur.

c) Mi.igteri iligkisinin ve denetim sozle5mesinin kabuli.l ve devam ettirilmesi:

- Kabul ve devam anketleri yaprlrr. ( Etik Htik0mler ve Yeterlilikler De[erlendirilir).

- Kabul veya devam edip etmeme kararr verilir ( MUgterinin dtirtistli.ifi.i ve riskler deperlendirilir).

- Risk faktorleri listelenir.

- Riskler ve ahnan onlemler yeterli gekilde belgelendirilir.
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Gilvence igin belirlenen politika ve prosediirler agafirda belirtilmi5tir.

- Denetimin yi.iri.itiilmesi konusunda yetkin olmak, zaman ve kaynaklar ddhil denetimi

yi.ir0tmek igin gerekli beceri ve kapasiteye sahip olmak,

- Etikhi.lki.imlere uygunluiu sailayabilmek,

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

- Gerektif,inde (mevzuat izin vermesi halinde) denetim gekilme ve bunun nedenlerinin yeterli

bir gekilde belgelendirilmesini saplamak,

Gerektifinde mevzuatrn izin verdifii durumlarda denetimden gekilme halinde bunun nedenleri yeterli

bir gekilde belgelendirilir. Ayrrca kurulugumuzda mevcut bir denetime veya miigteri iligkisine devam

ederken, onceden o[renme durumunda denetimi reddetmesine sebep olabilecek bilgileri edindifii

durumlarda agaprdaki hususlar uygulantr:

- ilgili $art ve durumlar kargrsrnda denetim girketinin atabilecefii uygun adrmlar hakkrnda miigteri

yonetiminin uygun kademeleri ve List yonetimden sorumlu olan kigilerle milzakere edilir.

- Denetim girketi gekilmenin uygun olduluna karar vermig ise, soz konusu denetimden veya

denetim ve m[igteri iligkisinden bir:likte gekilme kararr ile bu kararrn sebeplerinin, mligteri

ydnetiminin uygun kademeler:i ve list ydnetimden sorumlu olanlarla m0zakere edilir.

- Denetim girketinin denetime devam etmesini gerektirecek mesleki veya mevzuattan

kaynaklanan biryiiktimliiliilUniin bulunup bulunmadrfirnrn veya sdz konusu denetimden ya da

denetim ve mtigteri iligkisinden birlikte gekilme kararrnrn sebepleriyle birlikte Kuruma ve/veya

di[er dtizenleyici otoritelere rapor verme yi.ikiiml0liJ[i.iniin bulunup bulunmadr[rnrn

deferlendirilmesi.

d) insan kaynaklarr:

Qalrganlarrn motivasyonlarrnr (etik h[ikiimlere uyum dahil) artrrmak, personelin ve kurumun
ihtiyaglarrnr analizlerle belirlemek ve gahganlarrn gerekli yeterlilifie sahip olmalarrnr saflamak
amactyla agairdaki alanlarda politika ve prosedUrler geligtirilir ve uygulanrr.

ige alma

Performans delerlendirmesi

Verilen gorevleri yerine getirme siiresi ddhil kabiliyetler.

Yeterlik

Kariyer geligimi

Terfietme

Ucret ve sair haklar

tr Personel ihtiyacrnrn tahmini

Kurulu5umuzda ige altm politika ve prosedtirleri agaflrdaki gibi belirlenmigtir:

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

/zarTll\\\>r-

q*'i'.ri!d\ - 
, fd:lti

RSP31 4s13"-e

Karryq Bq[rmg etmA.$. Mah. Leylak Sk. Nursanlar ig Merkezi K:7 D:24 Mecidiyekoy, $igli/ istanbul - TURKEY

15

Tel:+90 (0)212320 58 58 (Pbx) Fax:+90 (0)21222272 80 www.karmadenetim.com.tr



L. ytLLtK TAHMilti iHrivng nrunlizilttilrt artintrNMESi: Yrl igerisinde periyodik olarak

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

analizleri girketimizin ig yo$unlu[u, personel durumu ve hali haztrda gorevden ayrtlmayt

dtigi.inen personel durumuna gore deligkenlik gosterir.

z. ilRru rRrunlLARtNtN BEL|RLENMESi vE iLANLARIN yAYtNLANMASI: Gelecek donem igin,

belirlenen personel saytstna gcire ilan verilecek yayrn kanallarr belirlenir. Yaytnlanacak internet

ilan kanallarr ile anlagmalar yenilenir. ilan verilecek gazete mecralart planlantr. Yeni eiitim
olretim ddneminde ige alrmr yaprlacak pozisyon ilanlart, www.yenibiris.com,

www.globa lcv.com, www.ka riyer.net ila n ka nalla rtnda yaytnla ntr.

3. BiRiMLERE c0nr iHriyAC ANALiziNilrt oluSrunULMASI: Hali hazrrda gorevden ayrrlacak

personel sayrlarrna g6rp, perirTodik olarak personel ihtiyaglarr Y6netim Kurulu'na iletilir.

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

incelenir.

4. itRlrlmntru iruCElettfueSi: www.yenibiris.com, www.globalcv.com, www.kariyer.net

aracrll[r ile yaprlan ig bagvurulan, Ycinetim Kurulu tarafrndan incelenir. incelenen CV'lerden

kriterlere uygun olan CV'ler birimlere gdre ayrrlrr.

5. i5f nltV SUnfCi: Yonetim Kurulu, biitiin adaylarr de[erlendirdikten sonra kendisine en

uygun ve verimli olacafir di.igi.indiiiti adaylarr m0lakata gaflrrrr. Mtilakatlar Yonetim Kurulu'nda

gorev alan bir veya birden fazla tiye ile aday arasrnda yiiz yiize yaprlarak adaytn efitim
seviyesi, mesleki bilgisive yeterlili$ive i5e uygunlufiu agrsrndan deferlendirilir. Daha sonra en

uygun olarak dtigtiniilen adaylara yazrlr veya sozl[i olarak teklif yaprlrr. Daha sonradan i5e altnan

yeni personel egitimden ve oryantasyon siirecinden gegirilerek ige daha kolay motivasyon

saf, lamasr amacryla a ra m rza katr lrm r gergeklegtirilir.

Kurulugumuzda'performans defierlendirme kriterleri agafrdaki gibi belirlenmi5tir:

- Qalrgma saatlerine uyum

- Etik ilkelere baflrlrk

- iSe sadakat

- Saygrnlrk ve itibar
- Meslekiozen ve titizlik
- Kendini si.irekli yenileme ve geligtirme gabasr

- Yasal diizenlemeleri, mevzuatlarr ve defigiklikleri kavrama, takip etme ve uygulama becerisi.

Firmamrz [icret ve sair haklann belirlenmesinde aga!rdaki kriterlere oncelik verir:

- Efitim bilgisi

- Mesleki bilgive tecri.ibe

- Kendinisirrekli yenileme ve geli5tirme

- Firmaya, etik ilkelere balhhk

- Yliksek ig performansr

Bununla birlikte firmamrzda kendinigeligtiren, yenileyen ve firmamrzrn ihtiyaglarrnr kargrlayan

tiim personel igin terfi ve kariyer geli5imi imkanr bulunmaktadrr. Kariyer geligimi igin bagta Yonetim
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Kurulu olmak Uzere tiim ortaklarrmrz personele kariyer geli5imi ile ilgili defierlendirme yapmak ve

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

personelin;

Personelin difer insanlardan farklr krlan beceri ve yeteneklerinin on plana gtkmast

ii) Hedeflerin belirli arahklarla gozden gegirilmesi ve gerektiiinde revize edilmesi

iii) Yazrlr olarak bir kariyer planr olugturulmasr

Hedeflenir. Bununla beraber ihtiyag halinde kariyer planlarnasr formu doldurularak personele kariyer

geligiminde dofru adrmlan atmasr igin gerekli destek sallanrr.

Kurumumuzda insan kaynaklarrnda bir diler onemli konu mesleki yeterlilifiin saflanmast ve

geligtirilmesidir. Bununla ilgili gerekli efitimler ve bilgilendirmeler kurum iginden veya kurum drgrndan

verilebilir. Kurum iginden verilen efitimler, personelin hangi konuda mesleki yeterliliie ve geligime

ihtiyacr varsa, o konuda uzman olan ortak tarafrndan verilen efiitim ve bilgilendirmelerle giderilir.

Ayrrca ihtiyag olmasr halinde kurum drgr efiitimlere personelin ihtiyacr oldulu konularla ilgili olarak

katrlrm sailanrr.

Mesleki yeterlilik ve geligimle ilgili olarak kurulugumuzda kaynak ve destek ile ilgili herhangi bir
krsrtlama bulunmamaktadrr. Tiim personel mesleki geli5im saflamak istedili konuyla ilgili olarak ba5ta

Yonetim Kurulu olmak ijzere tiim ortaklara sozlli veya yazrlr olarak bagvuruda bulunabilir.

Firmamrzda mesleki e[itim ve geligim sadece personel igin gegerli defiildir. Deligen ve geligen diinyaya,

mevzuatlara ve kanunlara uyumu sallayabilmek igin ttlm ortaklar ve denetgilerimizde mesleki elitim
alrrlar. Denetgiler, teorik bilgilerinin ve mesleki becerilerinin yeterli bir seviyede tutulmasrnr, mesleki

etik ilkelere uyulmasrnr, mesleki alandaki deligikliklerin takip edilmesini ve meslekigeligimlerinitemine
yonelik olarak siirekli e[itime tabi tutulur. Bu si.]rekli elitim Bafrmsrz Denetim Yonetmelifii'nin 25,

Maddesi olan "Stirekli Efiitim" maddesine gore yiir0tiiliir. Bu maddeye gore; Sicile tescilinden itibaren
denetgilerin her be5 yrlda bir si.irekli efitime iligkin gartlarr kargrlamalan esastrr. Si]rekli efitime iligkin

hususlar, gerektifinde ilgili kurumlarrn gori.igi.i de alrnarak firmamrz tarafrndan dtizenlenir. Kurumumuz,

denetimin balrmsrzlrprnrn ve tarafsrzlrfrnrn sailanmasr, denetime olan giiven ile denetimin kalitesinin
arttrtlmasr amacryla silrekli eiitime ilave olarak bu Yonetmelik gergevesinde denetgilerin ve meslek

mensuplartntn efitilmesi veya efitim seviyelerinin ytikseltilmesi hususunda gerekli tedbirleri alrr.

Kurumumuzun en dofru personel kadrosuna sahip olmak igin ayrrca; belirli aralrklarla ortaklar ve tlim
personel bir araya gelerek hem firmamrzrn hem de tUm personel ile ilgili durum deferlendirmesi yapar,

istekler, gikayetler ve herhangi bir krsrtlama olmadan difer tUm konu belirlenir, mtizakereler yaprlrr,

dantgmanhk sallanrr ve problemlere goziim yollarr arantr.

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

Denetimin yi.iri.itiilme kalitesinin tutarlrlrf rnr sailayan politika ve prosedi.irler olugturulur. Bu tutarlrlrk,
genellikle yaztlt veya elektronik rehberler, yazrlrmlar veya difer standart belgelendirme bigimleri ile
sekt6re veya denetimin konusuna ozgti rehberlerin olugturulmasr suretiyle sallanr. Bu ef,itimler
genellikle sozlti olarak anlatrlrr ve pratik olarak uygulamalarr yaprlmaktadrr.

Her bir denetimin ylirilti.ilmesi bir sorumlu denetgiye verildiiinden Sorumlu Denetginin tanrmlanmrg
sorumluluklart belirlenir. Bu sorumluluklar belirlenirken ilk olarak denetimin y[iri.itme iglemi verilen
sorumlu denetgi; en az 10 yrllrk mesleki deneyime sahip olmalr, sorumlu denetgi 6zelliline sahip olmalr,
denetimi yi.irlitiilen mi.igteri firma ile herhangi bir ig iligkisi bulunmamah, yeterli mesleki bilgiye sahip
olmalrdrr.

I:$t 1
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Uygun denetim ekibi olugturulur. Denetim ekibi olugturulurken denetim ekibinde yer alan personelin

sahip olmasr gereken agafrdaki politika ve prosed[irler dikkate ahnrr:

. Uygun eEitim ve denetim bilgisine ve uygulama tecrUbesine sahip olmaltdtr.

o Yeterli mesleki standartlara ve yiiri.irli.ikteki mevzuat hi.lki.lmlerine iliskin bilgiye sahip

olmaltdtr.

o Bilgi teknolojileri hakktnda bilgi sahibi olmaltdtr

o Denetimi yaprlacak mUgterinin faalirTet gtisterdifli sektdr hakkrnda bilgi sahibi olmaltdtr.

o Mesleki yargrsrnr doiru yerde kullanabilmelidir.

o Firmamrzrnkalitekontrolveprosedtirleriniuygulamaltdtr.

o Etkin planlama, yonlendirme ve gozetim ile gozden gegirme prosed[irleri belirlenir.

Kurulugumuzda denetimin yonlendirilmesi ve gozetimi,

. Denetimin ilerleyiginin takibini,

o Denetim ekibi i.iyelerinin yeterlik ve kabiliyetlerinin, galrgmalarrnr yapmak igin yeterli

zamana sahip olup olmadrklarrnrn, kendilerine verilen talimatlarr anlayrp anlamadrklannrn ve

sciz konusu galrgmanrn planlanan yaklagrma uygun olarak gergeklegtirilip

gergeklegtirilmedifinin deferlendirilmesini,

. Denetimin yiiriitlilmesi srrasrnda ortaya grkan onemli hususlarrn ele alrnmasrnr,

bunlarrn oneminin de[erlendirilmbsini ve planlanan yaklagrmrn uygun bir gekilde

uyarlanmasrnr,

. Denetimin yiiriiti.ilmesisrrasrnda daha deneyimlidenetim ekibi iiyeleritarafrndan

. deierlendirilecekveyaisti5areedilecekkonularrnbelirlenmesini

igerir.

Kurulugumuzda gozden gegirme iglemi,

o Denetimin mesleki standartlara ve yi.iri.irli.ikteki mevzuat hiik0mlerine uygun olarak
y0 r[it0 | i.i p yi.i riiti.i I med ifiinin,

r Sorumlu denetgiler, difer denetgilelin yaptrklarr ti.]m iglemleri, olugturduklarr tOirt evrak ve

denetim dosyalarrnr gozden gegirir, varsa eksiklikleri giderir.
. ilave deferlendirme gerektiren onemli hususlarrn ortaya grkrp grkmadrprnln,

. Uygun istigarelerin yaptlrp yaprlmadrfirnrn, ulagrlan sonuglann belgelendirilip
belgelendirilmed i!inin ve bu sonuglarrn gerepinin yaprhp yaprlmadrprnrn,

o Yaptlan denetimin niteliiini, zamanlamasrnr ve kapsamrnr revize etme ihtiyacrnln bulunup
bulunmadr[rnrn,

o Yaprlan galrgmanrn ulagrlan sonuglarr destekleyip desteklemedipinin ve uygun bigimde
belgelendirilip belgelendirilmedifiinin,

o Elde edilen kanttlartn raporu desteklemek igin yeterli ve uygun olup olmadr[rnrn,
o Denetim prosed[irlerinin amaglarrna ulagrlrp ulagrlmadr[rnrn de[erlendirilmesini

igerir.

Denetimlerimizde galrgma kafirtlannrn hazrrlanmasr, mUgteri firmanrn en son gi.incel mizan, finansal
durum tablosu ve diler kapsamlr gelir tablosu incelendikten sonra galrgma kagtdr kodlama sistemine
gdre haztrlantrve uygun kodlama sistemine gore hazrrlanan galrgma ka$rtlarrsorumlu denetgi

^-,4dggAIE:P.a;fc* F[,l:air Liir ,
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tarafrndan kontrol edilip imzalanrr. Daha sonra kontrol edilip imzalanan galr5ma kafrtlart mi.iSteri

firmanrn risk durumuna gore sorumlu denetgi tarafrndan bir kere daha gozden gegirilebilmektedir.

Firmamrzdaki bu prosediir tiim gahgma kaf,rtlarr igin uygulanmaktadrr. Qahgma ka$rtlarl ile ilgili olarak

diler politika ve prosediirler goyledir:

i) Nihai denetim dosyalarrnrn birlegtirilmesi igleminin zamantnda tamamlanmast

kurulugumuz igin bUy0k cinem tagrmaktadrr . Bu nedenle bafirmsrz denetim ve stntrlt

bafrmsrz denetim esnasrnda uygun kodlama sistemine g<ire olugturulmug olan galrSma

kafrtlarr en krsa ve en dolru zamanlama ile denetim dosyasrna eklenecek olup bu siire

denetgi raporu tarihinden itibaren altmrg gi.inden daha fazla olamaz.

Qalrgma kafirtlannrn ne zaman ve kim tarafrndan olugturulduflu sorumlu denetgiye bildirilir.

Bununla beraber iahgma ka[rtlan iizerinde yaprlan bi.iti.in defigiklikler ve gozden

gegirilmeler de sorumlu denetgiye bildirilir:. Qahgma kafrtlarryla ilgili bilgiler difer denetim

ekibiyle paylagrldr[r takdirde bilgilerin mutlaka dofiruluk ve b0ttinliifi[i korunmaltdtr ve

yetkisiz kigilerin erigimine engellenmelidir. Elektronik ortamda veya bastll halde

olugturulmug olan galrgma kagrtlarr sorumlu denetginin gozetiminde yedeklendirilir ve

muhafaza edilir. Asrllarr denetim dosyalarrna d6hil edilmek Ozere, k6!rt ortamrndaki

galrgma kdlrtlarr uygulama kolaylrlr sallamasr agrsrndan elektronik olarak taranabilir. Bu

gibi h6llerde, soz konusu gahgma kd$rtlarrnrn do[ruluk ve bi.iti.inlti![in[i, erigilebilirlifiini ve

geri kullanrlabilirli[ini saflamak igin tasarladrf,r prosedtirler, denetim ekiplerinin, agaftdaki

hususlarr yerine getirmesini gerektirebilir:

lslak imzalar, gapraz referanslar ve agrklayrcr notlar d6hil k6[rt ortamtndaki gahgma

k6!rtlarrnrn, asrllarrnrn tiim igerifiini yansrtacak gekilde taranmr$ kopyalartntn

olugturulmasr,

Gerekli h6llerde taranmr$ kopyalarrn dizinlenmesi ve paraflanmasr d6hil taranmrg

kopyalarrn denetim dosyalanna ddhil edilmesi,

Gerekli h6llerde taranmrg kopyalann geri kullanrlabilmesi ve grktrsrnrn alrnabilmesi.

Qalrgma kairtlarrnrn saklanmasr, denetgi raporu tarihinden itibaren olmak llzer:e dlektronik

olarak ve basrlr olarak 10 yrl olarak belirlenmigtir. Bu siire zarfr igerisinde galrgma kafirtlarrna

gizlilik ve bUtUnlUk esasrna gore istenildi$i zaman erigilebilmesi gerekmektedir.

istigare Prosedtirleri (Kim, Ne zaman, Nasrl) belirlenir.

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

girketimiz drgrndan ozel uzmanlrfa sahip kigilerle, ilgili konularrn miizakere edilmesini igerir.

ii) Firmamrzda istigare igin firmamrzrn entelekttiel sermayesinin yanr srra uygun araStrrma

kaynaklarr da kullanrlrr

iii) Firmamrzda istigare igin herhangi bir konu srnrrlamasr veya personel pozisyon krsrtlamasr gibi

bir durum soz konusu deflildir.

iv) Onemli teknik, etik ve diler konularla ilgili olarak denetim 5irketi iginden veya gereken

h6llerde denetim girketi drgrndan ki5ilerle yaprlacak istigare;

ii)

iii)

N
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o istisare edilen kigilere, tavsiyelerinin bilgiye dayalr olmasrnr sa!layacak olgulann tUm

yonleriyle iletilmesi,

e isti$are edilen kigilerin uygun bilgi, krdem ve deneyime sahip olmalart ve

istigareler neticesinde ortaya grkan sonuglarrn uygun bigimde belgelendirilmesi ve

uygulanabilmesi h6linde etkin olur.

v) GdrUg Ayrrhklarrnrn goztimtine yonelik prosed[irler belirlenir.

vi) Denetim ekibinin rapor tarihinde veya oncesinde vardr[r onemli yargrlarrn ve raporu

olugtururken ulagtrfr sonuglarrn ve raporun uygunlufunun tarafsrz olarak delerlendirilir.

Denetimin yi.ir[iti.ilmesinde 3 adrm biJytik onem tagrr bunlar srrasryla;

i) Planlama

ii) Yilnlendirme ve Gozetim

iii)Gdzden Gegirme

Denetim kalitesine ydnelik gozden gegirme iglemi uygulanrrken;

. Hangi mliqteri firma igin denetirn kalitesine ycinelik gozden gegirme iglemi uygulanac'afirna dair

denetim girketimizin politika ve prosediirleri olugturulur.

. Asgari olarak kapsam belirlenir (Kapsam mti5teri firmanrn bi.iyi.ikltifi.ine, faaliyet gosterdigi

sektore vb. durumlara gore defigkenlik gosterebilir).

' Denetim kalitesine yonelik gdzden gegirmenin uygulanacafr zaman belirlenir (Denetimin

kalitesi denetim esnasrnda mr yoksa denetim bittikten sonramr uygulanacak buna karar verilir).

' Uygun niteliklere sahip denetimin kalitesini gozden gegiren Kigi atanrr (Bu kigi kurulug iginden

veya eper bu krstaslara sahipse kurulu5 drgrndan da atanabilir).Bu kigi teknik beceriye, gerekli

yetkiye ve deneyime sahip olmalr aynr zamanda tarafsrz olmalrdrr.

Kurumumuz taraftndan belirlenen igletmeler ile borsada iglem goren i$letmelerin finansal tablolarrnrn
ba$tmsrz denetimleri drgrndaki denetimlerin hangilerinin kalitesinin gdzden gegirileceiinin
belirlenmesine ycinelik krstaslar gunlardrr:

o Kamu yarannr ilgilendirme diizeyid6hil denetimin niteli[i,
o Bir denetimde veya denetim srnrfrnda olapan drgr risklerin veya durumlann tespit edilmesi,
o Mevzuattn denetimin kalitesinin gozden gegirilmesini gerektirip gerektirmedi[i

$irketimizde denetim kalitesine ycinelik gozden gegirme belgelendirilirken agafrdaki krstaslar dikkate
alrnmaktadrr:

o Mtlsteri kabul anketi
o Sdzlesme kabul anketi
r $irketin ig Kontrol Sistemi

o Denetim Ekibinin Sektore Uygunlufiu

o BaErmsrz Denetim Sozlegmesi

o Denetim Planlamasr
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Genel Denetim Programrnrn Uygulanmast

Qahgma Kafrtlarr

Kanrtla r

BaIrmsrzlrk

Gorii5 Farkhhklan ve istigareler

Sonuglar

Ayrrca gerekli goriildi.ifti durumlarda Denetim kalitesinin gozden gegirilmesiyle ilgili olarak soru formu

detaylarryla hazrrlanrp doldurulur.

Kurulu5umuzda denetim esnasrnda denetimin igerisinde olan t[im kigilerle olugabilecek gori.ig

farklrlrklarr ve bu gcirtig farklrlrklarrn gdzlime ulagtrrrlmasrna iligkin olarak uygulanabilecek politika ve

prosed[irler;

o Denetim ekibinin kendi igerisinde olugan goriig farklrlrklarrnrn nedenleri ele alrnrr ve en

dopru olacak 5ekilde denetim ekibi, gerekirse denetim ekibi drgrndan bir uzman yardrmryla

gortig farklrlrfr olugan bt]ttln konularda mutabakata varrlrr.

o Gor[ig farklrlrklarryla ilgili istigareler yaprlrr, gori.ig farklrhfrna sahip ti.im kigiler bu farklrhlr

belgelendirir ve kendi gdriigiinU bu gekilde ispat etmig ve giiglendirmig olur."Kanrth ve

belgeli g<irligler, mevzuata ve yasaya uygunluk durumunda aksi goriig belgelendirilmemig

ise kabul edilirve uygulanrr.

o ilgili durumlarda sorumlu denetgi ile denetimin kalitesini gozden gegiren kigi arasrnda

g6riig farklrlrir olmasr durumunda denetim ekibinin de gdriigU alrnrr ve mutabakat yaprlrr.

f)-izleme :

. Kalite Kontrolsisteminin i.izerinde bir izleme Programrolugturulur. 
:

. Teftig Prosed[irleriolugturulur (denetim tamamlandrktan sonra). Teftig prosedt]rleri

olu5turulu rken:

o Dcinemsel'olarak mutlaka her bir sorumlu denetginin galrgmasrteftig kapsamrna
girmeli

o Gerektiflinde mutlaka drgardan birilerine yaptrrrlmah

o Resmi raporlama geklinde olmalrdrr.

Eksikler bildirilir ve onlemler alrnrr.

Her bir sorumlu denetginin tamamlanmts en az bir denetiminin periyodik olarak teftisi dahil,

kalite kontrol sistemi siirekli gozden gegirilir ve deierlendirilir,
Denetimi yi.iri.iten ve denetimin kalitesini gozden gegiren kigi denetim ekibine dahil edilmez,

izleme si..irecinin sonunda tespit edilen eksiklikler ilk olarak defierlendirilir've eksiklerin neden

kaynaklandrflrna dair sebepler ara5ttrrlrr. Daha sonra denetim ekibi bir araya gelerek en uygun
goziimi.i bulur ve eksiklikleri gidermek igin en dopru bir gekilde gahgarak izleme siirecinin
sonunda tespit edilen eksiklifi giderir.

a
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izleme sUreci sonunda tespit edilen eksiklikler ve uygun diJzeltici adrmlara yonelik tavsiyeler

deferlendirilir ve uygulanrr. Tespit edilen eksikliklere kargr atrlacak olan uygun di.izeltici adtmlar

aga!rdaki maddelerden olugmahdrr:

Tek bir denetim veya tek bir personele ili5kin uygun di.izeltici adrmlar attltr.

Bulgulann, efitim ve meslekigeligimden sorumlu kigilere iletilir.

Kalite kontrol politika ve prosed0rlerinde deiigiklik yaprhr ve

r $irket tarafrndan disiplin iglemlerinin uygulanrr (ozellikle bu davranrgr birden fazla

tekrarlayanlar hakkrnda) .

izleme sonuglarrcorrrl, denetgilere ve ycinetim kuruluna yrlda en az bir defa bildirilir.

Kurulugumuz, izleme prosedUrleri sonuglarrnrn, bir denetgi raporunun uygun olmayabilecefine
veya denetimin yi.iri.iti.ilmesi srrasrnda prosedtirlerin atlandr$rna igaret etti$i durumlarda
mesleki standartlara ve yi.irUrli.ikteki mevzuat hiJki.lmlerine uygunlulun saflanabilmesi igin

attlmasr gereken ilave adrmlara karar vermesini ve hukuki danr5manlrk ahp almamayr

deferlendirerek gerekli adrmlarr atar.

Firmamtz, kalite kontrol sisteminin izlenmesiyle ilgili olarak yiJri.itiilen s0recin sonuglarrnr yrlda

en az bir defadan daha az olmamak iizere sorumlu denetgilere, ve gerekli h6llerde bagta
yonetim kurulu i.iyeleri dahil olmak iizere girketteki ttlm ortak ve denetim ekibine kigilere

bildirir. Bu bildirim, gorev tanrmlarrna ve sorumluluklanna uygun olarak, bu kigilerin ve denetim
girketinin gerektifinde hrzh ve yerinde adrmlar atabilmesini sallayacak yeterlilikte olmahdlr.

' Yaprlacak bildirim;

(a) Uygulanan izleme prosedtirlerinin agrklanmasrnr, :

(b) izleme prosed[irlerinden elde edilen sonuglarr,

(c) ilgili hellerde, sistemik, tekrarlayan veya diper onemli eksikliklerin agrklanmasrnl ve sijz
konusu eks.ikliklerin giderilmesi veya dlizeltilmesi igin atrlan adrmlarr

igerir.

$irketimiz bir denetim aftntn pargasr olarak faaliyetlerini yiiriiti.ir ve tutarhhfir saflamak igin

izleme prosedtirlerinden bazrlarrnr denetim alr bazrnda uygulayabilir. Denetim afr bazrnda

uygula nan izleme politika ve prosed iirlerimiz,

(a) Denetim a$t, izleme stirecinin genel kapsamr, boyutu ve sonuglarr, yrlda en az bir defa,
denetim afirna d6hil girketlerdeki uygun kigilere bildirilir.

(b) Gerekli adtmlarrn atrlabilmesi igin denetim a$r, kalite kontrol sisteminde tespit edilen
eksiklikler, denetim aptna ddhil ilgili denetim 5irketi veya girketlerindeki uygun ki5ilere

hrzhca bildirilir.

gikdyet ve iddiolor

$ik6yet ve iddialarrn Kaynafir

$ik6yet ve iddialann kurulugumuz iginden veya drgrndan kaynaklandrf,r tespit edilir. Tespit
edilmig eksikliklere yonelik dilzeltici adrmlar olarak ;

A:
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(a) Tek bir denetim veya tek bir personele iligkin uygun dijzeltici adrmlartn attltr,

(b) Bulgular, eiitim ve meslekigeliSimden sorumlu ki5ilere iletilir,

(c) Kalite kontrol politika ve prosed[irlerinde de[iSiklik yaptltr,

(d) Denetim girketimizin politika ve prosed0rlerine uygun hareket etmeyenler, 6zellikle bu

davranrgr tekrarlayanlar hakkrnda denetim girketimiz tarafrndan disiplin i5lemleri

uygulantr.

$ikayet ve iddialarla ilgili rndigelerin Dile Getirebilmesi

gikayet ve iddialarla ilgili endigelerin ti.im personel tarafrndan higbir endige ve korku olmadan

dile getirebilmesi igin agaf,rdaki mail adreslerine bildirim yaprlabilecekleri kurulugumuz taraftndan t0m
personele agrklanmrgtrr. Bu mail adresleri ydnetim kurulu tiyelerimizin mail adresleri olup:

ii)

iii)

olarak belirlenmigtir.

gikdyet ve iddialarrn sorusturulmasryla ilgili olarak soru$turmaya girket ortaklarrndan biri

nezaret eder. Nezaret eden bu ortak;

o Yeterli ve uygun deneyime sahip olmalrdrr,

o $irketi iginde yetki sahibi olmahdrr,

o ilgili denetimin yi.iri.itiilmesi si.irecinde higbir gekilde gorev almamrg olmahdrr.

Sorugturmaya nezaret eden ortak gerekli durumlarda hukuk mi.igavirini de sorugturmaya d6hil
' edebilir.

Ayrrca gikayet ve iddialarrn sorugturulmasr srrasrnda, kalite kontrol politika ve prosedUrlerinin

tasanm ve uygulamasrnda eksikliklerin veya kalite kontrol sistemine bir veya birden fazla kiginin

uymadrf,rnrn tespiti halinde;

(a) Tek bir denetim veya tek bir personele iligkin uygun dtizeltici adrmlarrn atrlrr,

(b) Bulgular, e$itim ve meslekigeligimden sorumlu kigilere iletilir,

(c) Kalite kontrol politika ve prosediirlerinde defi5iklik yaprlrr,

(d) Denetim girketimizin politika ve prosedUrlerine uygun hareket etmeyenler, 6zellikle bu

davran15r tekrarlayanlar hakkrnda denetim girketimiz tarafrndan disiplin iglemleri.

uygulanrr.

15. Difer Hususlar

Kurulugumuz,20l.6 faaliyet doneminde KGK'nrn diizenlemeleri ve difier 6zel di.izenleyici kurumlarrn
baf rmsrz denetim ile ilgili mevzuatlan ile tamamen uyumlu bir 5ekilde bafirmsrz denetim faaliyetlerini
yi.ir[itmUgti.ir.
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