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KARMA 8A6TMSTZ DENETiM A.$.

2oL7 yrLrNA ir-igxiru SEFFAFLTK RApoRU

Bu rapor, Kamu Gdzetimi Muhasebe Ve Denetim Standartlarr Kurumu tarafrndan 26/L2/2Q12 tarih ve
28509 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan Ba$rmsrz Denetim Ydnetmelifi'nin 36'ncr maddesinde; bir
takvim yrlrnda KAY|K denetimi yapmrg denetim kuruluglarrnrn, yrllrk geffaflrk raporu diizenlemesi
gerektifi uyannca hazrrlanm rgtrr.

$enol Civan

istanbul, 30 Nisan 2018

Karma Bairmsrz Denetim A.g.

(A Member Of Parker Randall International)
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KARMA BAGtMStz DENETiM A.5. 2017 YILINA iti5riru SEFFAFLIK RAPoRU

1. Hukuki Yapr Ve Ortaklar

A. Yonetim

Karma Baf,rmstz Denetim Anonim

Yonetim Kurulu aSagtdaki gibidir:

$enol Civan

Vildan $akrak
Kadir Kamakglin

Karma Ba$rmstz Denetim Anonim

Yonetim Kurulu a5aitdaki gibidir:

$enolCivan
Vildan $akrak
Kadir Kamakgiin

$irketi (Sirket) 'nin 31 Aralk 2077 tarihi itibariyle

Ydnetim Kurulu Bagkant

Yonetim Kurulu Uyesi

Yonetim Kurulu Uyesi

$irketi ($irket) 'nin 27 Nisan 2018 tarihi itibariyle ise

Ydnetim Kurulu Ba5kant

Yonetim Kurulu Uyesi

Ycinetim Kurulu_Uyesi

B. $irket'in HukukiYaptst

Karma Baprmsrz Denetim Anonim girketi, istanbulTicaret Sicili MtldUrli.i[ti'ne 565507 sicil

numarast ile kayrtlr olup 69.20.04 Nace kodu altrnda bairmsrz denetim faaliyeti

gergeklegtiren bir girkettir. $irket, faaliyetlerine 2005 yrhnda baglamrStrr ve 2O1l' ythnda

merkezi Londra olan Parker Randall International'a katrlarak Parker Randall

International'rn Tlirkiye temsilcisi olup, Ttirk Ticaret Kanunu htikUmlerine gore kurulmuS

Anonim $irket statiis[]ndedir.

C. $irket Ortaklarr

Unvan Sirket Ortaklarr Sermave (TL) Sermaye (%)

Yonetim Kurulu BaSkant Senol Civan 37.000,00 74,O0

Yonetim Kurulu Uyesi Vildan $akrak 1.000,00 2,Q0

Y6netim Kurulu Uyesi Kadir Kamakgiin 500,00 1,00

Ortak Osman Konuk 5.500,00 13,00

Ortak Sevinc Konuk 2.500,00 5,00

Ortak Engin Kaya 500,00 1,00

Ortak Gokhan Sahin 500,00 1,00

Ortak Turan Ka[rzmanlt 500,00 1,00

Ortak Mi.iidat Bozktr 500,00 l-,00

Ortak Nese lsrk 500,00 1,00

Toplam 50.000,00 100,00
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o Sirketimiz ortaklarrndan, genol C|VAN 26.L2.2QL7 tarihinde girketimizde bulunan 1

adet 500.-TL'lik hissesini 500 (BeSy0z)- TL kargrh$rnda 34579533188 TC Kimlik nolu

Ne5e|$|K,adevirveferapetmigtir.Seno|C|VANdabudevirvefera$rkabu|etmiStir.

D. $irketin Ofis Sayrsr ve YurtdrSr Subeleri

girketimizin merkezi drgrnda yurtiginde ve yurtdrSrnda herhangi bir 5ubesi

bulunma maktadrr. irtibat ofisi bilgileri a9a!rda ki gibidir:

Ankara Ofis:

Adres : Akprnar Mah. Dikmen Cad No.548/4 Qankaya/ANKARA

Yetkili Kigi: Engin KAYA

TEL:+90 3t2496 21 38-39

FAX :+90 3LZ 496 2t 40

ofdu 9fiPi

Adres : KocakSigiSok. $afak ig Merkezi Kat:2 D.203 Altrnordu/ORDU

Yetkili Kigi: Oktay KAMAKGUN

TEL :+90 452222 56 66

2. $irket Faaliyet Konusu

Karma Ba[rmsrz Denetim Anonim $irketi, 6102 sayrlr Ttirk Ticaret Kanunu, 6362 saytlt Sermaye

piyasasr Kanunu ve Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr'ntn ilkelerive ilgili di[er

mevzuat hi.iki.lmlerine uygun olarak faaliyetldrini gergeklegtirmektedir.

3. Kilit Y6neticiler ve Sorumlu Denetgiler

girketimizde sorumlu denetgi sayrsr 2 ki5idir. Bunlar $enol Civan ve Osman Konuk'tur.

girketimizin kilit y6neticileri agafrdaki pozisyonlarda gorev yapmakta olup, ozgegmiSleri ve

girket igindeki unvanlart gu Sekildedir:

Sorumlu Denetgi :

Krdemli Denetgi :

genolCivan

Osman Konuk

Vildan $akral<

Kadir Kamakglin
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idari igler Sorumlusu :

0zgegmigleri;

sENOL CiVAN

Seving Konuk

31.03.1967 TARiHiNDE Tekirda['rn Qorlu ilgesinde dogdu.

ilk, orta ve lise ofreniminiQorlu'da tamamladt,

1989 yrhnda Marmara Universitesi iktisadi ve idari Bilimler Faktlltesi iktisat

boli.imiinden mezun oldu.

1-990 yrhnda askerlik gorevini tamamladt'

Londra'da Oxford House College'da dil egitimi aldl.

14.01.1991 - 31.08.1994 tarihleri arasrnda Bagrmsrz Denetim Kurulugu olan Rasyonel

Balrmsrz Denetim A.g.'nin kurucu ortafir ve yonetim kurulu ijyesiydi. Bu 5irketteki

hisselerini 2002 yrhnda devretti.

2005 yrlrndan itibaren Karma Ba$rmsrz Denetim A.$. 'nin Kurucu Ortair ve Yonetim

Kurulu Bagkantdtr.

Email:

SEV|NC KONUK

20.03.1948 tarihinde istanbul'da dogdu.

ilk, orta 6$renimini istanbul'da ve lise ofreniminiAnkara'da tamamladt.

I1TO yrlnda Ankara Universitesi Siyasal Bilimler Fakiiltesi iktisat ve Maliye

b6liimlerinden mezun oldu.

Aralk 1971 tarihinde Maliye Bakanhpr Gelirler Kontrolorii olarak goreve bagladt.

tgTl !g77 yrllarr arasrnda istanbul grubu olmak Uzere 24 yrl gatr5ttktan sonra $ubat

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

Nisan 1996'da Akad Yeminli Mali Mil5avirlik Limited $irketi'ni kurdu.

2005 yrlrndan itibaren Karma Bagrmsrz Denetim A.$.'nin kurucu ortagldlr.

OSMAN KONUK

$irkette ki i.invanr sorumlu denetqidir'

15.01.1949 tarihinde Van'da do$du.

ilk, orta ve lise olrenimini Van'da tamamladr.

1971 yrlnda Ankar:a iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi igletme Muhasebe boli.imiinden

mezun oldu.
yi.iksek ofrenim srrasrnda imar ve iskan Baakanhlr - Mesken Genel Miidi.]rltlgii -
gecekondu iSleri Daire BaSkanlrpr'nda "AraSttrma Teknisyeni" olarak 9altgtt.

Maliye Bakanlr[r'nca agrlan Gelirler KontrolorlU![i stnavtnt kazanarak Gelirler

Kontrol6rti oldu. Bu g6revi LgTI-1977 yilarr arastnda Ankara'da, 1977 - 1'987 ytllart

lrasrnda da ista nbul'da yi.iriittii.
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bulunan E. Atilla Selguk'la ortak olarak galrgtr. 1989 - L997 yrllarr arastnda ise "Uzman

- Yeminli Mali MUgavirlik A.$." isimli Ba$rmsrz Denetim $irketi'nde sorumlu bag denetgi

olarak gorev yaptl.

- 1991yrhnda Y.M.M. ruhsatrnl aldrve aynryrlYeminli Mali MUgavirlik B(irosunu kurdu.

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

kurulu Uyesidir.

virDAN SAKRAK

$irketteki Unvant krdemli denetgidir.

20.7L.L964 ta rihinde Eski5ehir'de dofd u.

Si.ileyman Qakrr Krz Lisesi'nden mezun oldu.

Anadolu Universitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi i5letme bol[imiinden 1985

yrlrnda mezun oldu.

1986 - 2005 doneminde Maliye Bakanh[r'nda gelir kontrolort] olarak 9alt5mt5ttr.

2014 tarihinde Karma Ba!rmsrz Denetim A.$. ortafir olarak galr5ma hayatrna halen

devam etmektedir.
KAD|R KAMAKGUN

1965 yrhnda Ordu'da dofdu.
Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktlltesi'nden 1986 yrlrnda mezun oldu.

01.05.1987 tarihinde Maliye Bakanhfr'nda Gelirler Kontrolorti olarak goreve ba5ladt.

Efitim ve istanbul Gruplarrnda bulundu.

L998-2O04 tarihleri arastnda Samsun Gelirler B6lge MtidiirU olarak gorev yaptt.

2OO7- 20tO ytllart arastnda Gelirler Ba5 Kontrolorii olarak gorev yaptt.

2010 yrlrnda Vergi Ba5 MUfetti5i olarak atandt.

2013 yrI bagrnda Yeminli Mali Miigavirlik yapmak Uzere Maliye Bakanlrirndan ayrrldt.

2013 yrlrndan bu yana Yeminli Mali MUSavir olarak gorev yapmaktadrr.

Evlive 2 gocuklu olup, ingilizce ve Franslzca biliyor.

4. $irket'in Baflr Oldufu Grubun Hukukive Yaprsal6zellikleri

girket'in tiyesi oldugu grup Birlegik Kralhk merkezli Parker Randall International'dtr.

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

di.inya gaprnda biiyi.ime ve lider konuma gelebilme vizyonu edinmiS bir denetim agrdrr. Parker

Randall International'rn amacr; mi.i5terilerin beklentilerini agarak mii5teriye en do[ru bilgiyi

mii5terilere en krsa zamanda aktarabilmek ve bunu tlim uluslararast alanda biittin denetim ve

finansal platformlarda bir de[er haline getirebilmektir. Ditnya gaprnda yaklaStk 50 Lilkede 50

temsilcisiyle 1OO den fazla ofis ve 2OO0 den fazla ortak ve galr5anryla ile faaliyetlerini

sijrdUrmektedir.

Merkezi
yonetim

Sagkanr

yonetim Kurulu Bagkanr her 3 yrlda bir yaprlan genel kurul ile tlim Uye firmalartn

kurulu ba5kanlarrnrn oylamasr sonrasr segilir. Oylamaya katrlan her Ydnetim Kurulu

Adaylarr, Ydnetim Kurulu Uyelerini segim dncesi kendi listelerinde belirtirler. Segim

kazanan Merkezi Yonetim Kurulu Ba5kanr ve Uyeleri; gizli oylama ile Bagkan

Denetim A.$. Kugtepe Mah. Leylak Sk. Nursanlar lg Merkezi K:7 D:24 Mecidiyekoy, $igli/ lstanbul - TURKEY
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Yardrmcrsrnr ve difer 6 ktta ba5kanrnr segerler. Oylamalar segilen Yonetim Kurulu Ba5kant veya

Bagkan Yardrmcrsr veya YOnetim Kurulu Uyelerinden herhangi birinin vefat etmesi ve segimlere

hile karrgmasr sebebi ile tekrar ettirilir.

Qyg firmalann yapmtg olduklarr anlagma detaylarr a5a$tdaki gibidir;

- Denetim a$rna Liye firmalar arasrnda refere edilmig i5ler ile ilgili sozlegmede belirtilen

hizmet tutartntn %oIO'u refere den firmaya odenmelidir.

- Bu oran yonetim kurulu iiyelerinin %o75'inin onay vermesi halinde artabilir veya

azalabilir.

- Refere edilen i5e hizmet vermeye devam eden Uyenin odeyece[i %IO'luk oran %1 veya

%5 orantnda artttrtlabilinir.
. Uye firmalar Parker Randall International'a senelik sabit bir iiyelik aidatt oderler.

Denetim a[rna i.iye olan i.ilkeler agafrdaki gibidir;
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5. girket'in iliskili Denetim Kuruluglan ve Diger lgletmeler ile Au iligkilerin Mahiyeti

$irket'in T[irkiye iginde;

- Karma Yeminli Mali Mi.igavirlik Limited $irketi
- Vildan $akrak
- $enol Civan

- Kadir Kamakglin
6g9rz.qDg/ \-oQI,P'A
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ile ortak ofis ve kaynak payla5rmr iligkisi bulunmaktadrr. Aynr zamanda girketimiz Karmd Yeminli

Mali Mi.igavirlik Limited $irketi ve Yeminli Mali MUgavir Vildan $akrak ve Kadir Kamakgiin ile

tam tasdik ve vergi danrgmanhf,r hizmetleri; Serbest Muhasebeci Mali MUgavir $enol Civan ile

de serbest muhasebeci mali m(.igavirlik ve muhasebe hizmetleri vermektedir. Ayrrca bir (ist

maddede belirtildifi gibi girket, sadece Parker Randall International'rn Ttirkiye temsilcisi olup

onun drgrnda yurtiginde veya yurtdrgrnda herhangi bir hukuki iligkisi bulunmamaktadrr.

6. $irket'in Organizasyon Yaprsr

$irketi'in 31. Aralrk 2Ot7 tarihi itibariyle organizasyon yaprsr agairdakigibidir :

Kalite Gtlvence Sisteminden Sorumlu Ortak

$enolCiVAltl

Denetim

Vildan $akrak

Eiitim

Osman Konuk

idari igler

Seving Konuk

Muhasebe

Kadir Kamakgtin

7. 2017 Yrlrnda Denetim Hizmeti Verilen KAYIK bulunmamaktadrr.

8. Slirekli E$itim Politikasr

$irket, defigen kanunlar ve yonetmelikler hakkrnda kendini g0ncel tutabilmek igin belirli
aralrklarla ilgili konular hakkrnda o konu ile ilgili uzman ortak tarafrndan verilen elitimlerle
yenilikgi ve bilgi sahibi bir politika benimsemektedir. 2017 takvim yrhnda girket tardfrndan

$enol Civan

Vildan $akrak

Kadir Kamakgi.in

Ydnetim KurulU

Yonetim Kurulu Bagkanr

Yonetim Kurulu Uyesi

Yonetim Kurulu Uyesi

klegtirilen e[itimlerle ilgili detaylar aga$rdaki gibidir:
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A. Kalite G[]vence Sistemi Eiitimleri : Uygulama s[ireleri 2 kez olup her bir uygulama 3 er saat

olmak i.izere toplamda 6 saat e$itim verilmigtir ve e$itim girket ortaklartndan Senol Civan

tarafrndan verilmi5tir. Egitimin kapsamr, bu sistemin faydalarr, neleri kapsadrf,r, standartlan ve

sistemin giincellenmesi konularrnda olup girket ortaklannrn tamamt bu e$itimlere kattlmt5ttr.

B. BOB| FRS Egitimleri : Kamu Gozetimi Muhasebe Ve Denetim Standartlarr Kurumu'nun

EVlil/2QL7 ayrnda BOB| FRS tanrtrm toplantrsrna katrlrnmrgtrr. Toplantrda edinilen bilgilerle ilgili

girket Sorumlu Denetgimiz $enol Civan tarafrndan toplamda 4 saat olarak e$itim verilmigtir.
girket ortaklarrnrn ve galrganlannrn tamamt bu eiitimlere kattlmt5ttr.

C. TFRS Egitimleri : Ef,itimler 26-27 Ekim 2017 tarihinde 2 tam gijn olarak Deloitte Yonetim

Enstitiisti Taraflndan diizenlenen ve Prof. Dr. Goksel Yticel tarafrndan verilen "UFRS 0rnek

Uygulamalar" efitimine $enol Civan ve girket denetgileri katrlmrgtrr. Seminerde ofrenilen tUm

konular ve muhasebe standartlarrndaki defigiklikler Kasrm ayrnda toplamda 6 saat olarak tiim
girket galrganlarr ile paylagrlmrgtrr.

D. Muhasebe ve Denetim Programr Egitimleri : Haziran/2O17 ayrnda CAP Bilgisayar| Denetim
programr kullanma e[itimine $enol Civan, Vildan $akrak, Kadir Kamakg0n ve Denetgi yardrmcrsr

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

dopru ve daha hrzh kullanabilme olarak belirlenmig olup, eiitim CAP lisans sahibi girket

eiitmenleri tarafrndan verilmi5tir.

E. BaErmsrz Denetim Standartlarr E$itimleri: EylUl ayrnda toplamda 8 saat olarak girket

ortaklarrndan Vildan $akrak tarafrndan verilmigtir. BDS ile ilgili her yrl deii5en mevzuat, kanun

bilgisi, Ba$rmsrz Denetim Standartlarr hakkrnda detaylar ve bilgiler bulunmaktadrr.

Bu egitimler drgrnda girket gerekli gordi.i[i.inde deligen mevzuata gore denetim ekibine e$itim
vermektedir.

9. Ba[rmsrzhk ilkelerine Uyum

Sirketimizde ba$rmsrzlrk ilkelerine uyum; Ba[rmsrzlrk ve ba[rmsrzlr$rn korunmasr hususunda

6102 sayrf r Kanun'un ilgili hiikiimleri ile Balrmsrz Denetim Ycinetmeli[i'nin 22'nci maddesine,

T0rkiye Denetim Standartlarr'na ve diler dlizenleyici Kurul ve Kurumlarrn di.izenlemelerine

Uygunlupun saflanmasr hususundaki gozden gegirmelerin yeterli kapsamda, nitelikte.ve
zamanrnda gergeklegtirildiiine, denetgi ve sorumlu denetgilerin ba$rmsrzlrk beyanlarrnrn

Ti.irkiye Denetim Standartlarr'na uygun olarak alrndrfrna ve gergek durumu yansrttrgrna iligkin

teyidi kapsar. Yukarrda agrklanan ttim kapsamrn ve bairmsrzlrk ilkesine uyumun gozden

gegirildi$ini teyit ederiz. BaIrmsrzlrfa ait teyit yazrlarr yasal stireleri igerisinde ttim
denetgilerden alrnmr5trr.

10. $irket Gelirinin Dairhmr
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Toplam gelirlerin iginde ba$rmsrz denetim gelira/o 4,09 aBrrhBa sahiptir. BU ba$rrnstz denetim

geliri, 5 farkh 5irketin baprmsrz denetiminden elde edilmi5tir'

11. Sorumlu Denetgilerin Ucretlendirme Esaslart

$irketimiz, sorumlu denetgilerine kar payr ve licret 6demektedir.

1.2. $irket'in Kalite Gi,ivence Sistemi incelemeleri

$irketimiz, Kamu Gdzetimi Kurumu taraftndan Kalite Kontrol Sistemi ("KKS1") gergevesinde

2014 yrlrnda incelemeye alrnmrg ve bu inceleme tamamlanmrgtrr. 2017 yrlr iginde Kamu

G6zetimi Kurumu ve Sermaye Piyasasr Kurulu taraftndan Kalite Kontrol Sistemi (1'KKS1")

gergevesinde herhangi bir denetime ve incelemeye tabi tutulmamtSttr.

13. $irketimiz Kalite Kontrol Sistemi

2OL7 yrh igin girket'in Kalite GUvence Sistemi igleyiginden sorumlu ortaklarr aSaitdaki

ki5ilerden oluSmaktadtr :

$enol Civan, Sorumlu Denetgi

girket'in 2OL7 ythigin olugturmug oldu$u ve geligtirdifi Kamu Gdzetimi Kurumu'nun yayrmladtgt

"Tgrkiye Denetim Standartlarr Kalite Kontrol Standardr ("KKS1.")'e uygun olarak geli5tirdifi ve

uyguladr$l Kalite Kontrol Politika ve Prosediirleri'nin isleyisi ye yaptsr genel olarak aSaptdaki

gibidir. Kalite giivence sistemi gozden gegirme iglemi en son 30.09.2017 tarihinde vaprlmt5trr'

14. Kalite Kontrol Sisteminin Etkin QahStr[tna dair Yonetim Kurulu Beyant

girketimizin Kalite Kontrol Sisteminin etkin bir bigimde 9ah5trgrnl Yonetim Kurulu beyan ve

taahhtlt eder.

Kalite Kontrol Sistemi Prosedtirleri:

Madde 1- Amag

eZ.LO.zOt3 tarih ve 28783 sayrlr Resmi Gazete'de yaytnlanan FinansalTablolartn Baltmstz Denetim ve

Srnrrl BaIrmsrz Denetimleri ile Di[er Gtivence Denetimlerive ilgili Hizmetleri YUrliten BaIrmsrz Denetim

Kuruluglarr ve Bagrmsrz Denetgiler igin Kalite Kontrol Standardr 1 (KKS 1.) Hakkrnda Tebli! ve eki olan

Ttirkiye Denetim Standartlarr Kalite Kontrol Standardr 1 geregi ba$rmslz denetim Sirketlerinin Kalite

Kontrol Sta nda rdrna iligkin politika ve prosed ij rleri belirlemekti r.

Madde 2- Kapsam
FinansalTablolarrn Bafrmsrz Denetim ve Srnrrlr Ba$tmsrz Denetimleri ile Di$er GUvence Denetimlerive

Hizmetleri Yitri.jten Bafrmsrz Denetim Kuruluglart ve Bafirmsrz Denetgiler igin Kalite Kontrol

1 (KKS 1)'nrn uygulanmastnt sa$lamak igin hazrrlanmt5 olan politika ve prosedlirler ve ilgili

a uygunlu$un kontrol edilmesine iliSkin htiki.i m leri kapsa ma ktad rr'
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Madde 3- Kalite Kontrolsisteminin Temel Unsurlart

a) Denetim 5irketi bunyesinde kaliteve iligkin liderlik sorumluluklarr.

b) ilgili etik hUkiimler.
c) Mi]gteri iligkisinin ve denetim s6zle5mesinin kabultl ve devam ettirilmesi'

d) insan kaynaklarr.

e) Denetirnin yUriitUlmesi (Denetimin Kalitesine Yonelik Gdzden Gegirme dahil)'

f) izleme.

Madde 4- Tantmlar
a) Denetim girketi bunyesinde kaliteye iligkin liderlik sorumluluklarr: Denetim girketinin liderlik yaptst

ve liderlifiisergiledifiiornektutum ve davranrglar, kurum igi k0lti.irti, kurum iginde kalite ki.ilti.irtinun

geli5tirilmesi, girket yonetiminin tum kademelerinin, kalite kontrol politika ve prosedtirleri ile a5aItdaki

durumlarrn gereklili[ine vurgu yapan a9tk, tutarlt, siireklilik gosteren eylem ve mesajlartdtr'

b) ilgili etik hijktjmler: Denetim ekibinin ve denetimin kalitesini gdzden gegiren kiginin tabi oldugu,

Kurum tarafindan yayrmlanan BoQmsz Denetgiler igin Etik Kurollardq (Etik Kurallar)yer alan hUkiimler

ile ilgili mevzuatta yer alan daha krsrtlayrcr di[er hlikumlerdir.

c) Miigteri ili5kisinin ve denetim sozlegmesinin kabulil ve devam ettirilmesi: Denetim 5irketinin yeni

veya rnevcut bir m(igteriden yeni bir denetim sdzlegmesi kabul edebilmesi igin gerekli yeterlik, beceri,

kapasite ve kaynaklara sahip olup olmadrIrnrn de$erlendirilmesi, s6z konusu denetime ozgli

yiiki.imltiltiklerin ye ilgili t0m kademelerdeki mevcut $irket personelinin niteliklerinin gozden

gegirilmesi, bir mtigteri iligkisinin devam ettirilmesine karar verilirken mevcut veya onceki denetimler

srrasrnda ortaya grkan 6nemli konular ve bu konularrn iligkinin devam etmesine olan etkilerin dikkate

alrnmastdtr.

d) insan kaynaklarr: insan kaynaklarr bir 5irkette rekabetgi tist0nliikler sailamak amactyla gerekli insan

kayna[rnrn saflanmasr, istihdamr ve geligtirilmesi ile ilgili politika olu5turma , planlama, orgiitleme,

yonlendirme ve denetleme faaliyetlerini igeren bir disiplindir.

e) Denetimin ylirtitulmesi (Denetimin Kalitesine Ydnelik G6zden Gegirme dahil) : Rapor 'tarihi veya

oncesinde denetim ekibinin vardr!r onemliyargrlarrn ve raporu oluStururken ulaStr[r sonuglartn tarafstz

bir gekilde deferlendirilmesini saf,lalnak igin tasarlanmr5 bir siiregtir.

f) izleme : Denetim 5irketine, kalite kontrol sisteminin etkin gekilde i5lediii konusunda makul bir

glivence saflamak amacryla tasarlanan, segilen bazt tamamlanmrS denetimlerin periyodik teftigini de

ig"r.n, denetim girketinin kalite kontrol sisteminin si.irekli olarak deferlendirilmesi ve gozden

gegirilmesinden olu5a n si.iregtir.

Madde 5- Politika ve Prosediirler

a) Denetim 5irketi bilnyesinde kaliteye ili5kin liderlik sorumluluklart:

- Liderlik Sorumluluklarr belirlenir

- Kalite odakh bir i9 ki.ilti.ir oluSturulur.

e kontrolden sorumlu kigiler belirlenir. Bu kigiler belirlenirken yetki, becerive mesleki deneyimleri

rnarak belirlenir. Ayrrca bu kigiler belirlenirken agafrdaki ozellikler ve yetkinlikler aranlr:

netim alantnda en az 10 yrlllk deneyimli olmaltdtr'
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ii) Uluslararasr Geli5meleri takip edebilecek diizeyde ingilizce seviyesins sahip olmalldrr.

iii) Sorumlu Denetgi kriterlerine sahip olmahflrr.

iv) Yonetinr Kurulu Uyesi olmalrdlr.

$irketimiz kalite kontrolden 5irket ertaklanmtzdan $enol Civan sorumlu kigi glarak belirlenmigtir.

- Denetim Sirketinin tUm iletigim ve bildirimlerinde kalite kontrole ili5kin eylem ve mesajlar yansrtrlrr.

Bu mesajlar toplantt, seminer, kurs, ig yazrgmalar, brogiir, sirkijler, makale, akademik yazrlar veya el
kitapgrir vb. aracrh[ryla iletilir.

- Denetim Sirketinin yaptsrnr ve hizmetlerini yansrtan kalite kontrol rehberi olugturulur.

- Geligtirme, gUncelleme ve belgelendirme igin yeterli kaynaklar ayrrlrr,

- Kalite kontrol sistemine iligkin operasyonel sorumluluklar yeterli ve uygun tecrtibeye ve gerekli
yetkiye sahip kigiye verilir.

b) ilgili etik hlikilmler:

$irket ile bUttinlegik olarak aga$rdaki etik htiktimler dikkate ahnrr:

- Dlir[istlUk,
- Tarafsrzhk,

- Mesleki yeterlik ve ozen,
- Srr saklama

- Mesle$e uygun davranrg.

Aykrrrhk durumlartntn tespit edilmesi halinde gerekli iglemlerin yaprlmasrnr sa$lamaya yonelik politika
ve prosedtirler olugturulur. Bafrmsrzhfa ydnelik tehditler tespit edilir, belgelendirilir ve uygun bir
gekilde ycinetilir. Ba$rmsrzh$rn sallanmasr, ba$rmsrzh$a y6nelik tehditlerin tespit edilebilmesi ve
deferlendirilmesi ile bafrmsrzh$a yonelik tehditlerin ortadan kaldlrrlabilmesi veya kabul edilebilir bir
diizeye indirebilmek igin gerekli 6nlemlerin ahnmasryla ilgili olugturdufiumuz pelitika ve prosedurler
gunlardrr :

Tehditler ve Onlemler

Tehditler, 9ok farkh iligkiler ve 5artlar neticesinde ortaya grkabilir. Bir iligki veya Sarttn tehdit olugturmasl
durumunda, soz konusu tehdit, denetginin temel ilkelere uyumunu tehlikeye di.igiirebilir veya tehlikeye
diisiirtiyormuSgastna 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 birkagrnrn
kapsa m rna girmektedir:

(a) KiSisel grkar tehdidi - finansal veya difier bir ti.]r grkarrn, denetginin yargrsrnr veya davranrgrnr
uygunsuz gekilde etkilemesi tehdididir.

(b) Kendi kendini denetleme tehdidi - denetginin; kendi girketinde veya gahgtr[r kurumda daha
si veya bir baSka kigi tarafrndan varrlmrg bir yargrnln veya gergeklegtirilmig bir hizmetin

dcinemde verdifi hizmetin pargasr olan bir yargtya varrrken dayanak olarak kullanmasr
konusu sonuglarr uygun gekilde def,erlendirememesi tehdididir.
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(c) Taraf tutma tehdidi - Denetginin, bir mli5terinin veya iSverenin pozisyonunu, kendi tarafstzltftnr

teh li keye d ti5i.i recek 5e ki lde savu n m a sl tehd id id i r.

(d) yakrnlk tehdidi - Denetginin, bir mii5teri veya igveren ile uzun sUreli veya yakrn iliSki igerisinde

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

diizeyde kabul etmesi tehdididir.

(e) yrldrrma tehdidi - Denetgi tlzerinde ntifuzu kdtiiye kullanma gabalarr da d6hil olmak uzere,

denetginin mevcut veya hissettili baskrlardan dolayr tarafstz olarak hareket edebilmesinin

engellenmesi tehdididir.

Onlemler, tehditleri ortadan kaldrrabilen veya kabul edilebilir bir di.izeye indirebilen faaliyetler veya

diper 6nlemlerdir. onlemler, iki temel kategoriye ayrtlmaktadtr:

(a) Mevzuat veya mesleki uygulamalar taraflndan oluSturulan onlemler ve

(b) CalrSma ortamtndaki onlemler.

Mevzuat veya mesleki uygulamalar tarafrndan olugturulan onlemler aSagrdaki unsurlart

igermektedir:

- Meslele girig igin gereken efiitim, mesleki e[itim ve deneyim ytiktimliiltikleri.

- Stirekli mesleki geliSim yiikirmliili.ikleri.

- Kurumsaly6netim dlizenlemeleri.

- Mesleki standartlar.

- Meslekiveya diizenleyici izleme ve disiplin prosed[irleri'

- Denetgi tarafrndan olu5turulan raporlarrn, beyannamelerin, yaztSmalartn veya bilgilerin yasal

olarak yetkilendirilmig ugi.incil bir tarafga gozden gegirilmesi.

Belirli onlemler, etik olmayan davranr5larrn belirlenmesi veya engellenmesi olasrlrBtnt

arttrrabilir. Muhasebe meslefii, mevzuat veya galrgrlan kurulug taraftndan oluSturulabilecek bu tilr

onlemler agafirda yer almaktadrr'

- Qalrgrlan kurulug, mesleki uygulamalar veya bir dtizenleyici kurum tarafrndan kullantlan ve

meslektaglarrn, igverenlerin.ve vatandaglarrn mesleki olmayan veya etik olmayan davrarttSlara

dikkatini gekebilen iyi tanrtrlmrg ve etkin Sik6yet sistemleri.

- Etik hi.jkiimlerin ihlalini bildirmeye ili5kin agrkqa ifade edilen bir gorev.

Denetim girketimize ait etik hi.lkUmlere iligkin politika ve prosedUrler a5a!rdaki gibidir.

- Qalganlarrn etik htiki.imlerle ilgili olarak si.irekli bilgilendirilmelerinin sa[lanmast,

- Mevcut ve potansiyel tehditlerin tespitine imkan verilmesi,

- Sorumlu denetgilerin ve difer ki5ilerin gerekli bildirimleriyapmalartntn sallanmast,

- Firma duzeyinde ve her bir denetim diizeyinde Ba[rmsrzlrk taahhi.itlerinin zamantnda altnmastntn

saflanmast,

- Aykrrrlrklartn sorumlu denetgilere zamantnda bildirimlerinin sailanmast,

igletmelerin (iStirakler dahil ) Listesi olu5turulur ve denetgilere bildirilir,
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- Denetim ekibive personel iicret, Denetimin Kapsamr, Denetlenen i5letmeyle grkar iligkisinin olduEunu
gdsteren durumla ra ka rgr rotasyona ta bi tutulur.

c) MUgteri iligkisinin ve denetim sozlegmesinin kabul(i ve devam ettirilmesi:

- Kabul ve devam anketleri yaprlrr. ( Etik Hi.ikUmler ve Yeterlilikler De$erlendirilir).

- Kabulveya devam edip etmeme kararrverilir ( Mtigterinin dUriistli.igU ve riskler deferlendirilir).

- Risk faktorleri listelenir.

- Risklerve ahnan onlemler yeterli 5ekilde belgelendirilir.

GUvence igin belirlenen politika ve prosedUrler agafirda belirtilmigtir.

- Denetimin yUrtitUlmesi konusunda yetkin olmak, zaman ve kaynaklar d6hil denetimi
ylir0tmek igin gerekli becerive kapasiteye sahip olmak,

: Etik hiikiimlere uygunlupu saflayabilmek,
- Risklerin ve altnan onlemlerin yeterli bir gekilde belgelendirilmesi saplamak,
- Gerektifinde (mevzuat izin vermesi halinde) denetim gekilme ve bunun nedenlerinin yeterli

bir gekilde belgelendirilmesini sa!lamak,

Gerektiiinde mevzuattn izin verdifi durumlarda denetimden gekilme halinde bunun nedenleri yeterli
bir gekilde belgelendirilir. Ayrrca kurulugumuzda mevcut bir denetime veya mU5teri iligkisine devam
ederken, onceden dlrenme durumunda denetimi reddetmesine sebep olabilecek bilgileri edindi[i
durumlarda agairdaki hususlar uygulanrr:

- ilgili gart ve durumlar kargrsrnda denetim 5irketinin atabilecefii uygun adrmlar hakkrnda m(igteri
yonetiminin uygun kademeleri ve 0st yonetimden sorumlu olan ki5ilgrle mi.lzakere edilii'.

- Denetim 5irketi gekilmenin uygun olduf,una karar vermig ise, s6z konusu denetimden veya

denetim ve mligteri ili5kisinden birlikte gekilme kararr ile bu kararrn sebeplerinin, mtigteri
yonetiminin uygun kademeleri ve 0st ydnetimden sorumlu olanlarla m[izakere edilir.

- Denetim girketinin denetime devam etmesini gerektirecek mesleki veya mevzuattan
kaynaklanan bir yiiki.imliili.iftin0n bulunup bulunmadrfrnrn veya soz konusu denetimden ya da

denetim ve mtigteri ili5kisinden birlikte gekilme kararrnrn sebepleriyle birlikte Kuruma ve/veya

di[er diizenleyici otoritelere rapor verme yiikiimli.ilii[iiniin bulunup bulunmadr[rnrn
de$erlendirilmesi.

d) insan kaynaklarr:

QaltSanlarrn motivasyonlarrnr (etik hiiki.jmlere uyum dahil) artlrmak, personelin ve kurumun
ihtiyaglarrnr analizlerle belirlemek ve gahganlann gerekli yeterlilipe sahip olmalarrnt saplamak
amacryla agafrdaki alanlarda politika ve prosediirler geligtirilir ve uygulanrr.

tr ige alma

tr Performans deferlendirmesi
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Yeterlik

Kariyer geliSimi

Terfi etme

Ucret ve sair haklar

Personel ihtiYacrnrn tahmini

Kurulugumuzda i5e alrm politika ve prosedtirleri agafrdakigibi belirlenmigtir:

t. ytLLtK TAHMiNi iHrivng ANALiziNiN BELiRLENMESi: Yrl igerisinde periyodik olarak

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

analizleri girketimizin iS yoEunlugu, personel durumu ve hali haztrda gdrevden ayrtlmayt

dtigi.inen personel durumuna gore de[iSkenlik gosterir'

z. ilRru rRruRtLARtNtN BEL|RLENMESi vE iLANLARIN YAYINLANMASI: Gelecek donem igin,

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

ilan kanallarr ile anla5malar yenilenir. ilan verilecek gazete mecralart planlanrr' Yeni efitim

olretim d6neminde ise alrmt yaprlacak pozisyon ilanlart, www.yenibiris'com,

www.globa lcv.com, www.kariyer. net ilan ka nallarr nda yaytn lant r.

3. BiRiMLERE GORE iHTiyAC ANALiziNiru olu5runULMAS|: Hali haztrda gdrevden ayrtlacak

personel sayrlarrna gore, periyodik olarak personel ihtiyaglarr Yonetim Kurulu'na iletilir'

Birimlerden gelen personel talebine g6re, ilan kanallartndan gelen Yonetim Kurulu taraftnca

incelenir.

4. i1R1nntru iruCflftlVeSi: www.yenibiris.com, www.globalcv.com, www'kariyer'net

aracrlrpr ile yaprlan ig bagvurularr, Yonetim Kurulu taraftndan incelenir' incelenen CV'lerden

kriterlere uygun olan CV'ler birimlere gore ayrtltr'

5. i5f nltvt SUnfCi: y6netim Kurulu, biiti.in adaylarr delerlendirdikten sonra kendisine en

uygun ve verimli olacafr di.r5tindi.ifti adaylarr mtilakata gafirrrr. M0lakatlar Yonetim Kurulu'nda

gorev alan bir veya birden fazla iiye ile aday arastnda yiiz yi.ize yaprlarak adaytn epitim

seviyesi, mesleki bilgisi ve yeterlilili ve ige uygunlufu agrslndan degerlendirilir' Daha sonra en

uygun olarak diiqi.iniilen adaylara yazrlr veya sozlLi olarak teklif yaprlrr. Daha sonradan i5e altnan

yeni personel efiitimden ve oryantasyon si:recinden gegirilerek ige daha kolay motivasyon

saflamasr amactyla aramlza kattltmt gergekle5tirilir'

Kurulu5umuzda performans delerlendirme kriterleri a5afrdaki gibi belirlenmiStir:

Qalrgma saatlerine uYum

Etik ilkelere baIltltk

ige sadakat

Saygrnhk ve itibar

Mesleki ozen ve titizlik

{E
Kendini s0rekli yenileme ve geli5tirme gabast

I dtizenlemeleri, mevzuatlarl ve deliSiklikleri kavrama, takip etme ve uygulama becerisi'

amrz [icret ve sair haklarrn belirlenmesinde aSaprdaki kriterlere oncelik verir:
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- Elitim bilgisi

- Mesleki bilgive tecrlibe

- Kendini stirekliyenileme ve geligtirme

- Firmaya, etik ilkelere ba!llltk

- Ytjksek ig performanst

Bununla birlikte firmamrzda kendini geligtiren, yenileyen ve firmamtzrn ihtiyaglartnt karSrlayan

tUm personel igin terfi ve kariyer geligimi imkanr bulunmaktadrr. Kariyer geligimi igin baSta Yonetim

Kurulu olmak Uzere ttim ortaklarrmrz personele kariyer geligimi ile ilgili deierlendirme yapmak ve

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

personelin;

i) Personelin difer insanlardan farklr krlan beceri ve yeteneklerinin on plana glkmast

ii) Hedeflerin belirli arahklarla gozden gegirilmesi ve gerektifiinde revize edilmesi

iii) Yazrlr olarak bir kariyer planr olugturulmast

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

geligiminde doiru adrmlan atmast igin gerekli destek sa$lanrr.

Kurumumuzda insan kaynaklarrnda bir diger onemli konu meslef i yeterlilifin sa$lanmast ve

geli5tirilmesidir. Bununla ilgili gerekli egitimler ve bilgilendirmeler kurum iginden veya kurum drStndan

verilebilir. Kurum iginden verilen efritimler, personelin hangi konuda mesleki yeterlili[e ve geliSime

ihtiyacr varsa, o konuda uzman olan ortak tarafrndan verilen efitim ve bilgilendirmele:'le giderilir.

Ayrrca ihtiyag olmasr halinde kurum drgr e!itimlere personelin ihtiyacr oldu[u konularla ilgili olarak

katrlrm sa!lanrr.

Mesleki yeterlilik ve geligimle ilgili olarak kurulu5umuzda kaynak ve destek ile ilgili herhangi bir

krsrtlama bulunmamaktadrr. T[im personel meslekigeligim saflamak istedifii konuyla ilgili olarak baSta

Ydnetim Kurulu olmak lizere tUm ortaklara sozlli veya yazrh olarak bagvuruda bulunabilir.

Firmamlzda mesleki epitim ve geligim sadece personel igin gegerli defrildir. Defigen ve geligen dilnyaya,

mevzuatlara ve kanunlara uyumu sa$layabilmek igin ttim ortaklar ve denetgilerimizde mesleki efiitim

alrrlar. Denetgiler, teorik bilgilerinin ve mesleki becerilerinin yeterli bir seviyede tutulmastnt, mesleki

etik ilkelere uyulmasrnr, mesleki alandaki depigikliklerin takip edilmesini ve mesleki geligimlerinitemine

yonelik olarak si.lrekli epitime tabi tutulur. Bu siirekli efitim Bairmstz Denetim Yonetmelifi'nin 25.

Maddesi olan "SUrekli Egitim" maddesine gore yiiriiti.iliir. Bu maddeye gore; Sicile tescilinden itibaren

denetgilerin her be5 yrlda bir stirekli eiitime iligkin gartlarr kargrlamalarr esasttr. Silrekli efritime ili5kin

hususlar, gerektilinde ilgili kurumlarrn goriigli de alrnarak firmamrz taraftndan dr]zenlenir. Kurumumuz,

denetimin bairmsrzllfilnln ve tarafsrzlrlrnrn sa$lanmasr, denetime olan gUven ile denetimin kalitesinin

artrnlmasl amacryla silrekli e$itime ilave olarak bu Yonetmelik gergevesinde denetgilerin ve meslek

mensuplarrnrn efitilmesi veya efitim seviyelerinin yiikseltilmesi hususunda gerekli tedbirleri altr.

Kurumumuzun en dofru personel kadrosuna sahip olmak igin ayrrca; belirli aralrklarla ortaklar ve titm
personel bir araya gelerek hem firmamrzrn hem de tiim personel ile ilgili durum deferlendirmesiyapar,

istekler, gikayetler ve herhangi bir krsrtlama olmadan diler tirm konu belirlenir, mUzakereler yaptltr,

anlrk saplanrr ve problemlere gozlim yollarr arantr.

in yUrtitiilmesi (Denetimin Kalitesine Yonelik Gozden Gegirme dahil):

A.$. 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



penetimin yUri.itUlme kalitesinin tutarhhfirnr saflayan politika ve prosedUrler olugturulur. Bu tutarltltk,
genellikle yazrlr veya elektronik rehberler, yazrlrmlar veya di$er standart belgelendirme bigimleri ile

sekt6re veya denetimin konusuna ozgU rehberlerin olu$turuln'rasr suretiyle sallanrr. Bu eEitimler
genellikle sozlU olarak anlatrlrr ve pratik olarak uygulamalarr yaprlmaktadrr.

Her bir denetimin yiirijtUlmesi bir sorumlu denetgiye verildifinden Sorumlu Denetginin tanrmlanmrg

sorumluluklarr belirlenir. Bu sorumluluklar belirlenirken ilk olarak denetimin yUrtitme iglemi verilen

sorumlu denetgi; en az 10 yrllrk mesleki deneyime sahip olmalr, sorumlu denetgi ozellipine sahip olmalr,

denetimi yiirUttilen mUgteri firma ile herhangi bir ig iligkisi bulunmamah, yeterli mesleki bilgiye sahip
olmalrdrr.

Uygun denetim ekibi olugturulur. Denetim ekibi olugturulurken denetim ekibinde yer alan personelin

sahip olmasr gereken agafrdaki politika ve prosedUrler dikkate ahnrr:

. Uygun e$itim ve denetim bilgisine ve uygulama tecri,ibesine sahip olmalrdrr.

o Yeterli mesleki standartlara ve ytirtirltikteki mevzuat hUktimlerine iligkin bilgiye sahip

olmalrdrr.

. Bilgi teknolojileri hakkrnda bilgi sahibi olmahdrr

o Denetimi yaprlacak mligterinin faaliyet gosterdiEi sektdr hakkrnda bilgi sahibi olmahdrr.
o Meslekiyargrsrnrdoiruyerdekullanabilmelidir.
o Firmamtztnkalitekontrolveprosediirleriniuygulamalrdlr.

o Etkin planlama, ydnlendirme ve gozetim ile gozden gegiime prosedi.irleri belirlenir.

Kurulugumuzda denetimin y6nlendirilmesi ve gozetimi,

. Denetimin ilerleyiginin takibini,

. Denetim ekibi iiyelerinin yeterlik ve kabiliyetlerinin, gahgmalarrnr yapmak igin yeterli
zamana sahip olup olmadrklarrnrn, kendilerine verilen talimatlarr aniayrp anlamadlklanntn ve

sdz konusu gall5mantn planlanan yaklagrma uygun olarak gergekle5tirilip
gergeklegtirilmedi[inin defierlendirilmesini,

. Denetimin yiiri.iti.ilmesi srrasrnda ortaya grkan 6nemli hususlarrn ele alrnmasrnr,

bunlarrn oneminin de$erlendirilmesini ve planlanan yaklagrmrn uygun bir gekilde

uyarlanmasrnr,

. Denetimin yUrUtiilmesi srrasrnda daha deneyimli denetim ekibi [iyeleri tarafrndan
deferlendirilecek veya istiga re edilecek konularrn belirlenmesini

igerir.

Kurulugumuzda gozden gegirme i5lemi,

o Denetimin mesleki standartlara ve ytirtirl[ikteki mevzuat h[ikiimlerine uygun olarak
yti rUtli I tip yiJ ri.itii I med ifi nin,

o Sorumlu denetgiler, difer denetgilerin yaptrklarr ti.im i5lemleri, olugturduklarr tlim evrak ve

denetim dosyalarrnr gozden gegirir, varsa eksiklikleri giderir.
e ilave de[erlendirme gerektiren onemli hususlarrn ortaya grkrp grkmadrflnln,

9.^=

"ygun istigarelerin yaptltp yaprlmadr!rnrn, ulagrlan sonuglarrn belgelendirilip
rilmedi[inin ve bu sonuglann gerefinin yaprlrp yaprlmadrfrnrn,
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o yaprlan denetimin nitelilini, zamanlamasrnr ve kapsamtnt revize etme ihtiyactntn bulunup

bulunmadtfirntn,
o yaprlan galrgmanrn ulagrlan sonuglart destekleyip desteklemedilinin ve uygun bigimde

belgelendirilip belgelendirilmedifinin , 
.

o Elde edilen kanrtlarrn raporu desteklemek igin yeterli ve uygun olup olmadtltntn,

o Denetim prosedi.irlerinin amaglarrna ulagrlrp ulaSrlmadrgrnrn degerlendirilmesini

igerir.

Denetimlerimizde galrgma kafrtlarrnrn hazlrlanmasr, mU5teri firmantn en son gi.incel mizan, finansal

durum tablosu ve difer kapsamh gelir tablosu incelendikten sonra 9ah5ma kagrdr kodlama sistemine

gore hazrrlantr ve uygun kodlama sistemine gore haztrlanan galtSma kafrtlarr sorumlu denetgi

tarafrndan kontrol edilip imzalanrr. Daha sonra kontrol edilip imzalanan galrSma kafrtlarr mii5teri

firmanrn risk durumuna gore sorumlu denetgi taraftndan bir kere daha gozden gegirilebilmektedir'

Firmamrzdaki bu prosedi.ir tiJm gahgma kaIrtlarr igin uygulanmaktadrr. Qalr5ma kafrrtlarr ile ilgili olarak

difer politika ve prosedi.irler Soyledir:

i) Nihai denetim dosyalarrnrn birlegtirilmesi iSleminin zamantnda tamamlanmast

kurulugumuz igin bi.iyi.ik onem tagrmaktadrr . Bu nedenle bagrmsrz denetim ve stntrlt

bafrmsrz denetim esnasrnda uygun kodlama sistemine g6re oluSturulmuS olan galt5ma

kaIrtlarr en krsa ve en dofru zamanlama ile denetim dosyaslna eklenecek olup bu sUre

denetgi raporu tarihinden itibaren altmr5 gi.inden daha fazla olamaz.

Qalrgma kafirtlarrnrn ne zaman ve kim tarafrndan olu5turulduiu sorumlu denet6iye bildirilir'

Bununla beraber gallgma kafrtlarr lizerinde yaprlan bi.iti.in de!i5iklikler ve gozden

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

ekibiyle paylagrldr[r takdirde bilgilerin mutlaka dofruluk ve biitiinli.i[U korunmaltdtr ve

yetkisiz kiqilerin eri5imine engellenmelidir. Elektronik ortamda veya bastlt halde

oluSturulmu5 olan gall5ma kafrtlarr sorumlu denetginin gozetiminde yedeklendirilir ve

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

galrgma k6frtlarr uygulama kolaylrIr sa!lamasr agtstndan elektronik olarak taranabilir' Bu

gibi hAllerde, soz konusu ga|5ma k6grtlarrnrn dofruluk ve btitilnltifiinti, eri5ilebilirlifini ve

geri kullanrlabilirlifini sallamak igin tasarladrgr prosedi.irler, denetim ekiplerinin, agaitdaki

hususlart yerine getirmesini gerektirebilir:

lslak imzalar, gapraz referanslar ve agrklayrcl notlar d6hil k6[rt ortamtndaki galtgma

k6!rtlarrnrn, astllartntn t0m igerigini yansttacak gekilde taranmtS kopyalartntn

olugturulmast,

Gerekli hdllerde taranmrg kopyalarrn dizinlenmesi ve paraflanmasr ddhil taranmtS

kopyalarrn denetim dosyalartna d6hil edilmesi,

Gerekli h6llerde taranmrg kopyalarrn geri kullanrlabilmesi ve gtkttstntn alrnabilmesi.

ii)

iii) Qalrgma kafrtlarrnrn saklanmasr, denetgi raporu tarihinden itibaren olmak ijzere

olarak ve basrll olarak 10 yrl olarak belirlenmigtir. Bu siire zarfr igerisinde galtSma

elektronik

kagrtlartna

ik ve btiti.inlUk esastna gdre istenildifi zaman eriSilebilmesi gerekmektedir'

Prosedtirleri (Kim, Ne zaman, Nasrl) belirlenir.
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i) Firmamrzda istigareler denetim 5irkelimizdeki tUm qrtaklar ve personel tarafrndan veya

girketimiz dr5rndan 6zel uzmanhpa sahip kigilerle, ilgili konularrn mUzakere edilmesini igerir.

ii) Firmamrzda isti5are igin firmamrzrn entelektfiel sermayeSinin yanr srra uygun ara$trrma

kaynaklarr da kullanrlrr.

iii) Firmamrzda istigare igin herhangi bir konu srnrrlamasrveya personel pozisyon krsrtlamasrgibi

bir durum sdz konusu de$ildir.

iv) Onemli teknik, etik ve difer konularla ilgili olarak denetim girketi iginden veya gereken

h6llerde denetim girketi drgrndan kigilerle yaprlacak istigare;

istigare edilen kigilere, tavsiyelerinin bilgiye dayalr olmasrnr sa$layacak olgularrn tiim
ydnleriyle iletilmesi,

. isti$are edilen kigilerin uygun bilgi, krdem ve deneyime sahip olmalarr ve

istigareler neticesinde ortaya grkan sonuglarrn uygun bigimde belgelendirilmesi ve

uygulanabilmesi h6linde etkin olur.

v) Gori.i5 Ayrr I rkla rrnrn gozUm iine yonelik prosed U rler belirlen ir.

vi) Denetim ekibinin rapor tarihinde veya oncesinde vardr$r onemli yargrlarrn ve raporu
olugtururken ulagtrpr sonuglarrn ve raporun uygunlu$unun tarafsrz olarak deferlendirilir.

Denetimin yiiriit0lmesinde 3 adtm biiyiik onem tagrr bunlar srrasryla;

i) Planlama

ii) Yonlendirme ve Gdzetim

iii)Gdzden Gegirme

Denetim kalitesine y6nelik gdzden gegirme i5lemi uygulanrrken;

' Hangi m0gteri firma igin denetim kalitesine ydnelik gozden gegirme iglemi uygulanaca$rna dair
denetim girketimizin politika ve prosed iirleri olugtu rulur.

' Asgari olarak kapsam belirlenir (Kapsam m0gteri firmanrn bUyi.iklilEtine, faaliyet gosterdili
sektore vb. durumlara gdre defigkenlik gosterebilir).

' Denetim kalitesine yonelik gozden gegirmenin uygulanaca!t zaman belirlenir (Denetimin

kalitesi denetim esnastnda mr yoksa denetim bittikten sonramt uygulanacak buna karar verilir).

' Uygun niteliklere sahip denetimin kalitesini gozden gegiren Ki5i atanrr (Bu kigi kurulug iginden

veya e$er bu ktstaslara sahipse kurulug drgrndan da atanabilir).Bu kigi teknik beceriye, gerekli

yetkiye ve deneyime sahip olmalr aynr zamanda tarafsrz olmalrdrr.

Kurumumuz taraftndan belirlenen igletmeler ile borsada i5lem goren igletmelerin finansal tablolarrnrn
baitmsrz denetimleri drgrndaki denetimlerin hangilerinin kalitesinin gozden gegirilecef inin
belirlenmesine ydnelik krstaslar gunlardrr:

o Kamu yarannr ilgilendirme di.izeyi d6hil denetimin niteligi,

(denetimde veya denetim srnrfrnda olafan drgr risklerin veya durumlarrn tespit edilmesi,

trn denetimin kalitesinin gozden gegirilmesini gerektirip gerektirmedigi
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girketimizde denetim kalitesine yonelik g6zden gegirme belgelendirilirken aSairdaki krstaslar dikkate

alrnmaktadtr:

o Mii$teri kabul anketi

o Scizlegme kabul anketi

o $irketin ig Kontrol Sistemi

. . Denetim Ekibinin Sektore Uygunlugu

o BaEtmstz Denetim SozleSmesi

o Denetim Planlamast

o Genel Denetim Programtntn Uygulanmast

Qahgma Ka[rtlart

Ka nrtlar

BaIrmsrzhk

Gorti5 Farkhhklarr ve istiSareler

Sonuglar

Ayrrca gerekli gori.ildiifiu durumlarda Denetim kalitesinin gdzden gegirilmesiyle ilgili olarak soru formu

detaylarryla haztrlantp doldurulur.

Kurulugumuzda denetim esnasrnda denetimin igerisinde olan tUm kigilerle olugabilecek gori'i5

farklrlrklarr ve bu gori.ig farklrlrklarrn gozi.ime ulagtrrrlmasrna iligkin olarak uygulanabilecek politika ve

prosedtirler;

r Denetim ekibinin kendi igerisinde olugan gori.ig farkhltklartntn nedenleri ele allntr ve en

dofru olacak 5ekilde denetim ekibi, gerekirse denetim ekibi dr5rndan bir uzman yardtmtyla

gdrtlS farklrlrf r olugan btitUn konularda mutabakata vartltr'

o Gorgg farkllklarryla ilgili istigareler yaprlrr, goriig farkhhfirna sahip tiim kigiler bu farkltltit

belgelendirir ve kendi gori.igiini.i bu gekilde ispat etmi$ ve gliglendirmi5 olur. Kanttlt ve

belgeli 96rggler, mevzuata ve yasaya uygunluk durumunda aksi g6rii5 belgelendirilmemiS

ise kabul edilir ve uYgulantr.

. itgili durumlarda sorumlu denetgi ile denetimin kalitesini gozden gegiren ki5i arastnda

gori.i5 farklrlr[r olmasr durumunda denetim ekibinin de gOri.iSU altntr ve mutabakat yaprltr.

f) izleme :

. Kalite Kontrol Sisteminin lizerinde bir izleme Programt olu5turulur.

. Tefti$ prosedi.lrleri olugturulur (denetim tamamlandtktan sonra). Tefti5 prosedUrleri

olugturulurken:

o Donemsel olarak mutlaka her bir sorumlu denetginin galr5masr teftiS kapsamtna

girmeli

o Gerekti[inde mutlaka drSardan birilerine yapttrrlmalt

o Resmi raporlama 5eklinde olmaltdtr.

kler bildirilir ve onlemler altntr'

a

a

a

a

a
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I

Her bir sorumlu denetginin tamamlanmrs en az bir denetiminin periyodik olarak tefti5i d6hil,

kalite kontrol sistemi si.irekli gozden gegirilir ve defierlendirilir,

Denetimi yUrtiten ve denetimin kalitesini gozden gegiren kigi denetim ekibine dahil edilmez,

izleme sUrecinin sonunda tespit edilen eksiklikler ilk olarak de$erlendirilir ve eksiklerin neden

kaynaklan{r$rna dair sebepler aragtrrrlrr. Daha sonra denetim ekibi bir araya gelerek en uygun

gozUmu bulur ve eksiklikleri gidermek igin en dogru bir gekilde galrgarak izleme s[irecinin

sonunda tespit edilen eksikli$i giderir.

izleme sUreci sonunda tespit edilen eksiklikler ve uygun diizeltici adrmlara yonelik tavsiyeler

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

agafirdaki maddelerden olugmahdrr:

Tek bir denetim veya tek bir personele iligkin uygun dttzeltici adtmlar attltr.

Bulgularrn, e[itim ve meslekigeligimden sorumlu kigilere iletilir.

Kalite kontrol politika ve prosed0rlerinde defigiklik yaprlrr ve

girket tarafrndan disiplin iglemlerinin uygulanrr (dzellikle bu davranrgr birden fazla

tekrarlayanlar hakkrnda) .

izleme sonuglarr sorumlu denetgilere ve yonetim kuruluna yrldg en az bir defa bildirilir.

Kuruf ugumuz,izleme prosed[irleri sonuglarrnrn, bir denetgi raporunun uygun olmayabileceiine

veya denetimin yi.iri.iti.ilmesi srrasrnda prosedUrlerin atlandrprna isaret ettigi durumlarda

mesleki standartlara ve y0ri.irl[ikteki mevzuat htikiJmlerine uygunlu$un saflanabilmesi igin

atrlmasr gereken ilave adrmlara karar vermesini ve hukuki danr5manlrk alrp almamayr

de[erlendirerek gerekli adrmlarr atar.

Firmamrz, kalite kontrol sisteminin izlenmesiyle ilgili olarak ytirtitiilen sUrecin sonuglartnr ytlda

en az bir defadan daha az olmamak Lizere sorumlu denetgilere, ve gerekli h6llerde bagta

ydnetim kurulu iiyeleri dahil olmak (izere girketteki tiim ortak ve denetim ekibine kigilere

bildirir. Bu bildirim, gorev tanrmlarrna ve sorumluluklanna uygun olarak, bu ki5ilerin ve denetim
girketinin gerektifiinde hrzlr ve yerinde adrmlar atabilmesini sallayacak yeterlilikte olmahdrr,

Yaprlacak bildirim;

(a) Uygulananizlemeprosedtirlerininagrklanmasrnr,

(b) izleme prosedi.irlerinden elde edilen sonuglarr,

(c) itgiti netterde, sistemik, tekrarlayan veya difer onemli eksikliklerin agrklanmasrnr ve soz

konusu eksikliklerin giderilmesi veya di.izeltilmesi igin atrlan adrmlarr

igerir.

girketimiz bir denetim afrnrn pargasr olarak faaliyetlerini yUrUtUr ve tutarhhfir sallamak igin

izleme prosedlirlerinden bazrlarrnr denetim afir bazrnda uygulayabilir. Denetirn a$r bazrnda

uygulanan izleme politika ve prosediirlerimiz,

Denetim a[r, izleme slirecinin genel kapsamr, boyutu ve sonuglart, ytlda en az bir defa,

denetim airna d6hil girketlerdeki uygun kigilere bildirilir.
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(b) Gerekli adrmlarrn atrlabilmesi igin denetim agr, kalite kontrol sisteminde tespit edilen

eksiklikler, denetim afrna d6hil ilgili denetim 5irketiveya Sirketlerindeki uygun kiSilere

htzltca bildirilir.

$ikdyet ve iddialar

gikdyet ve iddialarrn KaYna[r

Sik6yet ve iddialarrn kurulugumuz iginden veya drgrndan kaynaklandrfr tespit edilir' Tespit

edilmiS eksikliklere yonelik diizeltici adtmlar olarak ;

Tek bir denetim veya tek bir personele ili5kin uygun di.tzeltici adtmlartn atilir'

Bu|gular, efitim ve mes|ekige|iSimden sorumIu ki5i|ere i|eti|ir,

Kalite kontrol politika ve prosedUrlerinde de!i5iklik yaptltr,

Denetim Sirketimizin politika ve prosediirlerine uygun hareket etmeyenler' dzellikle bu

davrantgt tekrarlayanlar hakkrnda denetim Sirketimiz taraftndan disiplin i5lemleri

uYgulantr.

gikayet ve iddialarla ilglli e ndi5elerin Dile Getirebilmesi

gikayet ve iddialarla ilgili endigelerin tOm personel taraftndan higbir endi5e ve korku olmadan

dile getirebilmesi igin agaf,rdaki mail adreslerine bildirim yaprlabilecekleri kuruluSumuz taraftndan tum

personele agrklanmrgtrr. Bu mail adresleri ydnetim kurulu iiyelerimizin mail adresleri olup:

ii)

illl vl

olarak belirlenmi5tir.

gikayet ve iddialarrn sorusturulmasryla ilgili olarak soru$turmaya Sirket ortaklarrndan biri

nezaret eder. Nezaret eden bu ortak;

o Yeterlive uygun deneyime sahip olmaltdtr,

o $irketi iginde yetkisahibi olmaltdtr,

. ilgili denetimin y0r6ttilmesi sirrecinde higbir Sekilde gorev almamtS olmaltdtr'

Sorugturmaya nezaret eden ortak gerekli durumlarda hukuk mi.iSavirini de soruSturmaya d6hil

edebilir.

Ayrrca gikayet ve iddialarrn sorugturulmasr srrastnda, kalite kontrol politika ve prosediirlerinin

tasa.m ve uygulamasrnda eksikliklerin veya kalite kontrol sistemine bir veya birden fazla kiSinin

uymadr[rnrn tesPiti halinde;

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

(b) Bulgular, efitim ve meslekigeli5imden sorumlu ki5ilere iletilir,

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

(a)

(b)

(c)

(d)

(d) Denetim girketimizin politika ve prosedUrlerine uygun hareket etmeyenler' ozellikle bu

\ davranrSr tekrarlayanlar hakkrnda denetim girketimiz taraftndan disiplin i5lemleri

uygulantr.
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15. Diier Hususlar

Kurulugumuz,20tT faaliyet d6neminde KGK'nrn dtlzenlemeleri ve di$er ozel dtizenleyici kurumlartn

bafirmsrz denetim ile ilgili mevzuatlarr ile tamamen uyumlu bir gekilde ba$rmsrz denetim faaliyetlerini

yiirUtmiigtiir.
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