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1. GiRiS 

Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafmdan 26.12.2012 ve 28509 Sayth 

Resmi Gazete'de Yaymlanan "Bagtmszz Denetim Yonetmeligi"nin 36'nct maddesi uyannca bir takvim 

ytlmda KA YiK denetimi yapmt~ denetim kurulu~lannm, ilgili takvim ytlmt mtiteakip ti~ ay i~inde 
yilhk ~effafhk raporunu Kuruma bildirmeleri ve kendi internet sitelerinde yayunlamalan 

gerekmektedir. 

Buna gore, Kurulu~umuz tarafmdan soz konusu Yonetmelik uyannca 2014 takvim yth i~in haztrlanan 
~effafhk raporu, Yonetim Kurulu Ba~kam H.Emre BUR<;KiN tarafmdan imzalanarak 26 Mart 2015 

tarihinde internet sitemizde yaymlanmt~ ve aym tarihte kuruma bildirilmi~tir. 

2. SiRKETiN HUKUKi Y APISI VE ORTAKLARI HAKKINDA BiLGi 

2.1. Sirketin Hukuki Yap1s1 

Consulta Bagtmstz Denetim ve Yeminli Mali Mti~avirlik Anonim $irketi tinvanh ~irketimiz 2002 

ythnda Ttirkiye'de kurulmu~ olarak, istanbul Ticaret Sicil Memurlugu'na 485791sicil numaras1 
kaytth, Zincirlikuyu Vergi Dairesi 2110392234 Sicil Numarah kururnlar vergisi mtikellefi olarak Kore 

Sehitleri Caddesi Dstegmen Mehmet Gonen~ Sokak No:3 Zincirlikuyu/istanbul adresinde bagtmstz 

denetim ve yeminli mali mti~avirlik faaliyeti gostermektedir. 

Sirket a~agtda listesi yer alan yetki belgelerine sahiptir ve ilgili dtizenleyici otoriteler kapsammda, 
2003 ytlmdan itibaren bagtmstz denetim faaliyetlerini ytirtitmektedir. 

1) Sermaye Piyasast Kurulu (12.07.2010 tarih ve B.02.l.SPK.O.l7/425-7256 sayth) 

2) Bankacthk Dtizenleme ve Denetleme Kurumu (09.01.2003 tarih ve BDDK .KYi-100-401 sayth) 

3) Enerji Piyasast Dtizenleme Kurumu (09.11.2010-44163 ve B.62.0.DDB.l4.320.0117851 saytlt) 

4) Kamu Gozetimi Kurumu Bagtmstz Denetim Belgesi (17.02.2014 tarih ve BDK/2014/059 sayth) 

2.2. Yonetime ili~kin Bilgi 

Sirketimizin 02.05.2013 tarihli olagan genel kurul ile 3 (ti~) ytl mtiddet~e Yonetim Kurulu Uyeleri 

aralannda gorev dagthmmm a~agtdaki gibi se~ilmesine oybirligi ile karar verilmi~ olup Yonetim 

Kurulu Uyelerine ait bilgiler a~agtdaki gibidir. 

31.12.2014 Tarihi itibariyle Yonetim Kurulu Uyeleri: 

./ HASAN EMRE BURQKiN 

Yonetim Kurulu Ba~kam, Sorumlu Ortak Ba~denet~i 

./ SIDIKA ASUMAN TURKEL 

Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili, Sorurnlu Ortak Ba~denet~i 

./ HASAN SARIBAS 

Yonetim Kurulu Uyesi, Sorumlu Ortak Ba~denet~i 
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2.3. Kurulu~ Ortaklan Hakkmda Bilgi 

$irketin sermayesi 50.000,00 TL ( Elli bin TL) olup 1,00 TL (Bir TL) nama yazilr 50.000 ( Elli bin) 

paya boltinmU~tUr. 

$irketin 31.12.2014 tarihi itibariyle sermaye yaprsr a~agrdaki gibidir. 

Hissedarm Uyrugu Hisse Top lam 

Ad1 Soyad1 T.C. Kimlik No Adedi Sermaye (TL) 

1 Hasan Emre Bur~kin T.C. 
16592315248 

49.799 49.799,00 

2 Srdrka Asuman TUrkel T.C. 
100 100,00 

39040586106 

3 Hasan Sanba~ T.C. 
100 100,00 

21019932984 

4 Mevltit Osman <;elebioglu T.C. 
1 1,00 

56599178224 
TOPLAM 50.000 50.000,00 

3. KiLiT YONETiCiLER VE SORUMLU DENET(:iLER 

$irketin Yonetim Kurulu Ba~kam Hasan Emre BURK<;iN olup, kilit yonetici ve sorumlu denet~i 

listesi a~agrdaki gibidir. 

Ad1 Soyad1 
Hasan Emre Burk~in 
Hasan Sanba~ 
Srdrka Asuman TUrkel 
Fikri Demir 
Atalay Ya~ar 
Cavit Yakar 

Mesleki Unvam 
YMM 
YMM 
YMM 
SMMM 
SMMM 
SMMM 

Unvam 
Sorumlu Ortak Ba~ Denet~i 
Sorumlu Ortak Ba~ Denet~i 
Sorumlu Ortak Ba~ Denet~i 
Sorumlu Denet~i 
Sorumlu Denet~i 

Sorumlu Denet~i 

4. i(:iNDE BULUNULAN DENETiM AGININ HUKUKi VE Y APISAL OZELLiKLERi 

Consulta Bagrmsrz Denetim ve Yeminli Mali MU~avirlik Anonim $irketi 2006 tarihinden itibaren 43 

Ulkede orgUtlenmi~ uluslararasr bir denetim kurulu~u olan INAA GROUP un (International Network 
of Accountants and Auditors) Ttirkiye Tek Temsilcisi ve Ortadogu yetkilendirme sorumlusudur. 

5. iLi~KiLi DENETiM KURULU~LARI VE DiGER i~LETMELER iLE BU iLi~KiLERiN 
MAHiYETi 

$irket ortaklannm ba~ka ~irketlerde ortaklrklan bulunmamaktadrr. 
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6. ORGANiZASYON Y APISI 

$ irketin organizasyon yaptst a~agtdaki gibidir. 

Sow Ototl\i 
FmrD:mi 

8aj llfDtlp 
!Nsc)il $!hril)1 

Otottp I I Ototlli 
~....-.:::;Sil!::::m~Turln=n M::.c:.....J L.__::IU~mi:.:.:Af~:::':.:.:Al::.c:)(!:........J 

nottim KaJUiu 
llllufmt llllf\lio(Y.lBI~ 

Hl~~a sm>~ (Y.K. C)l!ij 
Sdb Awou TIWI(Y.K. L)l!ij 

• 
• 
• B11 Dtllflp 

&)lunA)® 

I I B11 Dlottp 
UNt !lu!fjJ 

• 
• I 
• 
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7. KALiTE GUVENCE SiSTEMi iNCELEMELERi 

Denetim ~irketimizde, faaliyetimizle ilgili gorev ve sorumluluklann saghkli olarak yerine getirilmesi 

amaciyla, 660 sayi11 KHK, Sermaye Piyasas1 Kurulu (SPK), Bankac1hk DUzenleme ve Denetleme 

Kurulu (BDDK)'nm bagimSIZ denetim konusunda yUrUr!Ukte bulunan mevzuatlanna uygun olarak, 

nihai sorumlulugu ~irketimiz yonetim kurulunda olmak Uzere kalite kontrol sisteminin 

olu~turulmasmdan, i~leyi~inden ve gozetiminden (izleme sUrecinden) sorumlu olarak 'Kalite Kontrol 
Komitesi' olu$turulmu$tur. 

$irketimiz tarafmdan Ustlenilen denetim hizmetlerinin yUksek kalitede ve en az riskle 

ger~ekle~tirilmesi i~in olu$turulan bu komitenin temel ~ah$ma mantlg1, kalite kontrol prosedUrlerinin 

yerine getirilip getirilmediginin, denetimde gorev almayan kalite kontrol komitesi Uyesi tarafmdan 

kontrol edilmesidir. 

$irket yonetim kurulu tarafmdan 'Kalite Kontrol Komitesi' sorumlulan olarak, Sorumlu Ortak Ba~ 

Denet~i Hasan E mre Bur~kin, Sorumlu Ortak Ba~ Denet~i Hasan Sanba~, Sorumlu Ortak Ba$ Denet~i 

S1d1ka Asuman TUrkel, Sorumlu Denet~iiBa$ Denet~i Fikri Demir, Sorumlu Denet~iiBa$ Denet~i 

Atalay Ya~ar ve Sorumlu Denet~iiBa$ Denet~i Cavit Yakar Kalite Kontrol Komitesi Uyeleri olarak 

atanmi$1ardir. 

Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu (KGK) tarafmdan 2014 yilmda Kalite 

Kontrol Standart1 1 (KKS 1) kapsammda bir inceleme yapilmi~t1r. inceleme sonucunda tespit edilen ve 

taraf1m1za gonderilen bulgulara ili~kin gorli$ ve eylem plam Kamu gozetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartlan Kurumu'na gonderilmi$tir. 

Sermaye Piyasas1 Kurulu (SPK) tarafmdan 2014 y1lmda kalite kontrol sUrecine ili$kin bir inceleme 

yapilmi$tir. inceleme sonucunda taraf1m1za gonderilen bulgulara ili$kin cevap verme slirecimiz devam 

etmektedir. 

8. DENETiM HiZMETi VERiLEN KA YiK'LER 

$irketin 2014 yil1 finansal tablolan incelenen ve 660 sayil1 KHK'da say1lan ya da Kuru! tarafmdan 

daha sonra KA YiK kapsamma alman $irketlerin listesi a$ag1daki gibidir. 

Firma Unvam 
1. Katar Faktoring Anonim $irketi 
2. ABC Faktoring Anonim $irketi 
3. Kapital Menkul Degerler Anonim $irketi 
4. Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi 

9. SUREKLi EGiTiM POLiTiKASI 

$irketimiz personelinin her seviyede ihtiya~ duydugu bilgi birikimine sahip olmas1 i~in gerekli egitim 

programlan bir plan dahilinde dUzenlenmektedir. $irketimiz bUnyesinde yer alan ~irket ortaklan dahil 

tUm bagimSIZ denet~ilerin TUrk Ticaret Kanunu, TUrkiye Denetim Standartlan, TUrkiye Muhasebe 

Standartlan (TMSfTFRS) konulannda ve yine bu mevzuat konulannda yap1lan degi~ikliklerinde 

egitimini alma zorunluluklan bulunmaktad1r. Bu ~er~evede 2014 yilmda denet~iler 160 saatten az 

olmamak i.izere egitim programlanna i~tirak etmi$1erdir. 
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$irketimizin surekli egitim politikast kapsammda izledigi yol a~agtda belirtildigi gibidir. 

• Kalite kontrol sistemi dahilin de olu~turulan komitemizin 6 ayhk egitim programlan kapsammda 
her ay belirlenen gun veya gunlerde onceden denet~ilerin kendilerine verilen on bilgilendirme 
kitap~tklan ile egitim gununde periyodik egitimler verilir. 

• Bu egitimler genellikle sorumlu ortak ba~ denet~iler tarafmdan verilmekte olup konulann 
i~erigine gore Ba~ denet~ i veya Ktdemli Denet~ilerin olu~turdugu grup tarafmdan verilmektedir. 

• Aynca BDDK, EPDK SPK ve Vergi Mevzuatmdaki guncel degi~iklikler ilk once ~irket i~inde 

kendi denetim grubuna egitim verildikten sonra, aynca seminerler kapsammda denetimi yaptlan 
~irket yetkililerine de egitimler verilmektedir. 

• BDDK, SPK, EPDK ve Vergi Mevzuatmdaki guncel degi~iklikler sirktiler rapor haline getirilerek 
i~ mail yolu ile denet~iler guncel olarak bilgilendirilmektedir. Bu kapsamda bu sirkiiler ~irketimiz 
internet (www.consulta.com.tr) sitesinden yaymlanarak denetledigimiz ~irketlerin yetkilileri de 
bilgilendirilir. 

2014 YILI i<;iNDE BAGIMSIZ DENETiM ~iRKETiMiZCE 
PESONELiMiZE VERiLEN ic; EGiTiMiNDEKi SEMiNER KONULARI 

1 Mali Tablolar Analizi 
2 i~letmelerde Suistimal ve Yolsuzluk Onleme 
3 Risk Odaklt i~ Denetim 
4 Ertelenmi~ Vergi 
5 Bilgi Teknolojileri Denetimi 

6 ili~kili Taraflarla Olan i~lemler Ve Denetimi 
7 Bagtmstz Denetimde Kalite: Teori Ve Uygulama 
8 KKS 1- BDS 20 Egitimi 

9 CAP Denetim Rehberi Egitimi (Mu~teri Kabul Politikast ) 
10 CAP Denetim Rehberi Egitimi (Risk Degerlendirme ve Planlama ) 
11 CAP Denetim Rehberi Egitimi (Maddi Dogruluk Testleri) 
12 CAP Denetim Rehberi Egitimi (Raporlama, Kalite Kontrol ve Diger ) 

13 CAP Bagtmstz Denetim 6 mek Uygulama 

14 Donem Sonu i~lemler 

15 Donem Sonu Saytmlar 

10. BAGIMSIZLIK iLKESiNE UYUM 

10.1. Genet Bagtmstzhk Politikas1 

Bagtmstzhk, denetim faaliyetlerinin yuruttilmesinde, sonu~lann degerlendirilmesinde ve denetim 
raporunun olu~turulmasmda tarafstz bir bakt~ a~tsma sahip olmayt ifade eder. 

Tum yonetici ve ~ah~anlar bagtmstzhga yonelik tehdit olu~turan durumlar ve ili~kiler belirlenmesi ve 
bu tehditlerin ortadan kaldtrtlmast ya da kabul edilebilir bir duzeye indirilmesi i~in gerekli onlemlerin 
almmasmdan sorumludur. Yeni i~e alman ki~ilere bagtmstzltk kurallan ile ilgili bilgi ve egitim verilir. 
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Denettyiler ortaya tytkabilecek ty tkar tyatt~malanndan uzak kahr, denetim sonucunda ula~tlan gori.i~lerini 
ba~kalarmm tytkarlanm gozetmeksizin raporlannda atyiidarlar. 

Hizmetlerin kapsamt dahil olmak tizere mti~terilere sunulan denetimlere ili~kin bilgiler, tabi olunan 
bagtmstzhk htiktimlerine varsa gene! etkilerini degerlendirmesine irnkan saglamak Uzere yonetim 
kurulu ba~kam ya da yonetim kurulunun gorevlendirdigi ki~ilere sunulur. 

Yonetim kurulu ba~kam ya da yonetim kurulunun gorevlendirecegi ki~iler kurulu~umuzun 
mti~terilerine verdigi her ti.irlti hizmetin kapsammt detayh bir ~ekilde listeler ve bu listeler Uzerinden 
bagtmstzhgt zedeleme ihtimali olanlar tespit edilip, ilgili onlemler ahmr. 

Personel, bagtmstzhga yonelik tehdit olu~turan durumlan ve ili~kileri uygun onlemin ahnmast ityin 
yonetim kurulu ba~kanma ya da yonetim kurulunun gorevlendirecegi ki~ilere derhal bildirir. 

Etik htiki.imler uyannca bagtmstz olmast gereken tUm personelinden her bir denetimden once ve her 
hali.ikarda y!lda en az bir kez, bagtmstzhk politikalan ve prosedtirlerine uyduklan ve uyacaklanm 
bildiren yaz!lt bir taahhi.it ahmr. Aynca her denetimden once denetim ekipleri bagtmstzhklanm 
bildiren yaz!lt teyitleri verirler. 

Kamu Gozetim Kurumu tarafmdan belirlenen i~letmeler ile borsada i~lem goren i~letmelerin finansal 
tablolannm bagtmstz denetirnlerinde, 7 ytlm sonunda sorumlu denettyinin, denetimin kontroltinti 
gozden getyiren ki~ilerin ve getyerli oldugu durumlarda rotasyon htiktimlerine tabi diger ki~ilerin etik 
hi.iktimlere gore uygun olarak rotasyonu yapthr. 

10.2. Bagimsizhkla ilgili Yasaklar 

Bagtmstz denetim mti~terisine a~agtdaki hizmetler verilmez: 

• Degerleme, akti.ierya, ekspertiz hizmetleri, 

• ity denetim ve ity denetim fonksiyonuna destek hizmetleri, 

• Yonetim hizmeti veya insan kaynaklan fonksiyonlannm yerine getirilmesi hizmeti, 

• Aracthk veya yatmm dam~manhgt hizmetleri. 

Aynca ~irketin yonetici ve personeli, denetim hizmeti verilecek ~irketin hisse senetlerine sahip 
olamaz, elemam finansal tablolann haztrlanma si.irecinde gorev alamaz. 

Yonetici ve denettyilerin, yonetimindeki ki~ilerle akrabahk veya menfaat ili~kisi oldugu ~irketlerin 
denetimi yaptlmaz. 

10.3. Sorumlu Denet~inin Bagimsizhkla ilgili Gorevleri: 

Sorumlu denettyi, yap!lan bagtmstz denetimle ilgili olarak bagtmstzhgm saglandtgma dair bir sonuca 
ula~mak zorundadtr. 

Bu amatyla sorumlu denettyi: 

a) ilgili tUm taraflardan gerekli bilgileri alarak bagtmstzhgt tehdit eden ko~ullan ve ili~kileri 
tespit ederek degerlendirir. 

b) $irketin bagtmstzhkla ilgili politika ve usullerine ili~kin tespit edilmi~ bir ihlal var ise, 
bunlan degerlendirerek bagtmstz denetim 9ah~masmda bagtmstzhgt ortadan kaldtran bir durum olup 
olmadtgmt belirler. 

c) Bagtmstzhgt ortadan kaldtran durumlan gerekli onlernleri alarak ortadan kaldtnr veya kabul 
edilebilir bir di.izeye indirir, tyozi.imlenemeyen konulan $irket yonetimine bildirir. 
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<;) Bagtmstzhk ile ilgili konularda vanlan sonu<;lar ve bu sonu<;lan destekleyen ~irket yonetimi 
ile yapllan tartt~malan yazllt hale getirir. 

Sorumlu denet<;i ortadan kaldmlamayan veya etkisi azaltllamayan bagtmstzhgt tehdit eden bir durum 
tespit ettiginde, ~irket ile gorii~erek bagtmstzhgt tehdit eden faaliyet veya i~lemin iptal edilmesi veya 
bagtmsJz denetimden <;ekilmek iizere gerekli siire<;lerin ba~latllmasJ gibi onlemlerin ahnmasmt 
saglamak ve konuya ili~kin tartl~malan ve ula~Jian sonu<;lan yazth hale getirilmek zorundad1r. 

11. GELiR DAGILIMI 

$irketin 3 1.12.2014 tarihli finansal tablo bilgilerine gore, 2014 yllmda bagJmstz denetim toplam 

gelirlere oram a~agtdaki gibidir. 

A~tklama Hizmet Gelir Hizmet Gelir 
Tutan (TL) Daj!tltm (%) 

Bag1mstz Denetim 543.289,60 11 ,33 
Vergi Tasdik ve diger denetim dt~t hizmetler 4 .251.770,88 88,67 
Top lam 4.795.060,48 100,00 

Soz konusu bilgiler Sermaye Piyasast Kurulu' na UV AP Sistemi iizerinden ve Bankacthk Diizenleme 
ve Denetleme Kurumuna faaliyet raporu kapsammda bildirilmektedir. 

12. SORUMLU DE NETc;iLERiN UCRETLENDiRME ESASLARI 

$irketin sorumlu denet<; ileri iicret, huzur hakkt ve kar pay1 almaktadtr. 

13. KALiTE KONTROL SiSTEMi 

$irketin faaliyetlerinin ve persone linin mesleki standartlara ve yiiriirliikteki yasal ve diger diizenleyic i 
hiikiimlere uygunluguna ve diizenlenen raporlann i~inde bulunulan ko~ullara uygun olduguna ili~kin 

makul giivence saglayan bir kalite kontrol sistemi bulunmaktad1r. 

13.1. Denetim ~irketi biinyesinde kaliteye ili~kin liderlik sorumluluklan: 

13.1.a) Bagtmstz Denetim Kalitesinin Saglanmasmda Yonetim kurulunun Sorumlulugu: 

$irketin kalite kontrol sisteminin nihai sorumlulugu yonetim kurulundad1r. $irket Yonetim Kurulu, 
~irketin kalite kontrol sisteminin i~leyi~inden sorumlu olarak gorevlendirdigi ki~ilerin, bu sorumlulugu 
iistlenmek i<;in gereken yeterli ve uygun deneyime, yetenege ve gerekli yetkiye sahip olmalanm 
saglayacak politika ve prosediirleri olu~turmu$tur. $irket yonetim kurulu tarafmdan, kalite kontrol 
sisteminin olu$turulmasmdan ve i$1eyi$inden sorumlu olarak 'Kalite Kontrol Komitesi' 
olu~turulmu$tur. Kalite Kontrol Komitesi iiyeleri en az 10 ytlhk mesleki tecri.ibeye sahip sorumlu 
denet<;i seviyesindeki iiyelerden olu$maktadtr. 

Bu dogrultuda, $ irket Yonetim Kurulu tarafmdan 'Kalite Kontrol Komitesi' sorumlulan olarak, 
Sorumlu Ortak Ba~ Denet~i Hasan Ernre Bur~kin, Sorumlu Ortak Ba~ Denet<;i Hasan Sanba~, Sorumlu 
Ortak Ba$ Denet~i S1dtka Asuman Turkel, Sorumlu Denet~i!Ba$ Denet~i Fikri Demir, Sorumlu 
Denet~i/Ba~ Denet<;i Atalay Ya$ar ve Sorumlu Denet<;i/Ba~ Denet~i Cavit Yakar Kalite Kontrol 
Komitesi Uyeleri olarak atanmt~lard1r. 

Bu kapsamda, denetimden sorumlu Kalite Kontrol Denetfisi'nin gorevlendirilmesi, ilgili denetim 
ekibinde yer almayan ve fii len denetime kattlmayacak olan Kalite Kontrol Komitesi Uyeleri tarafmdan 
yaptlmaktadtr. 
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~irket ivinde kalite kiilti.iriini.in geli~tirilrnesi adma, ~irket i.ist yonetirni, ti.irn kadernelerinin, kalite 
kontrol politika ve prosedi.irlerinin gerekliligine vurgu yapan rnesajlan, sadece bunlarla stmrh 
olrnarnak i.izere, egitirn serninerleri, toplanttlar, resrni ve gayri resrni gori.i~rneler ve bilgilendirrne 
notlanyla personele duyurrnaktadtr. 

Bagtrnstz denetirnde kalite kontroli.in saglanrnasmda, Yonetirn Kurulundan ba~larnak i.izere ~irketin her 
kadernesindeki yonetici ve vah~anlar azarni gayreti sarf ederler. 

Yonetirn kurulu, denetirnin her a~arnasmda en yi.iksek kalite seviyesinin saglanrnast ivin a~agtdaki ve 
gerekli gorecegi diger gerekli onlernleri ahr: 

a) ~irket politikasmm rnaksirnurn kalitenin saglanrnast ve korunrnast oldugunun personele 
benirnsetilrnesi konusunda egitirn vah~rnalan ve toplanttlar di.izenlenir, 

b) ~irketin kalite kontroli.ine yonelik 9ah~anlara si.irekli bilgilendirrneler yapthr, 

c) insan kaynaklan politikalan kalitenin saglanrnasma ve devarnma yonelik olarak belirlenir, 

d) ~irket yonetim politikalan olu~turulurken ticari kaygtlann kalitenin saglanmast ve devamma 
yonelik politikalann oni.ine ge9mesi onlenir, 

e) Kalitenin saglanmast ve devammm temini ivin kontrol yontemleri geli~tirilir. 

13.1.b) BagJmSJZ Denetim Kalitesinin Saglanmasmda Sorumlu Denet~inin Sorumlulugu: 

Denetim 9ah~malannda en bi.iyi.ik gorev ise denetimin lideri stfattyla Sorumlu Denet9iye di.i~mektedir. 

Yonetim kurulu denetimde kalitenin saglanmast ivin egitim gibi gene! politikalan belirlerken, 
denetirnin lideri stfattyla Sorumlu Denet9i, denetimin her a~amasmda yeterli kalitenin saglanrnast ve 
korunmast ivin denetim ekibine yol gosterici olacakttr. 

Bunun saglanmast i9in denetimin her a~amasmda a~agtdaki konulara dikkat 9ekilmeli ve vurgu 
yaptlmahdtr: 

• Bagtmstzhk ve etik ilkelere uygun vah~manm gerek ve onemliligi, 

• <;ah~malann mesleki standartlara, yi.iri.irli.ikteki yasal ve diger di.izenleyici hi.iki.imlere uygun 
olarak yaptlmasmm gereklilik ve onemliligi, 

• i~in ger9ekle~tirilmes i a~amasmdaki kalite kontroli.ini.in onemliligi ve bu nedenle uygun kalite 
kontrol yontemlerinin kullamlmast, 

• Ger9egi yansttan bagtmstz denetim raporunun gerek ve onernliligi, 

• Kalite kontroli.i ve yi.iksek kalite saglanrnasmm bagtrnstz denetirn i~inin ozi.i oldugu. 

13.2. Etik ilkeler 

13.2.a) Uyulmas1 Zorunlu Etik ilkeler 

Ti.irn Consulta Bagtrnstz Denetirn ve Yerninli Mali Mi.i~avirlik Anonim ~irketi vah~anlan, 

• Di.iri.istli.ik, 
• Tarafstzhk, 
• Mesleki yeterlik ve ozen, 
• Str saklama, 
• Meslege uygun davram~, 
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ilkelerini vazge~ilmez ilkeler alarak benimsemelidir. 

Yoneticiler dahil ti.im ~ah~anlara bu ilke ler anlatthr ve bu ilkelere uyulacagma dair taahhlitler ahntr. 

Yonetim Kurulu etik ilkelerin ve ilkelere uyumun onemi kanusunda periyadik taplantt ve egitim 
~ah~malan dlizenler. 

Ekip liderleri kendilerine bagh ~alt~an denet~ ileri ilkelere uyum yonliyle slirekli izler ve degerlendirir. 

Cansulta Bagtmstz Denetim ve Yeminli Mali Mli~avirlik Ananim $irketi'nin etik prensipleri 
'Consulta Personel Yonetmeligi' ile i~ bu yonetmeligin aynlmaz par~ast alan 'Consulta i~ Etigi 
Kurallan' ile belirlenmi~tir. Bu kurallar ti.im ~alt~anlara tutanak ekinde dagtttlmaktadtr. 

13.3. Mii~teri ili~kisinin ve Denetim Sozle~mesinin Kabulii ve Devam Ettirilmesi 

13.3.a) i~in Kabulii 

$ irket mli~teri kabultinde, ticari kaygtlardan once etik ilkeleri gozetir. Bunun i~in oncelikle i~in 

yaptlabilmesindeki yeterlik ve mli~terinin etik ilkelere uyumu kanusunda inceleme ve ara~ttrmalar 
yaptltr. 

Bu kapsamda; 

• Mli~terinin ana artaklannm, kilit yoneticilerinin ve list yonetiminden sarumlu a lanlann 
kirnlikleri ve ticari itibarlan, 

• i~ uygulamalan da dahil mli~teri faaliyetlerinin niteligi, 

• Mli~terinin ana artaklannm, kilit yoneticilerinin ve list yonetiminden sarumlu a lanlann 
muhasebe standartlannt yarumlama ve i~ kantra l ~evresi gibi hususlardaki tutumlanna ili~kin 
alumsuz bilgiler a lup almadtgt, 

• Mli~terinin, denetim licretlerini alabilecek en dli~lik seviyede tutmaya yonelik tsrarh tutumu 
a lup almadtgt, 

• <;ah~ma kapsammm uygun a lmayan ~ekilde smtrlandmldtgma dair gostergeler a lup a lmadtgt, 

• Mli~terinin kara para aklama veya suy te~kil eden diger faaliyetlerde bulunabilecegine ili~kin 
gostergeler alup almadtgt, 

• Denetim ~irketinin se~ilmek istenmesinin ve onceki denetim ~irketinin yeniden 
se~ilmemesinin nedenleri, 

• ili~kili taraflann kimlik ve ticari itibarlan, 

ara~tmhr. 

Sarurnlu denet~i. mli~terinin kabulti, mli~teriy le a lan ili~kinin devamt ve ozellik arz eden bagtmstz 
denetirnlerle ilgili gerekli usul ve esaslann izlendiginden emin a lmak ve ula~tlan sanuylann yazth hale 
getirilmesini saglamak zarundadtr. 

i~in kabultinde, sarumlu denet~inin, bagtmstz denetim ekibinin, uygun yetenek ve yeterlilikte aldugu 
ve sliresi i~inde bagtmstz denetim standartlanna, yasal ve hukuki dlizenlemelere uygun a larak 
bagtmstz denetim i~ini bitirebilecegi ve geryegi yansttan bagtmstz denetim raparu dlizenleyebilecegi 
hususlannda tereddlidli bulunmamast gerekir. 
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Denetim ekibinin, 

• Bagimsizhk ve etik ilkeler konusunda yeterli bilgiye, 

• Alman uygun egitim ve bagimsiz denetirnlere i ~tirak yolu ile benzeri nitelikte ve zorluktaki 
bagimSIZ denetim i~ini anlamak ve geryekle~tirmek hususunda deneyime, 

• Bagimsiz denetim standartlan ile hukuki ve yasal di.izenlemeler konusunda yeterli bilgiye, 

• ilgili bilgi teknolojileri dahil uygun di.izeyde teknik bilgiye, 

• Mi.i~terinin faaliyette bulundugu sektOr hakkmda yeterli bilgiye, 

• Mesleki karar verme yetenegine ve 

• Sirket kalite kontrol politika ve yontemlerini kavrama yetenegine 

sahip olmas1 beklenir. 

Yapilan gozden geyirmeler sonucunda i~in ahnmasmm etik ilkeler ayismdan sakmcah olduguna ya da 
Consulta BagimSIZ Denetim ve Yeminli Mali Mi.i~avirlik Anonim Sirketi ' nin i~i yapmada yeterli 
olamayacagma karar verilirse i~ kabul edilmez. 

Aym gozden geyirmeler i~ in yi.iri.iti.ilmesinde de yapilmahdir. Bir mi.i~teri ili~kisinin devam 
ettirilmesine karar verilirken mevcut veya onceki denetimler s1rasmda ortaya yikan onemli konular ve 
bu konulann ili~kinin devam etmesine olan etkileri dikkate ahmr. 

i~in kabuli.i ve devammda her bir bagimsiz denetim sozle~mesinin irnzalanmasmdan once, 'Consulta 
Denetim Rehberi' iyinde yer alan 'Olast Mii~teri Kabul/Devam Soru Formu' dikkate almarak 
degerlendirme yapilmaktadir. 

13.4. insan Kaynaklan 

Sirket, insan kaynaklanna ili~kin a~ag1daki hususlan iyeren politika ve prosedi.irleri olu~turmu~tur; 

- i~e alma politikas1, 

- Yeterlilik, 

- Performans degerlendirmesi, 

- Kariyer geli~imi, 

- Terfi etme, 

13.4.a) i~e Alma Politikas1 

Her yilm ba~mda i ~ ve kadro planlamasi yap1larak ek personel gerekip gerekmedigi tespit edilir. 
Gerekmesi halinde donem iyerisinde de ahm yapil1r. 

i~e almacak personelin kadro tammma uygun nitelikler ta~Imas i ~artt1r. 
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Denet~ilerin ald1klan unvanlar k1dem Slfasma gore ~u ~ekildedir; 

Sorumlu Denelfi; Fiilen en az on y!l mesleki deneyimi bulunan ve ~irket adma ve ki~isel sorumlulugu 
ile bag1mS1Z denetim raporlanm irnzalamaya yetkili ki~idir. Bag•ms1z denetim ekibine ba~kanl!k eder, 
denetim ~al! ~malannm gozetim ve koordinasyonunu ile bag1mS1Z denetirn programmm uygulanrnasm1 
saglar. ~irket bag•ms•zhk prensibi ile etik ilkeleri hakkmda denet~ileri bilgilendirmek, denetim 
faaliyeti hakkmda denet~ileri bilgilendirrnek, yonlendirrnek, tespit edilen sorunlan ~ozUmlernek ve 
gerekli kay1t dUzenini gozden ge~irir. 

Ba$ Denelfi; Fiilen en az on y!l rnesleki deneyirni bulunan denet~ilerdir. Bag1mSIZ denetim ekibine 
ba~kanhk eder, denetirn ~ah~rnalannm gozetirn ve koordinasyonunu ile bag•ms1z denetim programmm 
uygulanmasm1 saglar. Aynca, denetirn faaliyeti ile ilgili denet~ileri bilgilendirmek, yonlendirmek, 
tespit edilen sorunlan ~ozUmlemek ve gerekli kay1t dUzenini gozden ge~irir. 

Kufemli Denelf i; Fiilen en az alt1 y!l mesleki deneyimi bulunan denet~ilerdir. <;ah~ma kag1tlannm 
incelenip, degerlendirilrnesi ve gereken revizyonlann yap!lmas1, denetim faaliyetinin planlanmasl, 
yUrUtlilmesi ve denetlenen ~irket yetkilileri ile gorU~meler yap!lmasm1 saglar. 

Denelf i; Fiilen en az U~ y!l mesleki deneyimi bulunan denet~ilerdir. Denet~i yard!mc!lanm i~e tahsis 
etrnek, onlann ~al!~malanna nezaret etmek, haz!rlad•klan ~ah~ma kag1tlanm incelernek, ~ah~ma 
programlannda gereken degi~iklikleri yapmak, ~ah~manm haz!rlanmasl gibi i~ in aynntli1 ~ah~malanm 

yUrUti.ilmesini saglar. 

Denelfi Yardzmasz ve Asistan; Denet~iler nezaretinde denetim ~ah~rnalanna kat!larak faaliyet 
gosterir. Denet~i yard!mc!lannm hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakliltesi bollimlerinden lisans 
dUzeyinde diploma alm1~ olrnalan gerekir. Mesleki deneyirne sahip olmaks1zm ilk kez i~e ahnan 
denet~i yard!mc•lan fiilen en az 2 y!l sUre ile staja, tabi tutulurlar. Bu donemde stajyer denet~i 

yard!rnc!lan, 4 ay sUre ile muhasebe, denetim standart ve teknikleri, bilgi i~lem, para ve sermaye 
piyasas1, ticaret hukuku, vergi mevzuat1 ve bankaci11k konulannda toplam iki yUz saatten az olmamak 
~art1 ile egitime tabi tutulurlar. 

Yukanda belirtilen unvanlara denet~i atamas1 yonetim kurulu karan ve Kururn izni al!nrnas! zorunlu 
hallerde iznin almrnas1 sonucunda ger~ekle~tirilmekte olup, ilgili karar personele teblig edilerek, ~ irket 

i~ i bilgilendirrne agmdan ilan edilmektedir. 

13.4.b) Yeterlilik 

$irket personelinin yeterliligi sUrekli olarak takip edilmekte ve geli~tirilrnektedir. Denetim ekipleri 
olu~turulurken, personelin sorurnluluklan ile yetkinliklerinin ortU~rnesi esas ahnmaktad1r. 

Her kademedeki personel, sorumluluklan ve geli~im alanlan ile paralel olarak ~e~itli egitimlere tabi 
tutulmaktad1r. Bu egitimler, bunlarla Slmrh olmamak Uzere, a~ag1daki egitimleri kapsamaktad1r: 

- Mesleki egitim, 

- Uygulamah egitimler, 

- Denetim ekibinin diger Uyelerinin daha deneyimli ~ah~anlar refakatinde yeti~tirilmesi, 

- Teknik, mevzuatsal ve mesleki gUncellernelerin aktanrn1, 

- Yonetsel ve ileti~im kabiliyetlerine yonelik egitimler, 

Denetim ~irketi, kendi bUnyesinde teknik ve egitirn kaynaklannm bulunmamas1 gibi dururnlarda ~irket 
kadrosunda olmayan uygun yeterlige sahip ki~ilerin hizrnetinden yararlanmaktad1r. 
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13.4.c) Performans degerlendirmesi, kariyer geli~imi ve terti etme 

Performans degerlendirmesi ile terfi prosediirleri, yeterligin geli~tirilmesi ve siirdiiriilmesi ile etik 
ilkelere baghhgm esas ahnmasm1 ve odiillendirilmesini saglayacak ~ekilde olu~turulmu~tur. 

Sirket performans degerlendirme kriterleri olarak kalite ve etik ilkelere baghhk (kal ite), teknik 
yeterlilik, ekip ve ~evre ile ileti~im ( insan faktt:irii) gibi faktt:irleri ba~an kriteri olarak belirlemi~ ve 
personellere bildirmi~tir. 

Yeterligin geli~tirilmesinin ve etik ilkelere baghhgm saglanmasmm kariyer geli~imi ve terfi etme 
siire~lerindeki onemi personele aktanlmi~tlr. Bu konularla ilgili destek, takip ve bilgilendirme boliim 
miidiirleri aracihgiyla da ger~ekle~tirilmektedir. 

13.5. Bagamsaz Denetimin Yiiriitiilmesi 

Sirket, denetimin mesleki standartlar ile yiiriirliikteki kanun ve diizenleyici hiikiirnlere uygun olarak 
yiiriitiilmesine ve sorumlu denet~inin veya Sirket'in ko~ullara uygun bi~imde raporlar diizenlemesine 
ili~kin olarak kendisine makul giivence saglayacak politika ve prosediirleri olu~turmu~tur. 

Sirket, her denetim i~in bir sorumlu denet~i belirlemektedir. Sorurnlu denet~inin sorumluluklan a~1k~a 
tammlanarak sorurnlu denet~inin kendisine bildirilmektedir. Sorumlu denet~inin kirnligi ve gorevi, 
mii~terinin kilit yoneticilerine ve list yonetimden sorumlu ki~ilere iletilmektedir. 

Sektorel baz da uzmanhk gerektiren denetirnlerde, bu tecrUbeye haiz uygun yeterlige, beceriye ve 
gorevini yerine getirme yetkisine sahip olan sorumlu denet~ iler gorevlendirilmektedir. 

13.5.a) Denetimin Planlanmasa 

Sorumlu denet~i. bagimsiz denetim ekibindeki bagimSIZ denet~ileri a~ag1da belirtilen hususlarda 
bilgilendirerek bagimSIZ denetim faaliyetini yonetir (Denetim planlama toplantiSI). 

• Ekiptekilerin sorumlulugu, 
• i~letme faaliyetlerinin dogas1, 
• Riskle ilgili hususlar, 
• Ortaya ~1kabilecek sorunlar ve 
• BagimSIZ denetim i~inin yiiriitiilmesiyle ilgili aynntllar. 

BagimSIZ denetim ekibindeki bagimSIZ denet~ilerin sorumlulugu, kendilerine verilen i~i objektif bir 
baki~ a~IS I ve mesleki ~iiphecilik ve ozenle etik ilkeleri gozeterek yapmakt1r. 

13.5.b) Ekibin Gozetimi ve Gozden Ge~irme 

Yapllan bagimSIZ denetimin amacmm, ekipte yer alan tUm bagimSIZ denet~iler tarafmdan anla~IImas1 

gereklidir. Bu kapsamda, ekipte yer alan k1demsizlerin kendilerine verilen i~in amacm1 
kavrayabilmeleri i~in bagimSIZ denetimin, ekip ~ah~mas1 ve refakat ~ah~mas1 ~eklinde yiiriitiilmesi 
gerekir. BagimSIZ denetim ekibindeki k1demsizlerin daha k1demli denet~ ilere sorular yoneltmeleri 
beklenir. BagimSIZ denetim ekibinde yer alan bagimSIZ denet~ iler de aralannda gereken ileti~imi 

kurarlar. 

Ekibin gozetimi a~ag1daki hususlan i~erir; 

a) Bagimsiz denetim ~ah~masmda kaydedilen a~amay1 takip etmek, 

b) Ekip elemanlannm yetenek ve yeterliliklerini goz online alarak, i~i tamamlamak i~in 

siirelerinin yeterli olup olmadigi, verilen talimatlan anlama diizeyleri ve i~in planlandigi gibi 
yiiriitiiliip yiirtitiilmedigini tespit etmek, 
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c) Bagimsiz denetim Slrasmda ortaya 91kan hususlan onemliliklerini goz online alarak saptamak 
ve planlanmi~ bagimsiz denetim yakla~Immi buna uygun olarak degi~tirmek, 

9) Dam~ma gerektiren hususlan belirlemek, bagimsiz denetim s1rasmda daha kidemJilerle 
konuyu gorti~mek, 

Gozden ge9irme sorumlulugu, daha k1demJi ekip Uye lerinin daha k1demsizlerin i~lerini inceleme 
temeline dayamr. Bu sorumlulugu yerine getiren bagimsiz denet9i, a~ag1daki hususlan dikkate ahr. 

a) BagimSIZ denetim i~ inin bagimsiz denetim standartlanna, yasal ve hukuki dtizenlemelere 
uygunlugu, 

b) Onemli konulann daha aynnt1h incelenmek Uzere ortaya konuldugu, 

c) Gerekli konularda fikir dam~Ildigi ve ula~IIan sonu9Iann yazll1 hale getirilerek uygulandigi, 

9) Yapllan i~in zamanlama ve i9eriginin gozden ge9irildigi, 

d) Yapllan i~in ula~Ilan sonu9lan destekledigi ve yazil1 hale getirildigi, 

e) BagimSIZ denetim kamtlannm yeterli ve bagimSIZ denetim raporunu destekleyecek nitelikte 
oldugu ve 

f) BagimSIZ denetim tekniklerinin ama9Iannm ger9ekle~tirildigi, 

Sorumlu denet9inin, bagimsiz denetim raporu nihai hale gelmeden bagimSIZ denetime ili~kin 9ah~ma 
kag1tlanm incelemek ve ekiple konulan tarti~mak suretiyle vanlan sonu9Ian ve bagimSIZ denetim 
raporunu destekleyecek yeterlilikte bagimSIZ denetim kamtl toplandigi hususundan emin olmas1 
gerekir. 

Sorumlu denet9i bagimSIZ denetimin uygun gorecegi a~amalannda inceleme yapar. Bu durum, 
bagimsiz denetim raporu hentiz tamamlanmadan onemJi konulann zamanmda sorumlu denet9inin 
istegine uygun olarak 9oztimJenmesini saglar. 

Gozden ge9irme, bagimSIZ denetimin yoruma a91k kritik konulanm, bagimSIZ denetim Slrasmda tespit 
edilen, ozellikle zor ve incelikli alanlan, onemli riskleri ve sorumJu denet9inin onemli buldugu diger 
alanlan kapsar. 

Sorumlu denet9inin tUm 9ah~ma kag1tlanm incelemesi gerekmez, ancak yapt1g1 gozden ge9irmenin 
sUre ve kapsamm1 yaz1h hale getirmesi gerekir. 

Gozden ge9irme s1rasmda bagimSIZ denetim i~inin ba~ka bir sorumJu denet9i tarafmdan devrahnmas1 
halinde, sorumJu denet9inin degi~iklik tarihine kadar yapllan ttim i~lerin gozden ge9irilmesini de 
yapmas1 gerekir. Soz konusu kontroltin, bagimsiz denetimin plan ve programmm bagimSIZ denetim 
standartlan ile hukuki dtizenlemelere uygun olarak yaplldigi hususunda yeni sorumJu denet9iyi de ikna 
etmesi gerekir. 

Birden 90k sorumlu denet9inin gorev aldigi bagimSIZ denetimlerde her birinin sorumluluklannm 9ok 
iyi tammlanm1~ ve ekip tarafmdan anla~IImi~ olmasi ~artt1r. 

13.5.c) Dam~ma 

Gerekmesi halinde, denetimJe ilgili konularda uzman ki~ilerden dam~manhk hizmeti almabilir. 

Sorumlu denet9i; 

• Ekipteki bagimsiz denet9ilerin zor ve hassas konularda gerekli dam~ma hizmetini 
aldiklanndan emin olmak, 
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• BagimSIZ denetim s1rasmda gerek ekip i~inden gerekse ekip d1~mdan ve ~irket d1~mdan uygun 
~ekilde, gerekli bilgiye sahip ki~ilerden fikir dam~Ildigma kanaat getirmek, 

• Dam~manm sonucu, i~erigi ve kapsammdan tatmin olmak ve sonu~lan yaziii hale getirerek 
dam~Ilan ki~i ile uzla~m1~ olmak ve 

• Dam~Iian husus ile ilgili uzla~Iian sonucun uygulamaya ge~irilmi~ oldugundan emin olmak 

zorundad1r. 

Teknik, etik veya diger hususlar tizerinde etkin bir dam~ma hizmeti ahnabilmesi, dam~Ilacak ki~ilere 
konuyla ilgili her ttirlti bilginin verilmesine baghd1r. 

Dam~Ilarak ula~Ilan sonu~lar yaziii hale getirilir ve uygulamaya konulur. 

Gerekmesi halinde mesleki kurulu~lardan, dtizenleyici kurulu~lardan ve diger ~irketlerden dam~ma 

hizmeti ahnmas1 mtimktindtir. 

Zor ve hassas konular da dahil olmak tizere, alman dam~ma hizmetine ili~kin olarak dtizenlenen 
~ah~ma kag1dmm i~erigi konusunda hem dam~an hem de dam~Ilan ki~ilerin mutab1k olmas1 gerekir. 

Konuyla ilgili ~ah~ma kag1tlanmn dam~ma gerektiren konu hakkmda ula~Iian sonu~lar ve alman 
kararlar ile kararlara esas olan hususlan ve uygulama esaslanm i~erecek aynnt1da olmas1 gerekir. 

13.S.d) Gorii~lerdeki farkhhklar 

Bir denetim esnasmda ~Ikacak profesyonel fikirlerdeki farkhhklar genellikle denetim ekibi 
seviyesinde ~oziiltir. Sorunun tarti~mas i i~inde olan ve karardan mernnun olmayan bir ki~i. bir tist 
yetkiye ba~vurma hakk1 ve zorunlulugu vard1r. Eger kaliteden sorumlu denet~i sorumlu ortagm kabul 
etmedigi tavsiyelerde bulunursa ve sorun kaliteden sorumlu denet~iyi mernnun etmeyen bir ~ekilde 
~oztimlenirse, profesyonel fikir aynhklannm ~oztimti i~in uygun dam~manhk siireci yapiiana kadar 
rapor imzalanmaz. 

Sorumlu ortak ba~ denet~i. ekip tiyelerini gerekli oldugunda bu gorti~ fark11hklanm kendisine veya 
diger ekip tiyelerine hi~bir endi~e duymadan iletmeleri hususunda bilgilendirir. 

13.S.e) ~ab~ma Kag•tlari 

Sirketimiz bagimsiz denetim ~ah~ma kag1tlannm nihai denetim dosyalannda birle~tirilmesi i~lemi , 

mevzuatm aksini ongormedigi durumlarda, denet~i raporu tarihinden itibaren 60 giin i~inde 

tamamlamr. Mevzuatm belirli bir ttir denetimlere ait ~ah~ma kag1tlannm nihai denetim dosyalannda 
birle~tirilmesi i~leminin tamamlanmas1 i~in sure simrlamalan ongordtigti konularda ilgili mevzuat 
htikmti dikkate ahmr. 

<;ah~ma kag1tlannda yer alan bilgilerin a~Iklanmasi i~in mii~teri tarafmdan verilmi~ ozel bir yetki veya 
soz konusu a~Iklamay1 zorunlu k1lacak yasal veya mesleki bir zorunluluk bulunmadigi stirece, ~irket 
personelinin soz konusu bilgilerin gizliligini devaml1 olarak saglamas1 zorunludur. 

<;ah~ma kag1tlan ister kag1t isterse elektronik veya diger ortamlarda olsun, ~ah~ma kag1tlan tizerinde 
degi~ikl ik, ekleme veya ~1karma yap1lmasm1 ya da kahc1 olarak silinmesini veya bunlara zarar 
verilmesini onlemek, ~ah~ma kag1tlannda ele alman verilerin dogruluk ve btitiinltigti, eri~ilebilirligi 
veya geri kullamlabilirligi ernniyet altma almak amaciyla prosediirler uygulamr. 

Bilgi i~lem yoneticisi tarafmdan Server'm gtinltik olarak yedeklemesi yapiimaktad1r. Server d1~andan 
mtidahaleye imkan vermeyecek ~ekilde elektronik koruma duvanyla korunmaktad1r. Serverdeki 
dosyalara ula~Im imkam bilgi i~lem yoneticisi tarafmdan her bir bilgisayara verilen kullamci bazmda 
ozel ~ifre ile yapiimaktad1r. Bilgi i~lem yoneticisi tarafmdan elektronik ortamda yedeklenen denetim 
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dosyalanna ula~Im yetkisi, sadece denetim ~ah~ma kag1tlannm incelenmesine yonelik olup, ~ah~ma 
kag1tlan iizerinde degi~iklik, ekleme veya ~1karma yapilmasm1 ya da kahc1 olarak silinmesini 
i~ermeyecek ~ekilde tammlanmaktad1r. 

~irket yonetimi tarafmdan 'Bagzmslz Denetim Ar#v'in de denetim dosyalannm fiziksel giivenligi 
korunacak ~ekilde, en az on y1l boyunca saklanmas1 konusunda gerekli tedbirler almmaktad1r. 
BagimSIZ denetim ar~lVlne giri~ ve ~Iki~lar sadece denetim miidiirlerinin onay1 ile 
ger~ekl e~tirilmektedir. 

Denetimin ba~langicmda denetimin belgelendirilmesi gorevi uygun ~ekilde denetim ekip iiyelerine 
dagitilmakta, denetim Sirasmda ~ah~ma kag1tlarmm haz1rlanmasma ve denetim sonunda bir araya 
getirilmesine yonelik prosediirler uygulanmaktad1r. 

13.5.f) izleme 

Denetim Sirketinin Kalite Kontrol Politika ve Prosediirlerinin izlenmesi: 

Denetim ~irketinin kalite kontrol politika ve prosediirlerinin izlenme siirecini ger~ekle~tirecek alan 
Sorumlu Denetfi'nin gorevlendirilmesinin, ilgili denetimi fiilen yiiriiten veya denetim kalitesini 
gozden ge~iren sorumlu denet~iler d1~mdaki Kalite Kontrol Komitesi Uyeleri tarafmdan 
yapilmaktadir. 

~irket, kalite kontrol sistemine ili~kin politika ve prosediirlerinin yerinde ve yeterli olduguna ve etkin 
~ekilde i~ledigine dair makul giivence saglayan a~ag1da izleme siireci olu~turulmu~tur. 

Bu siire~te : 

Her yil her bir sorumlu denet~inin tamamlanm1~ en az bir denetimin tefti~i dahil edilmek 
iizere, ~irketinin kalite kontrol sistemi yilhk olarak gozden ge~irilerek degerlendirilir. 

izleme siirecine ili~kin sorumluluk, ~irkette o sorumlulugu iistlenebilecek yeterli ve uygun 
deneyim ve yetkiye sahip bir yonetici veya yoneticiler tarafmdan yap1hr. 

Denetimi yiiriiten veya denetimin kalitesini gozden ge~iren ki~iler bu denetimin tefti~inde yer 
almaz. 

~irketin kalite kontrol sisteminin siirekli olarak gozden ge~irilmesi ve degerlendirilmesi 'Consulta 
Kalite Kontrol Formu' dikkate ahnarak yapilmaktad1r. Kalite kontrol sisteminin siirekli olarak gozden 
ge~irilmesi ve degerlendirilmesinde a~ag1daki hususlar dikkate ahmr; 

Mesleki standartlarda ve yiiriirliikteki mevzuatta meydana gelen degi~ikliklerin ve uygun 
hallerde bunlann ~irketin politika ve prosediirlerine nasil yans1t1lacagmm analizi. 

Bagimsizltkla ilgili politika ve prosediirlere uygunlugun yazil1 teyidinin analizi, 

Teorik ve uygulamah egitimler dahil olmak iizere siirekli mesleki geli~ime ili~kin analiz, 

Mii~teri ili~kisinin ve denetim sozle~mesinin kabulii ve devam ettirilmesine yonelik kararlann 
analizi, 

~irketin temel ve mesleki egitime dair politika ve prosediirlerine ili~kin geri bildirim 
saglanmas1 dahil, sistemde yap1Iacak iyile~tirmelerin ve atilacak diizeltici ad1mlann 
belirlenmesi, 

Sisteme, sisteme uygunluk saglanmasma veya sistemi anlama diizeyine ili~kin zay1fhklann 
uygun ~irket personeline bildirilmesi, 

Kalite kontrol politika ve prosediirlerinde gerekli degi~ikliklerin zamanmda yapilabilmesini 
saglamak i~in uygun ~irket personeli tarafmdan politika ve prosediirlerin takip edilmesi. 
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Tespit Edilen Eksikliklerin Degerlendirilmesi, Bildirilmesi ve Diizeltilmesi: 

Sirket, izleme si.irecinin sonunda tespit edilen eksiklerin mi.inferit bir sebepten mi oldugunu yoksa 
sistemik, tekrarlayan veya di.izeltici adtmlann derhal atlimasm1 gerektiren onemli eksiklikler mi 
oldugunu degerlendirmektedir. Degerlendirmeler ti.im seviyelerde, y1l boyunca di.izenlenen toplantl ve 
egitimlerde tekrarlanmakta olup, aksiyon planlan ilgili sorumlu denet~ilere, personele bildirilmektedir. 

Sirketin, izleme prosedi.irleri sonu~lan, bir denet~i raporunun uygun olmayabilecegine veya denetimin 
yi.iri.iti.ilmesi s1rasmda prosedi.irlerin atlandigmda i~aret etmesi halinde, uygun politika ve prosedi.irler 
uygulamr. 

Sirketin, kalite kontrol sisteminin izlenmesiyle ilgili olarak yi.iri.iti.ilen si.irecin sonu~lan y1lda en az bir 
kez sorumlu denet~ilere, ~irketinin yonetim kurulu da dahil ~irketteki diger uygun ki~ilere bildirilir. 

13.6. Kalite kontrol sisteminin etkin olarak i~ledigine ve belgelendirilmesi hususunda denetim 
kurulu~unun yonetiminin beyam, 

Denetim ~irketi uygun denetimler 1~m, denetim ekibinin vard1g1 onemli yargliann ve raporu 
olu~tururken ula~tlgi sonu~lann tarafs1z olarak degerlendirilmesini saglayan ve denetimin kalite 
kontroli.ini.in gozden ge~irilmesini gerektiren politika ve prosedi.irler olu~turmu~tur. 

Hangi i~letme denetimlerinin kalite kontrol incelemesine tabi oldugunu ~irket yonetim kurulu 
tarafmdan olu~turulan Kalite Kontrol Komitesi tarafmdan belirlenmektedir. Kalite kontrol komitesi 
tarafmdan a~ag1da ozellikleri belirtilen ~irketler i~in, denetim ekibinde yer almayan ve en az sorumlu 
denet~i seviyesindeki kalite kontrol komitesi i.iyesi bir denet<;:inin ilgili denetime Kalite Kontrol 
Denelfisi olarak atanmaktad1r. Kalite kontrol denet~isi tarafmdan denetimin kalitesinin gozden 
ge~irilmesi ve degerlendirilmesi 'Bagzmstz Denetim Kalite Kontrol Listesi' dikkate almarak 
yapiimaktadir. 

Halka a~1k veya halka a~1k sayiian ~irketlerin her bir denetim ~ah~malan i~in, 

Halka a~1k veya halka a~1k sayiianlar d1~mdaki ~irketlerde ise, planlanan denetim si.iresi 
500 saati a~anlar, 

Yukanda belirtilen ~artlan ta~Imamakla birlikte komite i.iyelerinin karan dogrultusunda; 
denetlenen ~irketin bi.iyi.ikli.igi.i, denetlenen ~irketin faaliyet alam, denetim raporunun 
kullamm amac1, (~irket sat1~1, kredi kullammi, ilk y1l denetime tabi olmas1 vb.) kalite 
kontrol denet~isi atamas1 yapilmaktadir. 

Kalite kontroli.i gozden ge~iren Kalite Kontrol Komitesi Uyeleri teknik niteligi olan, konuya gore daha 
deneyimli ve tarafs1z ki~ilerden olu~maktad1r. Kalite kontroli.ini.i gozden ge~iren ki~iler denetim 
ekibinden bagimsizdir ve bu ki~iler denetim ekibiyle ilgili hi~bir karar alamamaktadirlar. 

Kalite Kontrol Komitesi tarafmdan, ilgili yi11 takip eden Haziran ay1 sonuna kadar ~irketin kalite 
kontrol faaliyet sonu<;:lan hakkmda ~irket yonetim kuruluna rapor sunulmaktad1r. 

16 


