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1- Hukuki Yapr Ye Og?klar Ha,kkrnda Acrklar4a:

BD Ba$rmstz Denetim ve YMM A.$. 24.08.2006 tarihinde kurulmug olup, Sermaye
Piyasasr Kanunu ve Enerji Piyasasr Kanunu hrikiimlerine gcire SPK ve EPDK tarafrndan
yetkilendirilmig ba$rmstz denetim qirketidir. Bunun yanl slra 'oKamu Gozetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartlan Kurumu" (KGK) tarafindan da yetkilendirilmiq olup BDK/2014/091 sicil
numarasl ile resmi sicile kayrt edilmiqtir,

Kurulugumuzun kanuni merkezi "lncirli Cad. Yeqil Adah Sok. No:2/A Blok Erman Apt,
Kat:3 Daire:6 Bakrrkdy/ISTANBUL" adresindedir.

Kurulugumuzun 3 l.l2 2013 tarihi itibariyle ortakhk yaprsl aqagrdaki gibidir,
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15.04.2013 tarihinde qirketimiz ortaklanndan Battal DOGAN qirket ortakh[rndan
ayrrlmrqtrr.

2- KilitJiineticileri Sorumlu Denetcileri 4akkrnda Acrklam4:

Kuruluqumuzun26,10,20l l tarihinde yaprlan ola[an genel kurulda 3 yrl stireyle segilen
yonetim kurulumuza iliqkin bilgiler aqafirdaki gibidir. Ydnetim Kurulu iiyelerimizin hepsi aynr
zamanda sorumlu denetci dir
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Kurulugumuzun "Kalite Kontrol Komitesi" tiyelerine iliqkin bilgiler agagrdaki gibidir:
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Baylam CUZEL ; Sorumlu Ortak Bagdenetgi | 24.08.2006 i
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Kurulugumuzun 3 L12.2013 tarihi itibariyle denetim kadrosu aqagrdaki gibidir.

Isrnail ASLAN : Sorumlu Ortak Bagdenetgi 24,08,2006

Mustafa NARINOGLU : Sorumlu Ortak Baqdenetgi i 24,08.2006
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15.04,2013 tarihinde Sorumlu Ortak Bag denetgi Battal DOGAN, qirket ortakhfrndan
aynlmrqtrr.,

3- isinde Yer AlJhEr Denetim AErnrn Hukuki YAprsr Ve Ozellikleri:

Kuruluqumuz 31.12.2013 tarihi itibariyle yurt iginde bir gruba bagh olarak gahqmamakta,
yurl drgrnda dayabancr qirket anlaqmasr ve iiyeliSi bulunmamaktadrr.

Kuruluqumuzun yurt iginde ve yurt drgrnda kurulu bulunan difer denetim qirketleri ile
denetim standartlan ve mesleki bilgi paylagrmr drqrnda hukuki bir iliqkisi bulunmamaktadrr.

Qfganizasyon Y4prsr Hakkrnda Acrklama:

KuruluEumuz tarafndan verilen denetim hizmetleri 31.12.2013 tarihi itibariyle toplam
13 kiqiden oluqan denetim ekibi tarafindan yi.iriitiilmektedir.
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Ozet Organizasyon $emasr aqa[rdaki gibidir:
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KuruluEumuzda oluqturulan;

o BaErmstz Denetim,

r Vergi Danrqmanhgr,

r Tam Tasdik Denetimi,
o KDV iadesi iqlemleri,

birimleri SPK, EPDK, UFRS/TFRS bafrmsrz denetimleri, qirket deferlemesi, yrinetim
danrgmanh$r, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Defer Vergisi ve difer vergiler
konusunda denetim/danrgmanhk hizmetlerini yi.iditmektedir,

6- Kalite Giivgnce Sistemi incelemg$inin En Son Ne Zaman vaprldrEr 4aklunda Bilei:

Kuruluqumuzla ilgili olarak 2011 yrhnda Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat
gerqevesinde, Sermaye Piyasasr Kurulu(SPK) tarafindan ooKalite Gtivence Sistemi incelemesi"
yaprlmrg olup, soz konusu inceleme 13.09.2011 tamamlanmrqttr.

7- 2013 Yrhnda Denetim,Hizmeti Verilen KAYIK Listgsi:

Kurulugumuzun 2013 yrhnda denetim hizmeti verdigi 'oKamuya Yararh iktisadi
Kuruluglar" (KAYIK) aqagrda gdsterilmiqtir.

KAYiK.Adr / Unvanr Verilen Hizmet
A Gayrimenkul Degerleme A.g, TTK Denetimi
Arge Gayrimenkul Defierleme ve Danrqmanhk A.$. TTK Denetimi
Birko Birlegik Koyunlulular Mensucat Tic. Ve San. A,$, TTK-SPK Denetimi
Bilkont Drg Ticaret ve Tekstil San. A.g. TTK Denetimi

QGS Qetinkaya Giyim San, ve Tic. A.g. TTK Denerimi
Ekip Taqrnmaz De[erleme A.$. TTK Denetimi
Hitit Holding A.$, TTK-SPK Denerimi
Piramit Gayrimenkul Defierleme ve Danrqmanhk A.$. TTK Denetimi

$ahinler Holding A.g, TTK Denetimi
Tayyib Madencilik Inq, Nak. Bes, Kimya San, ve Tic. A.g. TTK Denetimi
TCR Kredi Derecelendirme Hizmetleri A,g. SPK Denetimi
Vektor Gayrimenkul Degerleme A.$. TTK Denetimi

8- Denetcilerin Siireldi EEitimine Yiinelik izlenen Politikalar:

Kuruluqumuzda yer alan denetgilerin sorumluluklarrm en yriksek seviyede yerine
getirmeleri igin yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmalan anapolitikamrzdrr,

Bu gergevede girketin sorumlu ortaklan da dahil olmak izere denetim ekibimizde yer
alan denetgiler degiqen mevzval konusunda si.irekli bilgilendirilmekte, qirket bi.inyesinde yaprlan
toplantrlarda teknik tartrqmalar yaprlmaktadrr, Denetim stireglerinde mevcut ve de[igen
mevzuattn etkileri denetim ekibi arasrnda deferlendirilerek teorik bilgiler pekiqtirilmektedir.
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Denetim kadromuzda yer alan denetgilerimizin geqitli kuruluglar tarafindan yaprlan

toplantt, seminer v.b. faaliyetlere katrlmalarr teqvik edilmektedir. Bu baglamda denetgilerimiz
meslek odalan tarafindan di.izenlenen mevzuat, bafrmsrz denetim, TFRS v.b. mesleki konularda
drizenlenen seminerlere iqtirak etmiqlerdir,

Aynca gegiq donemi efitimlerine katrlmasr gereken denetgiler bu e[itimlere katrlarak
yaprlan de$erlendirme soffaslnda belgelerini almrqlardrr.

$irket Ortaklan gahqma hayatrrun izin verdigi olgiide Istanbul YMMO tarafindan
dtizenlenen haftahk bilgilendirme toplantrlamna ve diger dtizenlenen panel ve toplantrlara iqtirak
etmektedir,

Kurulugumuz Sorumlu Ortak Denetgileri de dahil olmak tizere Etik ilkeler, Bagrmsrz
Denetim Metodolojisi, Ba[rmsrz Denetim/Muhasebe Standartlan, SPK, EPDK, TTK, Vergi
Mevzuatr gibi konularda 95 saat qirket igi elitim gahqmasr yaprlmrgtrr.

r--i iot:-Vilf ieiNDE-$iRREtiMiZbb pERSoNELiMiZE-Vnnilnn uiZrvrnt iCf 
I

i i EGiTirrt roNuLARr 
:

I

' .t : KGK- Bagrmsrz Denetim Yonetmeligi ve difier yonetmelikter tiatitinAa niigiienOit-;-i9]
i

4 i Kck-Trirkiye Muhasebe Stindartlan H;iiiii;a; eirgirendiime ie egiiimi

5 i KGK- Denetim Standarllan Hakkrnda Bilgilendirme ig Efitimi 
i

0 , UFRS uygulamalan egitimi

: 7 : Tiirk Ticaret Kanunu Hakkrnda Efitim

9 : Sosyal Grivenlik Kanunu Egitimi

l0 i$ Ciivenligi Mevzuitr egitimi

:

, ll ' Kalkrnma Ajanslarr hibeleri ile ilgili bagrmsrz denetim raporlamasr e[itimi 
i

i t t i 6361 Sayrh Finansal Kiralama,Faktdring ve Finansman $irketleri Kanunu hakkrnda i

I

Yukanda belirtilen hizmet iqi efiitimlere ortaklar dahil bi.itiin denetim kadrolan
katrlmrgtrr.
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9' BaErmsrzhk ilkesine Uvum:

Sorumlu Ortak Baqdenetqi, gorevli oldugu her bafrmsrz denetim iEinde, ba[rmsrz
denetimin genel kalitesi konusunda sorumlulu[u iistlenerek, gerek yaptrfir igler ve gerekse

bafrmsrz denetim ekibine yaptrgr agrklamalar yoluyla bafrmsrz denetimin her agamasrnda difer
bafrmsrz denetgilere ba[rmsrz denetimin kalitesi konusunda ornek olmak zorundadrr.

Yaprlan igler ve agrklamalarla ilgili olarak, sorumlu ortak baq denetgi;
r Mesleki standartlara, yasal ve hukuki diizenlemelere uygun ig yapmarun,
o BaErmsrz denetim kuruluqunun kalite kontrol politika ve yontemlerinden gerekli olanlarr

kullanmanrn,

. GergeEi yansttan ba$tmsrz denetim raporu diizenlemenin dnemini ve

o BaErmsrz denetim iqi yaprlrrken kalitenin igin ozri oldu$u hususunu
ozellikle vurgular.

o Denetgi ve sorumlu denetgilerin bafrmsrzlrk beyanlannrn TDS'lere uygun olarak ahndrfrna
ve gergek durumu yansrttrSrnr teyit eder

Sorumlu Ortak Baqdenetgi bagrmsrzhfr tehdit eden bir durum tespit ettili hallerde,
bafirmsrz denetim kuruluqu ile gortiqrir faaliyet ve lveya iqlemin iptali veya bafirmsrz denetimden
gekilmek de dahil olmak iizere her tlirlti tedbirin alnmasrnr saflamak ve bu konudaki tartrqmalarr
ve sonuglan yazir hale getirmek zorundadrr.

Kurulugumuz ba$rmstzlft ve ba[rmsrzh[rn korunmasr hususunda 6102 sayrh Ttirk
Ticaret Kanunu'nun ilgili htikiimleri ile Bafrmsrz Denetim Yonetmeli[i'nin 22'nci maddesine,
Tiirkiye Denetim Standartlan (TDS)'na ve di[er dtizenleyici Kurul ve Kurumlann
drizenlemelerine uygunlu$un sa$anmasr hususundaki gozden gegirmeleri yeterli kapsamda,
nitelikte ve zamantnda gergekleqtirmekte olup, TDS'lere uygun olarak denetim ekibimizde yer
alan denetgi ve sorumlu denetgilerden balrmsrzhk beyanlan ahnmaktadrr. Ahnan bafrmsrzhk
beyanlan gergek durumu yansttmakta olup, bafrmsrzh[rn korunmasr hususunda srireg igerisinde
meydana gelebilecek defigiklikler etkin bir qekilde gozden gegirilmektedir.

10- Kurulusa iliskin Finansal Bileiler:

Kuruluqumuzun 31.12.2013 tarihi itibariyle ozet finansalbilgiler aqagrdaki gibidir:

Finansal Bilgiler
Finansal Tablo Denetimi
Di[er Denetimler
Denetim Drgr Hi4metler

Toplam

Tutar (TL)
166.970,00

295,866,20

22.920.92

485.757.12

BD BAEIMSIZ DENETiM VE



11- Sorumlu Denetcilerin Uc,Letlendirm-e Esaslarrna iliskin Bilgiler:

Sorumlu denetgilerin ba$tmsrz denetim qahqmalarrndan dolayr, tistlenmiq olduklan
sorumluklan karqrh$r iicretleri, genel kurul tarafrndan kar payr dafrtrmrna iligkin alman kararc
gore 'okar payr" olarak verilmektedir.

12- K?lite Kontrol Sisteminin Tanrtrmr Ve Bu Sistemin Etkin Olarak CahstrErna Dair

Kaliteyi, denetimlerin ytirtittilmesinde vazgegilmez bir unsur olarak kabul eden bir
kurumsal ktilttirii teqvik etmek igin politika ve prosediirler oluqturmak, bunlann sorunsuz
yiinitiilmesini sa$lamak yonetim kurulumuzun sorumlulu[undadrr.

Kalite kontrol sisteminin oluqturulma amaa\ yaprlan gahqmalarrn, mesleki standartlara ve
yiinirltikteki yasal ve di[er diizenleyici hrikrimlere uygunluguna ve drizenlenen raporlann, iginde
bulunulan koqullara uygun oldufuna iliqkin makul giivence saflayan bir kalite kontrol sistemi
kurmak ve bu sistemin devamhh[rnr saflamaktrr.

Kuruluqumuzun Kalite Grivence Sistemi; kuruluqun ig kalite kontrol degerlendirmesini ve
segilen denetim dosyalannrn incelenmesini kapsar, Bu inceleme, denetim standartlanna ve
ba[rmsrzhk gartlanna uygunluk, harcanan kaynaklann nicelik ve niteligi ile denetim ticretleri
konulannr kapsar.

UKKS 1, kalite kontrol uygulamalarrna paralel olarak kuruluqumuz tarufndan kalite
kontro I uygulamalan aqa[rdaki ana baqhklarda yuriitiilmektedir;

o YdnetiminSorumluluklarr,

o Etik ilkeler,

o Mti$teri Kabulii ve Devamhhfr,

. insan Kaynaklan,

r Denetim Faaliyetlerinin Yiiri.ittilmesi,

o Gozetim,

o Kalite Kontrol Sisteminin Belgelendirilmesi.

BD BAGIMSIZ DENETiM VE
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Bu gergevede

1?:a) BaElmsrz Pe4e-tim Kalitesir-rin SaFlanmasrnda Ytinetim Kuruhnun
SorumluluEu:

Yonetim Kurulu ba$tmsrz denetimin her safhasrnda yiiksek kalitenin saflanmasr
igin aqa[rdaki tedbirleri alrr,

$irket politikasrnrn azami kalitenin saflanmasr ve korunmasr ana
prensibinin qirketin her kademesindeki personele benimsetilmesi igin
egitim gahqmalarr ve periyodik toplantrlar di.izenlenir.

$irketin ana politikalannt belirlenirken kalitenin sa$anmasr ve devamrrun
ticari kaygrlann oniinde oldugu prensibinin esas oldugu vurgulanrr,

$irketin kalite kontroli.ine iliqkin olarak personele devamh olarak bilgi
verilir.

insan kaynaklarr politikasrnda kalitenin saglanmasr ve devamhhk
gozetilir.

Kalitenin sa$lanmasr ve devamhhfirnrn temini igin kontrol sistemleri
oluqturulur.

Geliqmelere gore yukandakiler drqrnda ek tedbirler de alrr.

12,-b) BaErmsrz Denetim Kalitesinin SaElanmasrnda So{umlu Denetcinin
Soruml$luEu:

Sorumlu ortak baq denetgi, gorevli oldu[u her ba[rmsrz denetim iqinde, ba$rmsrz
denetimin genel kalitesi konusunda sorumlulufu iistlenerek, gerek yaptlgl iqler ve gerekse
baprmstz denetim ekibine yaptr$r agrklamalar yoluyla bagrmsrz denetimin her agamasrnda difer
bafirmsrz denetgilere ba$rmsrz denetimin kalitesi konusunda ornek olmak zorundadrr.

Yaprlan iqler ve agrklamalarla ilgili olarak, sorumlu ortak baq denetgi;
o Mesleki standartlara, yasal ve hukuki diizenlemelere uygun ig yapmanrn,
o Baprmstz denetim kurulugunun kalite kontrol politika ve yontemlerinden

gerekli olanlan kullanmarun,
. GergeEi yansttan ba$rmsrz denetim raporu dtizenlemenin onemini ve
o Ba$tmstz denetim igi yaprlrrken kalitenin iqin ozii oldugu hususunu

ozellikle vurgular.

BD BAdIMSIZ DENETiM VE
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12-c) Etik ilkgler:

Sorumlu ortak baq denetgisi etik ilkelere uygun olmayan hususlann varh[r konusunda
dikkatli olmak zorundadrr

gozetir,
Sorumlu ortak baq denetgi ekipte yer alan bafrmsrz denetgilerin etik ilkelere uyumunu

Temel nitelikteki etik ilkeler aqagrda yer almaktadrr,

r Diiriistliik: Denetim elemanr her tUrlii iq iliqkisinde dtinist ve agrk sdzlii
olmahdrr,

r Tarafsrzltk: Denetim elemanr, yaptrgr denetim faaliyeti ile ilgili higbir
onyargt, grkar gatrqmasl veya baqkalannrn yorum ve baskrlanmn mesleki yargrsrnr etkilemesine
izin vermemelidir.

o Mesleki Yeterlilik, Mesleki Ozen ve Titizlik: Denetim elemam" mesleki
bilgi ve becerilerini siirekli geliqtirmek ve iistlendigi sorumlulufu yerine getirecek seviyede
tutmak zorundadrr.

o Giivenilirlik: Denetim elemanr, denetim faaliyeti srrasrnda edindifi
bilgileri gizli tutarak iigiincti qahrslarla paylaqmamahdrr.

drizenremer.,. i,yu,uk rJJ':'ff#ilJ#l;-3i,i.'J:?rllffi;,ly"is,ffHt3,;'iff,i' "''
. BaEtmsrzhk: $irket ve denetim ekibi denetim faaliyetini yaptrgr

miiqterilerine agafrdaki hizmetleri veremez;

-Defierleme ve aktlierya hizmetleri verilmesi veya ekspertiz ve uygunluk
raporu hazrlanmasr,

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

-Yonetim veya insan kaynaklarr fonksiyonlanrun yerine getirilmesi,
-Aracrhk veya yatrrrm danrqmanhfr hizmetlerinin verilmesi,
-Hukuki danrqmanhk veya diger uzmanhk hizmetlerinin verilmesi,
-Denetim faaliyetinin yiiriittilece[i igletmenin hisse senetlerine sahip

olamaz,

-Denetim yaprlacak iqletmede, denetim elemarurun yakrn bir aile i.iyesi
yonetici konumunda olamaz,

-Denetimi yaprlacak iqletmede, denetim elemanr finansal tablolarrn
hazvlarrma siirecinde gdrev alamaz,

-Muhasebe defterlerinin tutulmasr ve buna iliqkin difer hizmetlerin
verilmesi,

-Finansal bilgi sistemi kurulmasr ve geliqtirilmesi ile iqletmecilik, ,

muhasebe, finans konulanndaki uygulamalarla ilgili danrqmanhk hizmeti
verilmesi, belge drizenlenmesi ve rcpor hazrclanmasl,

-Tahkim ve bilirkiqilik yaprlmasr,

- BD BACIMSIZ DENETiM VE
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Yukanda maddeler halinde ifade edilen ilkelerin qirket orlaklan dahil olmak tjzerc

denetim ekipleri ve diger personel tarafindan uygulamp uygulanmadrfr takip edilir.

Etik ilkelere iliqkin girket iginde efitim toplantrlarr yaprlrr,

Ekip baqlan ekiplerinde bulunan gahqma ekiplerini etik ilkelerin uygulanmasr yoniinden

izler ve deferlendirmeye tabi tutar,

l2-d) Miisterinin Kabulii Miisteriyle Olan iliskinin Devamr:

Sorumlu ortak bag denetgi, miiqterinin kabulii, mi.iqteriyle olan iliqkinin devamr ve
ozellik arz eden ba$rmsrz denetimlerle ilgili gerekli usul ve esaslann izlendifinden emin olmak
ve ulaqrlan sonuglann yazir hale getirilmesini saglamak zorundadrr,

Sorumlu ortak baq denetgi m$Eterinin kabulii ve iliqkinin devamrna iliqkin karar siirecini
baqlatmrg olmasa bile, verilen en son karann uygun olup olmadrlrnr tespit eder.

Bu siireg aqa[rdaki hususlann goz oniine ahnmasrnr gerektirir;
I i$letme yonetiminde etkin olanlar ve yonetimden sorumlu kiqiler ile ana

ofi aklarrn diirtistliigii,
o BaErmsrz denetim ekibinin iqlerin yaprlmasr bakrmrndan yeterlilili ve gerekli

zaman ve kayna$a sahip olup olmadr[r ve

o Ba[tmstz denetim kurulugu ve ekibin etik ilkelere uyup uymadr[r,

Miiqteriyle olan ba[rmsrz denetim iliqkisinin devam edip etmeyecefine karar verilirken,
mevcut ve onceki donemde ortaya grkan, miiqterinin faaliyet alarurun ba$rmsrz denetim
kuruluqunun yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadrgr bir alana kaymasr gibi onemli hususlann
varh[r ve bunlann etkileri goz oniine alrrur.

Mtiqterinin kabuliinden soffa, sorumlu ortak bag denetgi igin kabultinii etkileyen bir bilgi
edinmiqse, bu durumda konuyu derhal ba$rmsrz denetim kuruluquna taqryarak Kuruluq tarafindan
gerekli iglemlerin yaprlmasrnr safilar,

Miiqteri Kabulii ve Devamhhfr Kurallan;

o Denetim sdzlegmesi yaprlacak firmarun, yonetimden sorumlu kiqiler ve ortaklann
tespiti,

o Denetim sozleqmesi yaprlacak firmanrn, finansal durumu hakkrnda bilgi alma,
o Denetim sozleqmesi yaprlacak firmarun, hangi sektorde faaliyet gosterdifi,
r Denetim sozleqmesi yaprlacak firmanrn, halka agrk bir girket olup olmadrprnrn
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Denetim sdzleqmesi yaprlacak firmanrn, yonetici ve ortaklannrn piyasadaki imaj
tespiti,

Denetim sozleqmesi yaprlacak firmanrn; varsa, gah$tlgl avukat ve difer
danr gmanlarrn tespiti,

Denetim sozleqmesi yaprlacak firmarun, yonetim kadrosunun diirtistltigi ile ilgili
ara$trrma,

Denetim sdzleqmesi yaprlacak firmanrn, kurumsal yonetim anlayrqrrun tespiti,
Denetim sozlegmesi yaprlacak firmanrn, devam eden onemli davalarrnrn tespiti,
Denetim sozlegmesi yaprlacak firmanrn, igletme yonetiminde etkin olanlar ile
yonetimden sorumlu kigilerin ve ana ortaklarrn denetim gahqmasrnr zorlaqtrracak
durumda olma durumunun tespiti,

Denetim sozleqmesi yaprlacak firmarun, ba$rmsrz denetim ekibinin gahqmalanna
yeterli ve gerekli zaman ile sistem ve ekibin varhfmrn tespiti,

Denetim sozleqmesi yaprlacak firmarun, bafrmsrz denetim gahqmasrnr yapacak
ekibinin mesleki etik ilkelere uyum konusunda baskr yapma efiiliminin
araqtrnlmasr,

Denetim sozleqmesi yaprlacak firmarun, onceki donem denetim gahqmasrnda

sunulan rapor olup olmadr[rnrn ve verilen raporun tespiti,

Risk analizi tamamlandrktan sonra sorumlu oflak ve diger ydneticiler mtiqteriyi
kabul edilip edilmemesine karar verirler,

Kabul edilen mtqteri igin belirlenen risk srnrflamasr gergevesinde gerekli denetim
prosediirlerinin uygulanmasrnr saplamak cincelikle ilgili sorumlu ortagrn
gorevidir.

MUqteri ortakh$rn genel kurul toplantrlarrna katrlmak ve bu toplantrlarda
istenildifi takdirde, ba[rmsrz denetim faaliyetini ve sonuglan hakkrnda
agrklamalarda bulunmak.

I 2-e) iqs-an Kaynaklarr :

Kuruluqumuz, gerekli yeterlifie ve beceriye sahip uygun personelin
giirevlendirilmesine ydnelik politika ve prosedtirlerini oluqturmuqtur:

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

ige ahnacak personelin kadro tanrmrna uygun niteliklerine dikkat edilir,(Sorumlu DenetQi,
Krdemli Denetqi, Denetgi, Denetqi Yardrmcrsr)

a

a

a
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Genel olarak ba$rmsrz denetim ekibinden beklenen yetenek ve yeterlilikler;

Alrnan uygun e$itim ve ba$rmsrz denetimlere iqtirak yolu ile benzeri nitelikte
ve zorluktaki bafrmsrz denetim iEini anlamak ve gergekleqtirmek hususunda

deneyime,

Bafrmsrz denetim standafilan ile hukuki ve yasal diizenlemeler konusunda
yeterli bilgiye,

ilgili bilgi teknolojileri dahil uygun dtizeyde teknik bilgiye,
Mriqterinin faaliyette bulundufu sektor hakkrnda yeterli bilgiye,
Mesleki karar verme yetene[ine,

Bafrmsrz denetim kuruluqunun kalite kontrol politika ve yontemlerini
kavrama yetene[ine sahip olmaktrr.

Mesleki yeterlilife safilanmasr ve geligtirilmesi esas olarak denetqilerin kendi
sorumlulu[u altrndadrr,Bunun igin meslek igi egitim ve kurs gahqmalarr yaprlrr.

12-fl Denetim Faaliyetlerinin Yi.iriitiilmesi:

o BaErmsz Denetimin Ytiriitiilmesi

Sorumlu ortak bag denetgi, bafrmsrz denetim faaliyetinin ba[rmsrz denetim standafilarr
ile yasal ve hukuki diizenlemelere uygun olarak yaprlmasr siirecinde, yonlendirme, gozetim ve
verimlilikle ilgili hususlardan ve baprmsrz denetim raporunun gergegi yansrtacak gekilde
haztrlanmas r ndan s orum I udur.

Sorumlu ortak bag denetgi bafrmsrz denetim ekibindeki bafrmsrz denetgileri aqafirda
belirtilen hususlarda bilgilendirerek ba[rmsrz denetim faaliyetini y6netir.

o Ekiptekilerin sorumlulufu,
. i$letme faaliyetlerinin do[asr,
o Riskle ilgili hususlar,
o Ortaya grkabilecek sorunlar ve

o BaErmsrz denetim iqinin yrinitiilmesiyle ilgili ayrrntrlar,

Ba[rmsrz denetim ekibindeki bafirmsrz denetgilerin sorumlulu[u, kendilerine verilen igi
objektif bir bakrg aglsl ve mesleki qriphecilik ve ozenle etik ilkeleri gozeterek yapmaktrr.
Ba[tmsrz denetim ekibindeki krdemsizlerin daha krdemli denetgilere sorular yoneltmeleri
beklenir. Baftmsrz denetim ekibinde yer alan ba[rmsrz denetgiler de aralarrnda gereken iletigimi
kurarlar' 

/> - j
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o Denetim Ekibinin Belirlenmesi:

o $irket, denetim gahgmasrna baqlamadan dnce yaprlacak denetim
qahgmasr ile ilgili bir btitge hanrlar. Bu biitgede denetim ekibinin
kimlerden oluqmasr gerekti[i ve her bir denetim elemanrnrn kag saat

gahgaca[r planlarur,

o Denetim ekibinde gorev alacak ba[rmsrz denetim elemanlan, denetim
konusunda uzmanlaqmrq sorumlu ortak, ortak, denetim mtidtirii,
denetim $efi ve asistanlanndan baqka destek almmasr gerekti[i
durumlarda bilgi iglem vzman1 vergi uzmanr, Uluslar arasr

Finansal Raporlama Standartlart vzmanr gibi mesleki sorumluluklannr
yerine getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki egitime sahip, 3568

sayth Kanuna gore belirlenen stirekli mesleki efitim de dahil olmak tizere

drizenli ve si.irekli hizmet igi efitime katrlan denetim elemanlannda olugur,

o Denetim ekibi, denetim standarllarr ile hukuki yasal diizenlemeler
konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip denetim elemanlanndan
olugur,

o Denetim ekibi, bilgi ve teknolojileri dahil uygun diizeyde teknik bilgi
ve deneyime sahip denetim elemanlarrndan oluqur,

o Denetim ekibi, mtiqterinin faaliyette bulundu[u sektor hakkrnda yeterli
bilgi ve deneyime sahip denetim elemanlanndan oluqur,

e Denetim ekibi, mesleki karar verme yetenefii olan, yeterli bilgi ve
deneyime sahip denetim elemanlarrndan oluqur,

o BaErmsrz denetim gahqmalannl yapan denetgiler, denetimi yaprlacak
firmalartn sahibi ve ortaklan ile yakrnhk bagr olmayacaktrr, Denetimi
yaprlacak firma ve ortaklarr ile herhangi bir grkar iliqkisinden uzak
olacaktrr,

o BaEtmsrz denetim gahqmalarr, denetimi yapacak yetkili denetim ekibi
tarafrndan ytiriitiil ecektir,

o BaErmsrz denetgiler, bafrmsrzhklarrnr ya da yasal diizenlemelere
uygunlufu tehlikeye dtiqtirecek hususlarr ve bunlan onleyici tedbirleri
gahqma ka[rtlarrna aktarmak ilgili sorumlu ortak baq denetgiye ve
kalite giivence sisteminden sorumlu olarak gorevlendirilen sorumlu
ortak baq denetgileri bilgilendirmekle yiikrimltidrir.

o Denetim Faaliyetlerinin Yi.iriitiilmesi;

Denetim gahqmast denetim ekibinden sorumlu ortak baqkanh$rnda, denetim gahqmasrnr
planlamak amacl ile toplanmasryla baqlar. Bu toplantrda sorumlu ortak tarafindan mtiqteri, iginde
bulundufu sektor, gahqmanrn kapsamr, denetim gahqmasrnda karqrlaqrlmasr beklenen riskler,
qalrqma sonunda mtiqterinin beklentileri ve zamanlama konulannda bilgilendirme yaprlrr.
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Bafrmstz denetim ekibi, denetim faaliyetine baqlamadan aqagrdaki hususlarda
bilgilenmek ve denetim galtgmasrnr belirlenen programa gore sonuqlandrracaktrr.

r Bafrmsrz denetim iqinin yiirtittilmesiyle ilgili aynntrlar,
o Denetim ekibinde yer alanlann sorumluluklarr,
r Denetimi yaprlacak iqletme faaliyetlerinin yaprsr,

o Denetim gahgmasrnda karqrlaqrlacak riskler,
o Denetim faaliyeti srrasrnda ortaya grkabilecek sorunlar.
o Denetim ekibinin yaptr$r gahqmalarrn raporlanmasl ve kurallarr;
o Denetim gahqmastrun, ba[rmsrz denetim standartlanna uygunlupu,
o Denetim strastnda, gerekli konularda ahnan beyanlann yazrh olarak kayfilarc

gegirilmesi,

o Denetim gahgmasrmn planlanan si.irede yaprlmasr,

o Denetim galtqmasrnda, gahgma ka$rtlannrn sonuglan dofirulamasr ve yazrh olarak
kayrtlara gegirilmesi ve qahqma kafirtlan ile denetim sonucunu etkileyen bilgileri
igeren evrak, en az beg yrl srire ile qirket arqivinde saklanacaktrr,

o Denetim gahqmasr sonunda oluqacak denetim grirtiqii igin yeterli ve destekleyici
y azir belgelerin olmasr,

Denetim gahqmasr strastnda muhasebe ve raporlama ile ilgili olarak daha cince hig
karqrlaqrlmamrq bir durumda karqrlaqrldrgrnda, teknik uzmanlardan veya Kalite Giivence
Sisteminden Sorumlu Ortaklardan goriiq ahrur.

Denetim galtqmastnrn planlama toplantrsrnda belirlenen kurallar ve final gahqmasrnda

uygulanacak denetim tekniklerinin kontrolleri, sorumlu ortak tarafindan gdzden gegirilerek varsa
gerekli diizeltmeler yaprldrktan soff a onaylarur.

o BaErmstz denetim ekibinin bafrmsrzh[r konusundaki de[erlendirmeler,
o Denetim elemanlannca, denetim gahgmalannda yaprlan risk defierlendirmeleri,
o Denetim elemanlannca, onemlilik ve onemli riskler konusunda ahnan kararlar,
o Karma$tk konularda bir uzman goriiqi.ini.in yanh olarak almarak gahgma

kagrtlarrna eklenip eklenmedigi ve bu goriiqe uyulup uyulmadrfir,
o Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlarr ve mali tablolar igin ttim

agrklamalarrn gerekti[i gibi yaprldrfrnrn "kontrol listesinin" denetimi,
o Denetim elemanlannca, denetim srrasrnda tespit edilen di.izeltilmiq ve

drizeltilmemiq yanhqhklann niteligi ve onemi,
o I$letme ycinetimine iletilecek hususlar,

o Denetim elemanlartnca, diizenlenen gahqma ka$rtlannrn dnemli kararlan ve
ulaqrlan sonuglan gosterir nitelikte olup olmadr[r,

o BaErmsrz denetim raporunun uygunlu[u,
o Olumlu gdrilg igermeyen denetim raporlann inselenmesi,
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Yaprlan ba[rmsrz denetimin amaclrun ekipte yer alan tiim ba[rmsrz denetgiler tarafindan
anlagrlmast gereklidir. Bu kapsamda, ekipte yer alan krdemsizlerin kendilerine verilen igin
amaclnl kavrayabilmeleri igin bafrmsrz denetimin, ekip gahqmasl ve refakat gahqmasr qeklinde
ytirtittilmesi gerekir,

12-e) Ekib-i-n Gtizetimi ve Giizden Ggcirme:

Ekibin gozetimi agagrdaki hususlan igerir;
o BaErmstz denetim gahqmasrnda kaydedilen a$amayl takip etmek,
. Ekip elemanlartnm yetenek ve yeterliliklerini gdz ontine alarak, iqi

tamamlamak igin stirelerinin yeterli olup olmadr[r, verilen talimatlan anlama
diizeyleri ve iqin planlandr[r gibi ytiriittiltip yiirtitiilmedi[ini tespit etmek,

o BaEtmstz denetim srrasrnda ortaya grkan hususlan onemliliklerini goz

oniine alarak saptamak ve planlanmrq ba[rmsrz denetim yaklaqrmrnr buna

uygun olarak de!iqtirmek,
o Dant$ma gerektiren hususlan belirlemek, bafirmsrz denetim srrasrnda daha

krdemlilerle konuyu gortiqmek,

Gozden gegirme sorumlulufu, daha krdemli ekip i.iyelerinin daha krdemsizlerin iqlerini
incelemeleri temeline dayanrr. Bu sorumlulu$u yerine getiren ba$rmsrz denetgi, aga[rdaki
hususlan dikkate alrr.

o BaErmsrz denetim iqinin ba[rmsrz denetim standartlarrna, yasal ve hukuki
dtizenlemelere uygunlu[u,

. Onemli konulartn daha aynntrh incelenmek tizere oftayakonuldufiu,
o Gerekli konularda fikir danrqrldrfir ve ulagrlan sonuglarrn yazir hale getirilerek

uygulandrIr,
o Yaprlan iqin zamanlama ve igeri[inin gozden gegirildifi,
o Yaprlan iqin ulaqrlan sonuglan destekledigr ve yazir hale getirildifii,
o BaEtmsrz denetim kanttlanrun yeterli ve bafirmsrz denetim raporunu

destekleyecek nitelikte oldu[u,
o BaErmsrz denetim tekniklerinin amaglannrn gergeklegtirildi[i,

Sorumlu ortak bag denetginin, bafirmsrz denetim raporu nihai hale gelmeden bafirmsrz
denetime iliqkin gahqma kalrtlarrnr incelemek ve ekiple konularr tartrqmak suretiyle varrlan
sonuglan ve ba[rmsrz denetim raporunu destekleyecek yeterlilikte ba$rmsrz denetim kanrtr
toplandr$r hususundan emin olmasr gerekir,

Sorumlu ortak baq denetgi bafrmsrz denetimin uygun gorecefii aqamalannda inceleme
yapar. Bu durum, baSrmstz denetim raporu heniiz tamamlanmadan onemli konularrn zamantnda
sorumlu ortak baE denetginin iste$ine uygun olarak gdziimlenmesini sa[lar.
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Gozden gegirme, bafrmsrz denetimin yoruma agrk kritik konularrnr, ba[rmsrz denetim
strastnda tespit edilen, ozellikle zor ve incelikli alanlan, onemli riskleri ve sorumlu ortak bas

denetginin onemli buldufiu diger alanlan kapsar.

Sorumlu ortak baq denetginin tiim gahgma kafirtlannr incelemesi gerekmez, ancak yaptrgr
gozden gegirmenin stire ve kapsamrnr yazir hale getirmesi gerekir.

Gozden gegirme strastnda ba$rmsrz denetim iginin baqka bir sorumlu ortak baq denetgi
tarafindan devraltnmasr halinde, sorumlu ortak baq denetginin defiiqiklik tarihine kadar yaprlan
tiim iqlerin gozden gegirilmesini de yapmasr gerekir, Soz konusu kontroliin, ba[rmsrz denetimin
plan ve programlnln baftmstz denetim standartlarr ile hukuki drizenlemelere uygun olarak
yaprldr[r hususunda yeni sorumlu ortak baq denetgiyi de ikna etmesi gerekir,

Birden gok sorumlu ortak baq denetginin gorev aldrfir bagrmsrz denetimlerde her birinin
sorumluluklartntn gok iyi tanrmlanmrq ve ekip tarafrndan anlagrlmrq olmasr qarttrr.

12-h) Panrsma:

Sorumlu ortak baq denetgi;

o Ekipteki ba$rmsrz denetgilerin zor ve hassas konularda gerekli danrqma
hizmetini aldrklanndan emin olmak,

o Ba$tmsrz denetim strastnda gerek ekip iginden gerekse ekip drqrndan ve
ba$rmsrz denetim kuruluqu drgrndan uygun gekilde, gerekli bilgiye sahip
ki gilerden fikir danrqr ldr grna kanaal getirmek,

o Dant$marun sonucu, igeri$i ve kapsamrndan tatmin olmak ve sonuglan yazir
hale getirerek danrqrlan kigi ile uzlaqmrq olmak ve

o Dant$tlan husus ile ilgili uzlaqrlan sonucun uygulamaya gegirilmig
olduEundan emin olmak

zorundadrr.

Teknik, etik veya di[er hususlar iizerinde etkin bir danrgma hizmeti ahnabilmesi,
danrqrlacak kiqilere konuyla ilgili her ttirlii bilginin verilmesine ba$rdrr, gartlar gerektirdifinde
bafrmsrz denetim ekibi kurulug iginden veya drgrndan gerekli bilgi, deneyim ve krdeme sahip
kiqilerden dantqma hizmeti alabilir. Danrgrlarak ulaqrlan sonuglar yanh hale getirilir ve
uygulamaya konulur.

Ba$rmsrz denetim kuruluEunun yeterli ig kayna[a sahip olmadrfir durumda, mesleki
kuruluElardan, dtizenleyici kuruluElardan ve difer Eirketlerden danrqma hizmeti almasr
mtimkrindiir,

Zor ve hassas konular da dahil olmak izere, ahnan danrqma hizmetine iliqkin olarak
diizenlenen gahqma kafrdrnrn igerifi konusunda hem danrgan hem de danrgrlan kiqilerin mutabrk
olmasr gerekir.

Konuyla ilgili
ve ahnan kararlar ile
olmasr gerekir.

gahqma ka$rtlarrnrn, danrqma gerektiren konu hakkrnda ulagrlan sonuglar
karurlara esas olan hususlan ve uygulama esaslannr igerecek aynntrda
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I 2--r) 9ii rtislprdeki !'arkhhklar

Ba[tmstz denetim ekibinin igerisinde fikir danrqrlan tarcflar ile veya kontrolor ile sorumlu
ortak baq denetgi arastnda gortiq farkhhklarr oldu[u takdirde, ba[rmsrz denetim ekibi bu
farkhhklarr giderebilmek tizere ba$rmsrz denetim kuruluqunun farkh goriiglerin goziimiinde
uyguladr[r politika ve yontemleri uygular.

Sorumlu ortak baq denetgi, ekip tiyelerini gerekli oldugunda bu gori.iq farkhhklarrnr
kendisine veya di[er ekip iiyelerine higbir endiqe duymadan iletmeleri hususunda bilgilendirir.

l2-i) Kalite Kontrol Sisteminin Belgelendirilmesi:

Kalite Giivence Sistemi sorumlu ortaklarr; girkette gahqacak personel, denetim
elemanlannrn e$itimi, miiqteri kabul ve devamhh[r, denetim faaliyetlerinin ytiriittilmesi, denetim
faaliyetleri yiiri.ittiliirken karqrlaqrlacak problemler igin goztim yollarr ve sistemin gozetimi
konularrnda politika ve prosedrirleri yanh hale getirir ve uygulanmasrnr saflar.

Kalite Giivence Sisteminin gozden gegirilmesinin kapsamr, bazt denetim dosyalannrn
segilerek test edilmesine ve uygun denetim standartlarr ve ba[rmsrzhk ilkelerine uyumun, tahsis
edilen kaynaklarrn nitelik ve nicelifi ile odenen denetim ticretinin karqrlaqtrrrlmasrnl igerir,

Sorumlu ortak baq denetgi;

o Gozetim sonuglannda yer alan eksikliklerin bafrmsrz denetimi etkileyip
etkilemedifiini ve

o Bu duruma goztim igin bafrmsrz denetim kuruluqu tarafindan ahnan

onlemlerin yeterli olup olmadrfrnr
deIerlendirir.

Bafrmsrz denetim kuruluqunun kalite kontrol sistemindeki eksiklikler belirli bir bafrmsrz
denetim iqinin ba$rmsrz denetim standartlanna ve mevzuata uygun yaprlmadrfl veya ba[rmsrz
denetim raporunun gerge[i yansrtmadr$r anlamrna gelmez,

iqletmelerin finansal tablolannrn bafrmsrz denetiminde sorumlu ortak bag denetqi,
o Kontrolciriin atandr$rndan emin olmak,
r BaEtmsrz denetim kalitesinin kontrolii aqamasrnda ortaya grkanlar dahil

baSrmstz denetim esnasmda orlaya grkan onemli hususlan kontroldr ile
tarlrqmak ve

o BaEtmstz denetim kalitesinin kontrolii tamamlanana kadar ba[rmsrz denetim
raporunu bitirmemek

zorundadrr.

Bu kontroliin yaprldrlr di[er bafrmsrz denetim iqlerinde de sorumlu ortak baq denetgi
yukanda belirtilen hususlara uyar,
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Boyle bir kontroltin gerekli olmadr[r bagrmsrz denetimin baglangrg aqamalann da da
sorumlu orlak baq denetginin muhtemel kontrol ihtiyacrnr fark etme sorumlulufiu vardrr.

Ba$rmsrz denetim kalitesinin kontrolti, ekip tarafrndan ahnan onemli karadar ile bagrmsrz
denetim raporunun oluEumunda ulagrlan sonuglarrn objektif bir deferlendirmesi olup, sorumlu
orlak baq denetgi ile tartrgmayt, ba$rmsrz denetim raporunun uygun olup olmadr$t gdz oniine
ahnarak finansal bilgilerin gozden gegirilmesini igerir.

Bunun yanl slra kontrol strasmda segilen onemli karaflaru iliqkin gahqma ka$rtlarrnrn
incelemesi de yaprlrr. Kontroliin kapsamr, bafirmsrz denetim iqinin karmaqrkh[lna ve ba[rmsrz
denetim raporunun gergefi yansrtmama riskine gore defiiqir. Kontroliin varhfr sorumlu ortak bag
denetgini n s orumluluf unu azaltmaz,

Finansal tablolann bafirmsrz denetimine iliqkin kontrol agafrdaki hususlan iqerir.

o BaEtmsrz denetim ekibinin ozellik arz eden ba[rmsrz denetim iqleriyle ilgili
olarak ba$rmsrz denetim kuruluqunun ba$rmsrzh$r konusundaki
deIerlendirmeleri,

o BaErmsrz denetim srrasmda tespit edilen onemli riskler, bafrmsrz denetim
ekibinin de[erlendirmeleri ve cevaplan da dahil olmak izere risk
deSerlendirmeleri,

. Onemlilik ve onemli riskler konusunda ahnan kararlar,
o Goni$ farkhhklan nedeniyle danrqma gerektiren durumlarda, bu hizmetten

yararl anrhp yararlanrlmadr$r ve ulaqrlan sonugl ar,

e BaEtmstz denetim srrasrnda tespit edilen dtizeltilmiq ve diizeltilmemiq
yanhghklarrn niteli[i ve onemi,

o i$letme yonetimine, yonetimden sorumlu kiqilere veya di[er di.izenleyici
otoritelere iletilecek hususlar,

r Gozden geqirme igin segilen gahqma ka$rtlannrn onemli kararlan ve ula$rlan
sonuglan gosterir nitelikte olup olmadrlr ve

o BaErmsrz denetim raporlannrn uygunlufiu,

Finansal tablolann ba$rmsrz denetiminin kalite kontrolrine iligkin olarak yukanda
belirtilen hususlann tamamt veya bir krsmr, finansal bilgilerin balrmsrz denetiminin kalite
kontrol0ne iligkin incelemede de ararur.

13- DiEer Hususlar:

Kurulugumuz mevzuattan kaynaklanan ytikiimliiltiklerini stiresi igerisinde yerine
getirmektedir' 
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