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BD BAGIMSTZ DENETiM ve YMM A.$.
2014 YLLI $EFFAFLIK RAPORU

Kamu Gdzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafindan 26 Arahk
2012 tarih ve 28509 sayrh T.C" Resmi Gazete'de yayrmlanan Balrmsrz Denetim
Ydnetmelili'nin 36'ncr maddesine gdre hazrlanan iqbu qeffaflrk raporu Kuruluqumuz'un
internet sitesinde yayrmlanmrqtrr.
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L- Hukuki Yapr Ye Ortaklar Haklanda Acrklama:

BD Ba[msrz Denetim ve YMM A.$. 24.08.2006 tarihinde kurulmug olup, Sermaye
Piyasasr Kanunu ve Enerji Piyasasr Kanunu htikUmlerine gOre SPK ve EPDK tarafindan
yetkilendirilmig ba[rmsrz denetim qirketidir. Bunun yanl sra "Kamu Gdzetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartlarl Kurumu" (KGK) tarafindan da yetkilendirilmig olup BDI(20141091 sicil
numarasr ile resmi sicile kayrt edilmigtir.

Kurulugumuzun kanuni menkezi "incirli Cad. Yeqil Adah Sok. No:2/A Blok Erman Apt.
Kat:3 Daire:6 BakrrkdyiisfeNgUl" adresinde olup . incirli Cad. Yeqil Adah Sok. No:2/B Blok
Erman Apt. Kat:3 Daire:5 Bakrrkdy/iSTANBUL" adresinde qubesi bulunmaktadrr.

Kuruluqumuzun3l.l22014 tarihi itibariyle ortakhk yaprsr aqagrdaki gibidir.

Ortaklar
Turgut ALBA$ 15,95

15,95

Emin ll,?-l
15,95

t 5.950,00

15,950,00
-^----ii"qi

Lv)rr 15.950,00

ll,e-l
4,225

15.950,00

4.275,00

Muhlis SET
9,911-

100.00

01.04.2014 tarihinde girketimiz ortaklarrndan Yusuf QOT ve 16.05.2014 tarihinde
girketimiz ortaklarrndan Salim ARSLANHAN girket ortakh[rndan ayrrlmrqtrr.

2- Kilit Yiineticileri Sorumlu Denetcileri Hakkrnda Acrklama:

Kuruluqumtztn28.lI.2014 tarihinde yaprlan olaSan genel kurulda 3 yrl stireyle segilen
y<inetim kurulumuza iliqkin bilgiler agalrdaki gibidir. Ydnetim Kurulu iiyelerimizin hepsi aynr
zamanda sorumlu denetcidir

YMM
Ruhsat No

BD VE
KA*$

15.950,00
-1s.tso;oo

lsmail ASLAN

Mililf;NX
Vridriim cotidn SARr-

Ba[rmsrz Denetim
Lisans I{o

BDI?::"014|g"s32? 
"

BD/2014t05430
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Kurulugumuzun "Kalite Kontrol Komitesi" iiyelerine iliqkin bilgiler aqa[rdaki gibidir:

Adr Soyadl
Ba[lmsrz Denetim

Lisans No
YMM

Ruhsat No

BD/20r4/0s430

BD/201410s428

Kuruluqumuzun 31.12.2014 tarihi itibariyle denetim kadrosu agafirdaki gibidir.

24.08.2006

24.08.2006

o-i,-91,?011- 
"

24,08.2006

24.08.2006

05.01.2011

03.05.2014

01.04.2011

3- icinde Yer AldrEr Denetim AErnrn FIuFuki Yaprsr Ve Ozeilikleri:

Kuruluqumuz3l.12.2014 tarihi itibariyle yurt iginde bir gruba bagh olarak gahqmamakta,
yurt drqrnda dayabancr girket anlaqmasr ve $yelifi bulunmamaktadrr.

4. iliskili Denetim Kurutu$larr ve DiEer isletmeler ile Bu iliskilerin Mahiveti:

Kurulugumuzun yurt iginde ve yurt drgrnda kurulu bulunan di[er denetim girketleri ile
denetim standartlarr ve mesleki bilgi paylagrmr drqrnda hukuki bir iliqkisi bulunmamaktadrr,

Organizasyon Yaprsr Hakliirnda Acrklama:

Kuruluqumuz tarafindan verilen denetim hizmetleri 3I.12.2014 tarihi itibariyle toplam
11 kigiden olugan denetim ekibi tarafindan yiiriittilmektedir.

BD BACI lm ve

Mustafa NARINOGLU

34t03t63

34102241

ma Tari
Turgut ALBA$ l-q*"--ly o^g-t-glgi

24.08.2006

Pmin Oztunx ffiffiilD;#i
Sorumlu Dene

Sorumlu Denetgi

Yrldrrtm Gdkhan SARI Sorumlu Denetgi

-cgmjle 
A-LBA"$-

Muhlis SET

-$;,iil"il;;t.i

iYardrmcrsr

Ynulxt"l lru,lxl"$.



Ozet Organizasyon $emasr aga[rdaki gibidir:



Kurulugumuzda olugturulan;

o BaEtmsz Denetim,
o Vergi Damgmanh[r,
r Tam Tasdik Denetimi,
o KDV iadesi iqlemleri,

birimleri SPK, EPDK, UFRSiTFRS ba[rmsrz denetimleri, qirket de[erlemesi, yonetim
damqmanh[r, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Deler Vergisi ve difier vergiler
konusunda denetim/damqmanhk hizmetierini ytiriitmektedir.

6- Kalite Giivence Sistemi incelemesiniu-En Son Ne Zaman yaprldrEr Haklanda Bilsi:

Kuruluqumuzla ilgili olarak 2014 y:irnda Kamu Gdzetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartlarr Kurumu uzmanlarr tarafindan"Kalite Gtivence Sistemi incelemesi" yaprlmrq olup,
sdz konusu inceleme 28.10.201 4 tarihinde tamamlanmrqtrr.

7- 2014 Yrhnda Denetim Hizmeti Verilen KAYIK Listesi:

Kuruluqumuzun 2014 yrhnda denetim hizmeti verdi[i "Kamuya Yararh iktisadi
Kuruluglar" (KAYIK) agagrda gdsterilmiqtir.

4AYIK Adr / Unvanr
A Gayrimenkul Deferleme A.g.
Birko Birlegik Koyunlulular MEnsucat Tic. Ve San. A.g.
Censa Menkul DeSerler A.$.
Ekip Tagrnmaz De[erleme A.g.
Hitit Holding A.$.

8- Denetcilerin Siirekli EEilimine Yiinelik izlenen Politikalar:

Kuruluqumuzda yer alan denetgilerin sorumluluklannr en yiiksek seviyede yerine
getirmeleri igin yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmalan anapolitikamrzdrr.

Bu gergevede girketin sorumlu ortaklarr da dahil olmak izere denetim ekibimizde yer
alan denetgiler de$igen mevzuat konusu.nda stirekli bilgilendirilmekte, qirket bi.inyesinde yaprlan
toplantrlarda teknik tartrgmalar yaprlmaktadrr. Denetim srireglerinde mevcut ve defiqen
mevzuatrn etkileri denetim ekibi arasrnda de[erlendirilerek teorik bilgiler pekiqtirilmektedir,

Denetim kadromuzda yer alan denetgilerimizin gegitli kuruluglar tarafindan yaprlan
toplanfl, seminer v.b. faaliyetlere katrlmalan teqvik edilmektedir. Bu ba[lamda denetgilerimiz
meslek odalart tarafindan dtizenlenen mevzvat, bafirmsrz denetim, TFRS v.b. mesleki konularda
diizenlenen seminerlere i gtirak etmiqlerdir.
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Ayrtca gegiq ddnemi e$itimlerine katrlmasr gereken denetgiler bu egitimlere katrlarak
yaprlan de$erlendirme sonrasmda belgelerini almrqlardrr.

$irket Ortaklarr gahqma hayatrrun izin verdi[i dlgtide istanbul YMMO tarafindan
dtizenlenen haftahk bilgilendirme toplantrlarma ve di[er diizenlenen panel ve toplantrlara iqtirak
etmektedir.

Kuruluqumuz Sorumlu Ortak Denetgileri de dahil olmak :dizerc Etik ilkeler, Ba[rmsu
Denetim Metodolojisi, Ba$rmsrz Denetim/Muhasebe Standartlarr, SPK, EPDK, TTK, Vergi
Mevzualr gibi konularda 95 saat girket igi e[itim gahqmasr yaprlmrqtrr.

zor4 YrLr iCiNDE $i
EGITIM KONULARI

I Kamu Gdzetimi ve Mu
Bilgilendirme iq E[itimi

)

r:
4

KGK- Ba[rmsrz Denetim

-Egittgl
KGK- Tebli$leri Hakkrnd-tu(:Tii'kit; 

M;d'eb;
f, KGK- Denetim Standart

6 UFRS uygulamalarr e[iti

Ttiril f iCar;f K#unu-H;i7

8 Sermaye Piyasasr Ddnem

9 Sosyal Giivenlik Kanunu

10 Ig Giivenligi Mevzuatr

11 Enerji Piyasasr Ddnem

t2 Kalkrnma Aj anslan hibel

13
6361 SayrL Finansal Ki
b-!! gilendirme i9 E gitimi

Egi

H&ind; misiiildirm; i;-Egithd

sq#;j, g;kk,noa Bilsji"*j'# $sltffi : _

lan Hakkrnda Bilgilendirme i9 Efiitimi

m1

Hakkrnda E$itim

igi Degipiklikler E[itimi

E$itimi

E!itimi

Degiqiklikler Efitimi

RffiriMiZcE-pERSoNEiiMiZE VERiLEN HiZMEflei 
I

hasebe ve Denetim Standartlan Kurumu (KGK) Hakkrnda

V6;rim;iigi ve aigei"t6;et-;iiffi; hakkild; BibiHdiim; i;

I

:

-------------1

eri ile ilgili bafrmsrz denetim raporlamasr efitimi

ralama,Faktctring ve Fintfiman $iil;tHi-d;d;--dkkinA;
lg"dittn-._lE--E-g-ilir-'l_

Yukanda belirtilen hizmet iqi e[itimlere ortaklar dahil brittin denetim kadrolarr
katrlmrgtrr.

*-***-----1
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9- BaErmsrzhk ilkesine Uyum:

Sorumlu Denetgi, gdrevli oldu[u her ba[rmsrz denetim iginde, ba[rmsrz denetimin genel
kalitesi konusunda sorumlulu$u tistlenerek, gerek yaptr[r igler ve gerekse ba$rmsrz denetim
ekibine yaplu$r agrklamalar yoluyla ba$rmsrz denetimin her aqamasmda di[er bafirmsrz
denetgilere ba[tmsrz denetimin kalitesi konusunda Ornek olmak zorundadr.

Yaprlan igler ve agrklamalarla ilgili olarak, sorumlu denetgi;
o Mesleki standartlara, yasal ve hukuki diizenlemelere uygun ig yapmanrn,
o BaErmstz denetim kuruluqunun kalite kontrol politika ve ydntemlerinden gerekli olanlarr

kullanmarun,
o GergeEi yansrtan ba[tmsrz denetim raporu drizenlemenin cjnemini ve
o BaErmsrz denetim igi yaprlrrken kalitenin iqin dzti oldu[u hususunu

Ozellikle vurgular.
r Denetgi ve sorumlu denetgilerin ba$rmsrzhk beyanlarrnrn TDS'lere uygun olarak ahndrfrna

ve gergek durumu yansrttr$rnr teyit eder

Sorumlu Denetgi baprmsrzhfr tehdit eden bir durum tespit ettili hallerde, bafrmsz
denetim kuruluqu ile gOrtigiir faaliyet ve lveyaiqlemin iptali veya bagrmsrz denetimden geliilmek
de dahil olmak rd;zerc her ttirlti tedbirin ahnmasmr sa$lamak ve bu konudaki tartrqmalarr ve
sonuglan yazit hale getirmek zorundadr.

Kurulugumuz bafrmsrzhk ve ba[rmsrzh$rn korunmasr hususunda 6102 sayrh Ttirk
Ticaret Kanunu'nun ilgili hiiktimleri ile Baprmsrz Denetim Ydnetmelipi'nin 22'nci maddesine,
Tiirkiye Denetim Standartlarr (TDS)'na ve diSer dtizenleyici Kurul ve Kurumlann
dtizenlemelerine uygunlu$un sa$lanmasr hususundaki gdzden gegirmeleri yeterli kapsamda,
nitelikte ve zamanrnda gergekleqtirmekte olup, TDS'lere uygun olarak denetim ekibimizde yer
alan denetgi ve sorumlu denetgilerden ba[rmsrzhk beyanlan ahnmaktadr. Alman balrmsrzlk
beyanlarr gergek durumu yansttmakta olup, baSrmsrzh[rn korunmasr hususunda stireg igerisinde
meydana gelebilecek deligiklikler etkin bir gekilde gdzden gegirilmektedir.

10- Kurulusa iliskin X'inansal Bileiler:

Kurulugumuzun3l.I2,2014 tarihi itibariyle dzet finansal bilgiler agaprdaki gibidir:

Finansal Bilgiler
Finansal Tablo Denetimi
Difer Denetimler
Denetim Drgr Hizmetler
Toplam

Tutar (TL)
166.379,22

183.202,44

20.890

370.470,66

BD BACI
YEMINLI



1 1- Sorumlu Denetsilerin ticretlendirme Esaslarrna iliskin Bilsileri

Sorumlu denetgilerin bafirmsrz denetim gahgmalanndan dolayr, iistlenmig olduklarr
sorumluklarr karqrh[r ticretleri, genel kurul tarafindan kar payr da[rtrmrna iligkin alman karcra
gcire ookar payl" olarak verilmektedir,

12- Kalite Kontrol Sisteminin Tanrtrmr Ve Bu Sistemin Etkin Qlarak CahstrEr$a Dair
Denetim Kurulusu Yiinetiminin Beyanr:

Kaliteyi, denetimlerin ytiriitiilmesinde vazgegilmez bir unsur olarak kabul eden bir
kuumsal kiilttirii tegvik etmek igin politika ve prosediirler oluqturmak, bunlarm sorunsuz
yiiriittilmesini saplamak ydnetim kurulumuzun sorumlulugundadrr.

Kalite kontrol sisteminin oluqturulma amacl yaprlan gahgmalann, mesleki standartlara ve
ytirtirltikteki yasal ve di[er diizenleyici hiikiimlere uygunlu$una ve diizenlenen raporlarrn, iginde
bulunulan koqullara uygun oldu$una iliqkin makul grivence saglayan bir kalite kontrol sistemi
kurmak ve bu sistemin devamhhfrnr sa$lamaktrr.

Kuruluqumuzun Kalite Giivence Sistemi; kuruluqun ig kalite kontrol degerlendirmesini ve
segilen denetim dosyalarmtn incelenmesini kapsar. Bu inceleme, denetim standartlanna ve
bafrmsrzhk gartlanna uygunluk, harcanan kaynaklann nicelik ve niteli$i ile denetim iicretleri
konulanm kapsar.

UKKS 1, kalite kontrol uygulamalarrna paralel olarak kuruluqumuz tarafindan kalite
kontrol uygulamalarr aga[rdaki ana baqhklarda yiirtittilmektedir;

o YdnetiminSorumluluklarr.

o Etik ilkeler.

Mtigteri Kabuhi ve Devamhhfr,

insan Kaynaklan,

Denetim Faaliyetlerinin Yiiriittilmesi,

Gdzetim,

o KaliteKontrol SistemininBeleelendirilmesi.

BD
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Bu gergevede;

12-a) BaErmsrz Penetim Kalitesinin Sa4lanmasrnda Yiinetim Kurulunun
SorumlqluEu:

Ydnetim Kurulu ba[tmsrz denetimin her safhasrnda ytiksek kalitenin saglanmasr
igin aqaprdaki tedbirleri alrr.

r $irket politikasrmn azami kalitenin sa[lanmasr ve korunmasr ana
prensibinin girketin her kademesindeki personele benimsetilmesi igin
eSitim gahqmalarr ve periyodik toplantrlar dtizenlenir.

$irketin ana politikalarrm belirlenirken kalitenin sa$anmasr ve devamrmn
ticari kaygrlann dniinde oldulu prensibinin esas oldupu vurgulanrr.

o $irketin kalite kontroliine iliqkin olarak personele devamh olarak bilgi
verilir.

. insan kaynaklarr politikasrnda kalitenin saSlanmasr ve devamhhk
gdzetilir.

o Kalitenin sa$lanmasr ve devamhhfmrn temini igin kontrol sistemleri
olupturulur.

Geliqmelere gdre yukarrdakiler drqrnda ek tedbirler de alrr.

12-b) BaErmsrz Denetim Kalitesinin SaElanmaspda Sorumlu Denetcinin
SorumluluEu:

Sorumlu Denetgi, gdrevli oldu$u her ba$rmsz denetim iqinde, baprmsz denetimin genel
kalitesi konusunda sorumlulufu iistlenerek, gerek yaptrfr iqler ve gerekse ba$rmsrz denetim
ekibine yaptr$r agrklamalar yoluyla ba[rmsrz denetimin her agamasmda diSer ba[rmsrz
denetgilere balrmsrz denetimin kalitesi konusunda dmek olmak zorundadr.

Yaprlan igler ve agrklamalarla ilgili olarak, sorumlu denetgi;
o Mesleki standartlara, yasalve hukuki diizenlemelere uygun iq yapmarun,
o BaErmsz denetim kuruluqunun kalite kontrol politika ve yontemlerinden

gerekli olanlarr kullanmarun,
o GergeEi yansrtan ba[rmsrz denetim raporu dtizenlemenin onemini ve
o BaEtmsrz denetim iqi yaprlrrken kalitenin iqin dzii oldugu hususunu

dzellikle vurgular.

BD
yEDrlNrl
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12-c) Etik ilkeler:

Sorumlu denetgisi etik ilkelere uygun olmayan hususlarm varhlr konusunda dikkatli
olmak zorundadr

Sorumlu denetgi ekipte yer alan ba$rmsrz denetgilerin etik ilkelere uyumunu gdzetir.

Temel nitelikteki etik ilkeler aqagrda yer almaktadrr.

o Diiriistliik: Denetim elemam her ttirlii iq iliqkisinde diirtist ve agrk sdzlti
olmahdrr.

o Tarafsrzhk: Denetim elemaru, yaptrEr denetim faaliyeti ile ilgili higbir
dnyargt, grkar gatrgmasl veya baqkalarrmn yorum ve baskrlanrun mesleki yargrsrnr etkilemesine
izin vermemelidir.

o Mesleki Yeterlilik, Mesleki Ozen ve Titizlik Denetim elemam, mesleki
bilgi ve becerilerini stirekli geligtirmek ve tistlendi$i sorumlulu[u yerine getirecek seviyede
tutmak zorundadr.

o Giivenilirlik: Denetim elemam, denetim faaliyeti srasmda edindi[i
bil gil eri gizli tutar ak iigiincti q ahr s larl a p ayl aqmamah drr.

r Mesleki Davranrg: Denetim elemaru, uymak zonnda oldu$u yasal
diizenlemelere uyarak meslek imajrna zarur getirecek davramglardan kagrnmak zorundadr.

o Ba[rmsrzhk: $irket ve denetim ekibi denetim faaliyetini yaptrfr
miiqterilerine aqa[rdaki hizmetleri veremez;

-De[erleme ve akttierya hizmetleri verilmesi veya ekspertiz ve
raporu hazrrlanmasr,

-ig denetim fonksiyonunun yerine getirilmesi ya da ig
fonksiyonuna destek hizmeti verilmesi,

-Ydnetim veya insan kaynaklan fonksiyonlarmm yerine getirilmesi,
-Aracrhk veya yatmrm daruqmanh$r hizmetlerinin verilmesi,
-Hukuki damgmanhk veya di$er uzmanhk hizmetlerinin verilmesi,
-Denetim faaliyetinin yiiriittilecefi iqletmenin hisse senetlerine sahip

olamazo

-Denetim yaprlacak iqletmede, denetim elemarurun yakrn bir aile iiyesi
ydnetici konumund a olamaz,

-Denetimi yaprlaoak iqletmede, denetim elemam finansal tablolarrn
hanrlawra siirecinde gdrev alamaz,

-Muhasebe defterlerinin tutulmasr ve buna iligkin di[er hizmetlerin
verilmesi,

-Finansal bilgi sistemi kurulmasr ve geligtirilmesi ile iqletmecilik, ,

muhasebe, finans konularrndaki uygulamalarla ilgili danrqmanhk hizmeti
verilmesi, belge diizenlenmesi ve rapor hazrrlanmasr,

-Tahkim ve bilirkiqilik y apJmas4

,"il?^pff; iIiiimmf,Ii"*
//Nt/L/ \',

uygunluk

denetim
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Yukanda maddeler halinde ifade edilen ilkelerin girket ortaklarr dahil olmak iJrzerc

denetim ekipleri ve di[er personel tarafindan uygulamp uygulanmadrfr takip edilir.

Etik ilkelere iligkin qirket iginde efitim toplantrlarr yaprlrr.

Ekip baglarr ekiplerinde bulunan gahgma ekiplerini etik ilkelerin uygulanmasr yontinden
izler ve delerlendirmeye tabi tutar.

12-d) Miisterinin Kabulii Miisterivle Olan iliskinin Devamr:

Sorumlu denetgi, miiqterinin kabulii, miiqteriyle olan iligkinin devamt ve lzellik arz
eden balrmsz denetimlerle ilgili gerekli usul ve esaslann izlendi[inden emin olmak ve ulaqrlan
sonuglarrn yazh hale getirilmesini sa[lamak zorundadr.

Sorumlu denetgi mi.igterinin kabulti ve iliqkinin devamma iligkin karar siirecini baqlatmrg
olmasa bile, verilen en son karann uygun olup olmadr[rm tespit eder.

Bu stireg agalrdaki hususlarm gdz dniine ahnmasrm gerektirir;
o i$letme y0netiminde etkin olanlar ve ydnetimden sorumlu kigiler ile ana

ortaklann diirtistltigii,
r BaEtmsrz denetim ekibinin iglerin yapilmasr bakrmmdan yeterliligi ve gerekli

zamanve kaynala sahip olup olmadrfir ve
o BaEtmsrz denetim kuruluqu ve ekibin etik ilkelere uyup uymadr[r.

Miiqteriyle olan ba[rmstz denetim iligkisinin devam edip etmeyecefine karar verilirken,
mevcut ve dnceki ddnemde ortaya gtkan, mtigterinin faaliyet alarumn ba[rmsrz denetim
kuruluqunun yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadrfr bir alana kaymasr gibi cinemli hususlann
varhSr ve bunlarm etkileri gciz dniine alrrur.

Miiqterinin kabuliinden soffa, sorumlu denetgi igin kabultni.i etkileyen bir bilgi
edinmigse, bu durumda konuyu derhal ba[rmsrz denetim kuruluquna tagryarak Kuruluq tarafindan
gerekli iqlemlerin yaprlmasrnr saplar.

Miigteri Kabulii ve Devamhhfr Kurallarr;

o Denetim sdzleqmesi yaplacak firmamn, ydnetimden sorumlu kiqiler ve ortaklarrn
tespiti,

o Denetim sdzlegmesi yaprlacak firmamn, finansal durumu hakkrnda bilgi alma,
o Denetim sdzleqmesi yaprlacak firmarun, hangi sektdrde faaliyet gdsterdi$i,
o Denetim sdzleqmesi yaprlacak firmamn, halka agrk bir qirket olup olmadr$mrn

tespiti,
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Denetim sOzlegmesi yaprlacak firmamn, ydnetici ve ortaklarmm piyasadaki imaj
tespiti,

Denetim sOzlegmesi yzrprlacak firmarun; varsa, gahqtrsr avukat ve di[er
damqmanlann tespiti,

Denetim sdzlegmesi yaprlacak firmanm, ydnetim kadrosunun diirtistlU[ti ile ilgili
aragtrma,

Denetim sdzleqmesi yaprlacak firmamn, kurumsal yonetim anllayrgrrun tespiti,
Denetim sOzlegmesi yaprlacak ftrmarun, devam eden dnemli davalarrrun tespiti,
Denetim sdzleqmesi yaprlacak firmamn, igletme ydnetiminde etkin olanlar ile
ydnetimden sorumlu kiqilerin ve ana ortaklarrn denetim gahqmasmr zorlaqtrracak
durumda olma durumunun tespiti,

Denetim sdzleqmesi yaplacak firmarun, ba[rmsrz denetim el:ibinin gahqmalarrna
yeterli ve gerekli zaman ile sistem ve ekibin varh[mm tespiti,,

Denetim sdzlegmesi yapLlacak firmarun, ba$rmsrz denetim gahqmasmr yapacak
ekibinin mesleki etik ilkelere uyum konusunda baskr yapma e[iliminin
araqtrnlmasr,

Denetim sdzleqmesi yaprlacak firmarun, onceki ddnem denetim gahqmasrnda
sunulan rapor olup olmarfi$mrn ve verilen raporun tespiti,

Risk analizi tamamlandrktan soffa sorumlu ortak ve di$er ydneticiler miiqteriyi
kabul edilip edilmemesine karar verirler,

Kabul edilen mriqteri igin belirlenen risk smrflamasr gergevesinde gerekli denetim
prosedtirlerinin uygulanmasmt sa[lamak dncelikle ilgili sorumlu orta[rn
g6revidir.

Mtigteri ortakhfrn genel kurul toplantrlarrna katrlmak ve bu toplantrlarda
istenildi[i takdirde, bafrmsrz denetim faaliyetini ve sonuglarr hakkrnda
agrklamalarda bulunmak.

12-e) insan Kav4aklarr:

Kuruluqumuz, gerekli yeterli[e ve beceriye sahip uygun
giirevlendirilmesine ydnelik politika ve prosediirlerini olugturmugtur:

personelin

$irketimiz her yrlbaqrnda ig ve kadro planlamasr yaparak ek personel gerekip
gerekmedi$ini tespit eder. Yrl iginde de personel gereksinimi oldufu takdirde ahm yaprlrr.

iqe ahnacak personelin kadro tanlmrna uygun niteliklerine dikkat edilir.(Sorumlu Denetgi,
Krdemli Denetgi, Denetgi, Denetgi Yardlmcrsr)
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Genel olarak ba[rmsrz denetim ekibinden beklenen yetenek ve yeterlilikler;

o Alman uygun efitim ve ba[rmsrz denetimlere igtirak yolu ile benzeri nitelikte
ve zorluktaki ba[rmsrz denetim igini anlamak ve gergekleqtirmek hususunda

deneyime,

o BaEtmsrz denetim standartlarr ile hukuki ve yasal diizenlemeler konusunda
yeterli bilgiye,

. ilgili bilgi teknolojileri dahil uygun dtizeyde teknik bilgiye,
o Mii$terinin faaliyette bulundupu sektcir hakkrnda yeterli bilgiye,
o Mesleki karar verme yetenepine,

e BaEtmsz denetim kuruluqunun kalite kontrol politika ve ydntemlerini
kavrama yetenefiine sahip olmaktrr,

Mesleki yeterlili[e sa$lanmasr ve geliqtirilmesi esas olarak denetgilerin kendi
sorumlulu[u altrndadrr.Bunun igin meslek igi epitim ve kurs gahqmalan yaprlrr.

12-fl Denetim Faalivetlerinirr Yiiriitiilmesi:

. BaErmsrzDenetiminYiiriittilmesi

Sorumlu denetgi, ba[rmsrz denetim faaliyetinin ba[rmsrz denetim standartlan ile yasal ve
hukuki diizenlemelere uygun olarak yaprlmasr siirecinde, y6nlendirme, gdzetim ve verimlilikle
ilgili hususlardan ve ba[rmsz denetim raporunun gergepi yansrtacak gekilde hazrlanmasrndan
sorumludur.

Sorumlu denetgi baSrmsrz denetim ekibindeki bagrmsrz denetgileri aqagrda belirtilen
hususlarda bilgilendirerek ba[rmsrz denetim faaliyetini ydnetir.

o Ekiptekilerin sorumlulu[u,
o i$letme faaliyetlerinin do[asr,
o Riskle ilgili hususlar,
o Ortaya qrkabilecek sorunlar ve
o BaErmsrz denetim iqinin y0riiti.ilmesiyle ilgili aynntrlar.

Ba$rmsrz denetim ekibindeki ba$rmsrz denetgilerin sorumlulu$u, kendilerine verilen igi
objektif bir bakrg aglsr ve mesleki gtiphecilik ve dzenle etik ilkeleri gdzeterek yapmaktrr.
Ba[rmsrz denetim ekibindeki krdemsizlerin daha krdemli denetgilere sorular ydneltmeleri
beklenir. BaSrmsrz denetim ekibinde yer alan ba[rmsrz denetgiler de aralannda gereken iletiqimi
kurarlar.
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o Denetim Ekibinin Belirlenmesi;

o $irket, denetim gahqmasma baqlamadan <ince yaprlacak denetim
gahgmasr ile ilgili bir britge hanrlw. Bu btitgede denetim ekibinin
kimlerden oluqmasr gerekti[i ve her bir denetim elemammn kag saat
qahqacagr planlarur,

o Denetim ekibrinde gdrev alacakbalrmsrz denetim elemanlarr, denetim
konusunda uzmanlagmrq sorumlu ortak, ortak, denetim miidiirii,
denetim $ofi ve asistanlarrndan bapka destek almmasr gerektigi
durumlarda bilgi iglem ruzman1 vergi uzmam, Uluslar arasr

Finansal Raporlama StandartlarL uzmanr gibi mesleki sorumluluklarrm
yerine getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki egitime sahip, 3568
sayrh Kanuna gdre belirlenen stirekli mesleki efitim de dahil olmak tizere
di.izenli ve siirekli hizmet igi elitime katrlan denetim elemanlarmda oluqur,

o Denetim ekibi, denetim standartlarr ile hukuki yasal dtizenlemeler
konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip denetim elemanlarrndan
oluqur,

o Denetim ekibi, bilgi ve teknolojileri dahil uygun dtizeyde teknik bilgi
ve deneyime sahip denetim elemanlarmdan oluqur,

o Denetim ekibi, miiqterinin faaliyette bulundu[u sektdr hakkrnda yeterli
bilgi ve deneyime sahip denetim elemanlarrndan oluqur,

o Denetim ekibi, mesleki karar verme yetene[i olan, yeterli bilgi ve
deneyime sahip denetim elemanlanndan oluqur,

. BaErmsz denetim gahqmalanru yapan denetgiler, denetimi yaprlacak
firmalann sahibi ve ortaklarr ile yakrnhk baSr olmayacaktrr. Denetimi
yaprlacak firma ve ortaklarr ile herhangi bir grkar iliqkisinden uzak
olacaktrr,

o BaErmsrz denetim gahqmalan, denetimi yapacak yetkili denetim ekibi
tarafindan yi.iriittilecektir,

o BaEtmsrz denetgiler, baErmsrzhklarrnr ya da yasal di.izenlemelere
uygunlu[u tehlikeye driqtirecek hususlarr ve bunlarr dnleyici tedbirleri
gahgma ka[rllarrna aktarmak ilgili sorumlu denetgiye ve kalite
gtivence sisteminden sorumlu olarak gdrevlendirilen sorumlu
denetgileri bil gilendirmekle ytikiimhidtir.

o Denetim Faaliyetlerinin Yiirtitiilmesi;

Denetim galtgmasr denetim ekibirrden sorumlu denetgi baqkanhlrnda, denetim gahgmasrnr
planlamak amac;r ile toplanmasryla baqlar. Bu toplantrda sorumlu denetgi tarafindan miiqteri,
iginde bulundupu sektdr, gahgmamn kapsamr, denetim gahgmasrnda karqrlaqrlmasr beklenen
riskler, gahqma sonunda mi.iqterinin beklentileri ve a konulannda bilgilendirme yaprlrr.
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Ba[rmsrz denetim ekibi, deinetim faaliyetine baglamadan aqafirdaki hususlarda
bilgilenmek ve denetim gahgmasrnr belirdenen programa gdre sonuglandrracaktr.

o BaEtmsrz denetim iqinin yiirtitiilmesiyle ilgili aynntrlar,
o Denetim ekibinde yer alanlarm sorumluluklarr,
o Denetimi yaprlacak iqletme faaliyetlerinin yaprsr,
r Denetim gahgmasmda kal'grlaqrlacak riskler,
o Denetim faaliyeti srasrnda ortayagrkabilecek sorunlar.
o Denetim ekibinin yaptr[r gahqmalarrn raporlanmasl ve kurallarr;
o Denetim galtgmasrrun, baltmstz denetim standartlarrna uygunlufu,
o Denetim srastnda, gerelcli konularda ahnan beyanlarrn yazit olarak kayrtlara

gegirilmesi,
o Denetim gahqmasmrn planlanan stirede yaprlmasr,
o Denetim galtgmasmda, gerhqma kalrtlannrn sonuglan do$rulamasr ve yazrh olarak

kayrtlara gegirilmesi ve galtgma kafrtlan ile denetim sonucunu etkileyen bilgileri
igeren evrak, en az beq yrl stire ile girket arqivinde saklanacaktrr,

o Denetim galtqmast sonunda olugacak denetim gOrtigti igin yeterli ve destekleyici
y azir belgelerin olmasr,

Denetim galtqmasr srasmda muhasebe ve raporlama ile ilgili olarak daha once hig
karqrlaqrlmamrg bir durumda kargrlagrldr$mda, teknik uzmanlardan veya Kalite Gtivence
Sisteminden Sorumlu Denetgilerden gdrrip alrrur.

Denetim galtqmasrmn planlama toplantrsrnda belirlenen kurallar ve final gahgmasrnda
uygulanacak denetim tekniklerinin kontrolleri, sorumlu denetgi taraflndan gozden gegirilerek
varsa gerekli diizeltmeler yaprldrktan soffa onaylarur.

o BaErmstz denetim ekibinin ba[rmsrzh[r konusundaki deferlendirmeler,
o Denetim elemanlannca, denetim gahgmalannda yaprlan risk de[erlendirmeleri,
o Denetim elemanlannca, dnemlilik ve dnemli riskler konusunda alman kararlar,
I Karma$rk konularda bir uzmarL gdrtigiinrin yazh olarak ahnarak gahgma

ka[rtlanna eklenip eklenmedi$i ve bu gdriige uyulup uyulmadrgr,
o Uluslararast Finansal trlaporlama Standartlan ve mali tablolar igin tiim

agrklamalarrn gerekti[i gibi yaprldrprmn'okontrol listesinin" denetimi,
o Denetim elemanlarmca, denetim srrasmda tespit edilen diizeltilmiq ve

di.izeltilmemiq yanhqhklann niteli[i ve dnemi,
o i$letme ydnetimine iletiler:ek hususlar,
o Denetim elemanlarrnca, diizenlenen gahgma kalrtlarrnrn dnemli kararlarr ve

ulagrlan sonuglarr gdsterir nitelikte olup olmadrgr,
o BaErmsrz denetim raporunun uygunlu$u,
o Olumlu g0rii$ igermeyen <lenetim raporlann incelenmesi
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Yaprlan ba[tmsrz denetimin amacmm ekipte yer alan ttim bafrmsrz denetqiler tarafrndan
anlaqtlmasr gereklidir. Bu kapsamda, ekipte yer alan krdemsizlerin kendilerine verilen iqin
amacml kavrayabilmeleri igin bafrmsrz denetimin, ekip gahgmasl ve refakat gahqmasr qeklinde
y0riittilmesi gerekir.

12-e) Ekibin Giizetimi ve Giizden Gecirme:

Ekibin gOzetimi aqa[rdaki hususlarr igerir;
r BaErmsrz denetim gahqmasrnda kaydedilen a$amayl takip etmek,
. EkiP elemanlanrun yetenek ve yeterliliklerini g62 0ni.ine alarak, iqi

tamamlamak igin stirelerinin yeterli olup olmadrfir, verilen talimatlan anlama
diizeyleri ve iqin planlandr[r gibi yiirtitiihip ytiriitiilmedilini tespit etmek,

o BaEtmsz denetim srasmda ortaya grkan hususlan cjnemliliklerrni 96z
dniine alarak saptamak ve planlanmrq ba[rmsrz denetim yaklagrmrm buna
uygun olarak defigtirmek,

o Daru$ma gerektiren hususlarr belirlemek, balrmsrz denetim srasmda daha
krdemlilerle konuyu gdriiqmek,

Gdzden gegirme sorumlulupu, daha krdemli ekip riyelerinin daha krdemsizlerin iqlerini
incelemeleri temeline dayarur. Bu sorumlulu[u yerine getiren ba$rmsrz denetgi, aqagrdaki
hususlan dikkate alrr.

o BaErmsrz denetim iginin ba$rmsrz denetim standartlarrna, yasal ve hukuki
diizenlemelere uyguntrupu,

. Onemli konularm dahaayrrrtrh incelenmek iizere ortayakonuldulu,
o Gerekli konularda fikir damqrldr$r ve ulagrlan sonuglann yanh hale getirilerek

uygulandrpr,
o Yaprlan igin zamanlarna ve igeri$inin gdzden gegirildifi,
o Yaprlan iqin ulaqrlan sionuglan destekledi[i ve yazit hale getirildigi,
o Ba$tmstz denetim karutlarmm yeterli ve ba[rmsrz denetim raporunu

destekleyecek nitelikte oldu[u,
o BaErmsrz denetim tekniklerinin amaglanrun gergeklegtirildili.

Sorumlu denetginin, ba[tmsrz denetim raporu nihai hale gelmeden bagrmsrz denetime
iliqkin gahgma ka$rtlanm incelemek ve ekiple konulan tartrqmak suretiyle vanlan sonuglarr ve
ba[rmsz denetim raporunu destekleyecek yeterlilikte ba[rmsrz denetim kanrtr toplandrfr
hususundan emin olmasr gerekir.

Sorumlu denetgi ba[rmsrz denetimin uygun gdrece[i aqamalannda inceleme yapar. Bu
durum, baF:tmsrz denetim raporu heniiz tamamlanmadan dnemli konularrn zamalrnda sorumlu
ortak bag denetginin istepine uygun olarak gcizrimlenmesini saflar.
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Gdzden gegirme, ba[rmsrz denetimin yoruma agrk kritik konularmr, ba[rmsrz denetim
srasmda tespit edilen, Ozellikle zor ve incelikli alanlan, cinemli riskleri ve sorumlu denetginin
dnemli buldu[u difier alanlan kapsar.

Sorumlu denetginin tiim gahgmel ka[rtlarrm incelemesi gerekmez, ancak yaptrfir gdzden
gegirmenin stire ve kapsammr yazithale getirmesi gerekir.

G0zden gegirme srasmda ba$rmsrz denetim iqinin baqka bir sorumlu denetgi tarafindan
devralmmasr halinde, sorumlu denetginin desigiklik tarihine kadar yaprlan tum iqlerin gdzden
gegirilmesini de yapmast gerekir. Sdz konusu kontroliin, bafrmsu denetimin plan ve
programmln ba$rmsz denetim standartlarr ile hukuki dtizenlemelere uygun olarak yaprldrgr
hususunda yeni sorumlu denetgiyi de ikna etmesi gerekir.

Birden gok sorumlu denetginin gOrev aldr[r ba[rmsrz denetimlerde her birinin
sorumluluklarmrn gok iyi tarumlanmrg ve ekip tarafindananlagrlmrq olmasr garttr.

12-h) Danrsma:

Sorumlu denetgi;

. Ekipteki ba$rmsrz clenetgilerin zor ve hassas konularda gerekli damqma
hizmetini aldrklanndim emin olmak,

o BaErmsrz denetim srrasrnda gerek ekip iginden gerekse ekip drqrndan ve
ba[rmsrz denetim kuruluqu drqrndan uygun qekilde, gerekli bilgiye sahip
ki gi I erden fi kir danr gr I dr[rna kanaat g etirmek,

r Danr$marun sonucu, igeri[i ve kapsammdan tatmin olmal<
hale getirerek damqrlan kiqi ile uzlagmrq olmak ve

ve sonuglan yazlr

o Dant$tlan husus ile ilgili uzlagrlan sonucun uygulamaya gegirilmig
oldu[undan emin olmak

zorundadr.

Teknik, etik veya diper husus.lar tizerinde etkin bir danrgma hizmeti ahnabilmesi,
damgrlacak kiqilere konuyla ilgili her tiirlii bilginin verilmesine ba[hdrr. gartlar gerektirdiginde
bafrmsrz denetim ekibi kuruluq iginden veya drgrndan gerekli bilgi, deneyim u" ktde*e iahip
kigilerden damqma hizmeti alabilir. Danrqrlarak ulagrlan sonuglar yazh hale getirilir ve
uygulamaya konulur.

Balrmsrz denetim kurulugunun yeterli ig kaynaga sahip olmadr[r durumda, mesleki
kuruluglardan, diizenleyici kuruluglaxlan ve diger girketlerden damgma hizmeti almasr
miimktindiir.

Zor ve hassas konular da dahil olmak izere, alman damqma hizmetine iligkin olarak
dtizenlenen gahgma ka[rdrmn igerigi konusunda hem damgan hem de danrqrlan kiqilerin mutabrk
olmasr gerekir.

Konuyla ilgili
ve alman kararlar ile
olmasr gerekir.

gahgma kafrtlannnn, darugma gerektiren konu hakkrnda ulaqrlan sonuglar
kararrara esas ol:m hugrylarr ve uygulama esaslarml igerecek ayrrntrda
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L2-r) Gd riislerdeki X'arkhhklar

Balrmsrz denetim ekibinin igerisinde fikir danrqrlantaraflar ile veya kontroldr ile sorumlu
denetgi arasrnda g0riiq farkhhklan oldu[u takdirde, ba$rmsrz denetim ekibi bu farkhhklarr
giderebilmek tizere ba$rmsz denetim kuruluqunun farkh gdriiqlerin gdz:timiinde uyguladrfr
politika ve ydntemleri uygular.

Sorumlu denetgi, ekip iiyelerini gerekli oldu[unda bu gdriiq farkhhklarrm kendisine veya
difer ekip tiyelerine higbir endiqe duymadan iletmeleri hususunda bilgilendirir.

12-i) Kalite Kontrol Sisteminin Belgelendirilmesi:

Kalite Gtivence Sistemi sorumlu ortaklarrl qirkette gahqacak personel, denetim
elemanlanmn epitimi, mtigteri kabul ve devamhhfr, denetim faaliyetlerinin yiiriitiilmesi, denetim
faaliyetleri ytinitiiliirken kargrlaqrlacak problemler igin gdztim yollarr ve sistemin gdzetimi
konularrnda politika ve prosediirlefiyaz:Jr hale getirir ve uygulanmasmr saflar.

Kalite Giivence Sisteminin gdzden gegirilmesinin kapsamy bazr denetim dosyalanrun
segilerek test edilmesine ve uygun denetim standartlarr ve ba[rmsrzhk ilkelerine uyumun, tahsis
edilen kaynaklarrn nitelik ve nicelifi ile Odenen denetim iicretinin karqrlaqtrrrlmasmr igerir.

Sorumlu denetgi;

o G6zetim sonuglarmcla yer alan eksikliklerin baprmsrz denetimi etkileyip
etkilemedi[ini ve

o Bu duruma gdztim igin balrmsrz denetim kurulugu tarafindan ahnan
dnlemlerin yeterli olup olmadr[rm d efie rle n d i ri r,

Ba[rmsrz denetim kurulugunun kalite kontrol sistemindeki eksiklikler belirli bir bagrmsrz
denetim iginin ba[rmsz denetim standartlarrna, ve mevzuata uygun yaprlmadr$ veya bafrmsrz
denetim raporunun gerge[i yansrtmadrsr anlamrna gelmez.

iqletmelerin finansal tablolarrmn baSrmsrz denetiminde sorumlu denetgi,
o Kontroldrtin atandr[rndan emin olmak,
o BaEtmsz denetim kalitesinin kontrolti aqamasmda ortaya grkanlar dahil

balrmsrz denetim esnasrnda ortaya grkan dnemli hususlan kontrolor ile
tartrgmak ve

o BaErmsrz denetim kalitesinin kontrolti tamamlananakadar ba$rmsrz denetim
raporunu bitirmemek zo ru n d a d r r.

Bu kontroliin yaprldrlr difer ba$rms.z denetim iqlerinde de sorumlu denetgi yukarrda
belirtilen hususlara uyar.

Bdyle bir kontroliin gerekli olrnadrlr balrmsz denetimin baqlangrg agamalarmda da
sorumlu denetginin muhtemel kontrol ihtiyacrnr fark etme sorumluluSu vardr.
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Ba[rmsrz denetim kalitesinin kontrolti, ekip tarafindan ahnan cinemli kararlar ile ba$rmsrz
denetim raporunun oluqumunda ulagrlan sonuglarm objektif bir de[erlendirmesi olup, sorumlu
denetgi ile tartrgmayr, ba$rmsrz denetim raporunun uygun olup olmadrpr gdz ontine ahnarak
fi nansal bil gilerin gdzden ge girilmesini i gerir.

Finansal tablolarrn ba[rmsrz denetimine iliqkin kontrol agagrdaki hususlan igerir.

o BaErmsrz denetim ek.ibinin 0ze11ik arz eden ba[rmsrz denetim igleriyle ilgili
olarak ba[rmsrz denetim kuruluqunun baprmsrzhlr konusundaki
deperlendirmeleri,

o BaErmsz denetim srrasmda tespit edilen dnemli riskler, bafirmsrz denetim
ekibinin de$erlendirmeleri ve cevaplarr da dahil olmak ltzerc risk
deIerlendirmeleri,

o Onemlilik ve dnemli rriskler konusunda alman kararlar,
r Gtirii$ farkhhklarr nodeniyle danrgma gerektiren durumlarda, bu hizmetten

yararlamhp yararlamlmadr$r ve ulagrlan sonugl ar,

o BaEtmsz denetim srasrnda tespit edilen dtizeltilmiq ve drizeltilmemiq
yanhghklarrn niteli[i ve 6nemi,

o i$letme ydnetimine, ydnetimden sorumlu kiqilere veya di$er diizenleyici
otoritelere iletilecek hLususlar,

o Gdzden gegirme igin segilen gahgma ka[rtlarrmn dnemli kararlan ve ulagrlan
sonuglan gdsterir nitelikte olup olmadrlr ve

o BaErmsrz denetim raporlanrun uygunlufu.

Finansal tablolann balrmsrz denetiminin kalite kontroltine iliqkin olarak yukanda
belirtilen hususlann tamamr veya bir krsmr, finansal bilgilerin balrmsrz denetiminin kalite
kontroliine iligkin incelemede de ararur.

13- DiEer Hususlar:

Kurulugumuz mevzuattan kaynaklanem ytikiimhiltiklerini siiresi igerisinde yerine
getirmektedir.
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