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AKADEMiK BA6tMslz DENETiM DANT5MANLTK vE yEMiNLi MALI MUgAvinlir R.g.'wiw 3t.t2.20t4
rnniHi iriennivLr sirrN HEsAp oorurnnirue nir SrrrarltK RAPoRU

Raporun Amacr ve Kapsamt

Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu taraftndan 26.t2.2012 tarihli 28509 saytlt

Resmi Gazetede yayrmlanan Ba[rmsrz Denetim Yonetmeli$i'nin 36.maddesi gere$ince; bir takvim

yrlrnda KAY|K denetimi yapmrg denetim kurulu5larrnrn geffaflrk raporunu kendi internet sitelerinde

yayrmlamalarr gerekmektedir. Akademik Bagrmstz Denetim Danrgmanlrk ve YMM A.$, tarafrndan

hazrrlanan geffaflrk raporu Y6netim Kurulu Bagkanr Hasan Kaval taraftndan imzalanarak internet

sitemizde yaytmlanmtgttr.

1-) $irketimizin HukukiYaprst ve Ortaklarr Hakkrnda Bilgi

Akademik Bagrmsrz Denetim Danrgmanlrkve YMM A,$'nin ana sozleqmesi 13.12.1-994 tarihinde tescil

edilerek kurulmu5tur. Kurulugumuzun merkezi, Ytldtzevler Mahallesi, 717, Sokak, 15/1 Qankaya-

Anl<ara adresindedir. $irketimizin gubesi bulunmamakta, istanbulve Karaman'da olmak i.izere il<i adet

irtibat brlrosu bulunmaktadrr. $irketimiz, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlart Kurumu,

Sermaye Piyasasr Kurulu, T,C Enerji PiyasasrDi.rzenleme Kurumu mevzuatlartna uygun 5el<ilde denetim

yetkisine sahiptir.

girketimizin 3L.I2.2014 tarihi itibariyle ortaklrk yaprsr aqafrdaki gibidir.

Adr Soyadr Unvanr

Baprmsrz

Denetim
Ruhsat No

Hisse

Oranr
(%l

PaY

Tutarr
(TL)

Prof.Dr. Hasan Kaval YMM-Sorumlu Denetgi BD/2013/00424 45,75 22.875

Dr. Zeki Yantk YMM-Sorumlu Denetci BD/201.3/00432 1.2.875

Dr. Erdal Demirel YMM 10 5,000

Prof . Dr.Atila Ba[rtagtk YMM-Sorumlu Denetci BDl2]t3/00742 1 s00

Ziya Mandev YMM-Sorumlu Denetci BD/2013/0A428 1
L 1.000

Erdoian G6k YMM-Sorumlu Denetci BD/2013/00429 1.000

Ahmet Murat Yrldrz YMM-Sorumlu Denetci BD/2013/0042s ?q r.750

Abdulkadir Aydtn YMM-Denetgi BD/2013/00787 2 1.000

Inver Ayaglr YMM-Sorumlu Denetci BD/2013100427 2 r.000

Hayreddin Erdem YMM-Sorumlu Denetci BD/2AB/00430 1L L,000

Mehmet AliAktag YMM BDl2013l02186 3 1,500

Serdar Grimiigay YMM-Denetci BD/2013/00431 I s00

TOPLAM 100 s0.000



2- Kilit ydneticiler ve Sorumlu Denetgiler,

$irketin 3L Aralrk 2014 tarihi itibariyle Ydnetim Kurulu aga!rdaki kigilerden olugmal<tadrr.

Adr Soyadr

Hasan Kaval

ZekiYanrk

Serdar Giimri5ay

Unvanr

Yonetim Kurulu Ba5kanr

Yonetim Kurulu Ba5kan Yardrmcrsr

Yonetim Kurulu Uyesi

$irketin 31 Arahk 2014 tarihi itibariyle sorumlu denetgileri agafrdaki kigilerden olugmaktadrr.

l,-Prof.Dr. Hasan Kaval Sorumlu Denetci BD/2013/00424
2-Prof, Dr. Atila Bafi rragrk Sorumlu Denetci BD/2013/00742
3-Dr,Zeki Yanrk Sorumlu Denetci BD/2013/00432
 -Ziya Mandev Sorumlu Denetci BD/201.3/00428
5-Erdofan Gok Sorumlu Denetci BD/201.3/00429
6-Ahmet Murat Yrldrz Sorumlu Denetci BD/201.3/00425
7-Havreddin Erdem Sorumlu Denetci sD/20L3/00430

3' iginde Bulunulan Denetim Alrnrn Hukuki ve yaprsar 6zellikleri

$irketimiz 31.L2.201'4 tarihi itibariyle yurt iginde ve yurt drgrnda herhangi bir denetim airnrn riyesi
def ildir.

4-ili$kili Denetim Kuruluglarr ve Diler igletmeler ile gu iligkilerin Mahiyeti

$irketimiz higbir girket veya kurulug ile kendi faaliyet konusu ile ilgili ortak galr5ma
yrirritmemektedir,

5-$irketi m izin Organizasyon yaprsl;

$irketimizin Yonetim Kurulu iig ki5iden olugmakta olup, dagrlrm a5a$rdaki 5ekildedir.

Yonetim Kurulu Bagkanr : prof.Dr, Hasan Kavar

Yonetim Kurulu Bgk. yrd. : Dr.Zekiyanrl<

Yonetim Kurulu Uyesi :Serdar GUmugay

idari iglerden sorumlu orta$tmtz aynt zamanda Yonetim Kurulu Bagkan yardrmcrmrz Dr. Zeki yanrk,

Kalite Kontrol Yonetiminden sorumlu ortaklarrmrz, Ahmet Murat ylldrz ve Hayreddin Erdem,dir,
EEitim ve Denetim i5lerinden sorumlu ortalrmrzYonetim Kurulu Bagkanlmrz prof. Dr, Hasan Kaval,drr.



Yonetim Kurulu

idari iSlerden

Sorumlu Ortak

Mali lgler

YoneticisiDenetimden Sorumlu Ortak
Kalite ve Risk

Ydnetiminden

Sorumlu Ortaklar

Sorumlu Denetqiler

Denetqiler ve yardrmcr lart

$irketimizin Organizasyon Semasl a$agldadlr.

girketin denetim faaliyetleri 31,.12.201,4 tarihi itibariyle; t2 $irket ortagt, 7 adet sorumlu denetqi, 7

adet denetgi ve 3 adet denetgi ya rd tmctst ta raft nda n yiiriitUlmekted ir.

girket'in adresi; Yrldrzevler Mahallesi 717 Sokak No:1-5/1 Qankaya -Ankara'dtr. Ayrtca $irketin istanbul

ve Karaman'da faaliyet gosteren 2 adet irtibat ofisi bulunmaktadrr.

6)-Kalite Gijvence Sistemi incelemesinin En Son Ne Zaman Yaprldrfrna itiStin eitgi;

T.C. Bagbakanlrk Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan,6362 sayrlr Sermaye Piyasast Kanunu, Kurulun "

Sermaye Piyasasrnda Bagrmsrz Denetim Standartlarr Hakkrnda Teblig'ive TUrkiye Denetim Standartlart

gergevesinde, l-8.08.2014-22.08.2014 tarihleri arasrnda gergeklegtirilmi5tir. Kalite Kontrol galt5mast

sonuglarrnrn gortiStrldi.l$ti Kurulun 20.02,2015 tarihli toplanttstnda herhangi bir idari ve cezai iSlem

tesis edilmemigtir.

Yine Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlart Kurumu taraftndan, Kalite Kontrol Standardt

l kapsamrnda incelemeler yaprlmrg olup, tespit edilen bulgular gori.igiimuzun altnmast amacryla

tarafrmrza bildirilmi5tir. Konu ile ilgili gerekli gortigler ve deferlendirmeler yaprlarak taraftmlzdan

Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlart Kurumu'na bildirilmigtir'

712OL4 Yrlrnda KAY|K Hizmeti Verilen $irketlerin Listesi

20L4 denetim ddneminde 2 adet girkete KAYIK kapsamrnda denetim hizmetiverilmigtir.

2014 yrlr finansal tablolan denetlenen KAYiK'lerin listesi a5a$rda sunulmu5tur.

-Ula5lar Turizm Yatrnmlarrve DayanrklrTllketim MallarrTicaret Pazarlama A.$

tbaacrlrk Kagrtgthk Krrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.$



8)-Denetgilerimizin Siirekli Egitimine iligkin izlenen politika;

$irketimiz ortaklart ve galrganlan (denetgi ve denetgi yardrmcrlarr) teorik bilgileri ve mesleki
becerilerinin yeterli drizeyde tutulmasrnr, mesleki alandaki de!igikliklerin takip edilmesini saIlamak
igin surekli e$itime tabi tutulmaktadrr. Ydnetim Kurulumuz, personelimizin ne tiirde efitim ihtiyacr
oldugunu belirleyerek girket igerisinde kurs ve seminerler drlzenler. Egitim konu ve sureleri
denetgilerin mesleki tecrUbe, denetim alanlarr ve ihtiyaglanna uygun olarak dtizenlenmektedir, Ayrrca
ytlda en az bir kez olmak ilzere personele girket ortaklarrmrz ve konusunda uzman l<i5iler tarafrndap
Uluslararast ve TUrkiye Denetim Standartlarr, Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlarr, Trirkiye
Muhasebe Standartlan, ig Kontrol, Risk Yonetimi, Kurumsal Y6netim, vb. konularda egitim
verilmektedir. Bu e[itimler personele yonelik olmakla birlikte diger denetim 5irketlerine ve denetim
mtl5terilerine yonelik olarak da dtlzenlenmektedir. Belirli periyodlar dahilinde en az 50 saatlik esitim
progra mr uygulanmaktadrr.

201.4 ytlrnda Lig hafta sonu (6 saat/gln * 6 gun = 36 saat) kendi denetgi ve denetgi yardrmolarrmrza
egitim bizzat ogretim Uyesiortaklarrmrz tarafrndan verilmigtir. Ayrrca, girketimiz denetgilerive denetgi
yardtmctlart kuruluS drgtnda dtizenlenen toplam 36 saatlik e$itim programtna da igtirak etmiglerdir.

2014 yrlrnda yukartda belirttifimiz kapsamlarda dijzenlenen efiitimlere ili5kin detaylr bilgi a9a[rdadrr.

Katrlrmqlar

Denetei ve Den. Yrd.

TMS B MUHASEBE POLiTiKALARI, TAHMiNLER NDE DEGisiKLiKLER VE
HATALAR

TMS 1"0 RAPORLAMA DONEMiNDEN (BiLANEO TAR|HiNDEN) SONRAK|
OLAYLAIl

TMS 2 STOKLAR Denetgi ve Den. Yrd,
Trvi i, iliiR vERGiLERI Denetgi ve Den. Yrd.
TMS 23 BORCLANMA MAL|YETLERi

Denetgi ve Den. Yrd.

Konu Baglrir

TFRS 1 TU RKiYE Fi NANSAL RAPORLAMA STAN DARTLARI N I I i LK

UYGULAMASI

TMS 1 FINANSAL TABLOLARIN SUNUL

TFRS 7.9-39 FiNANSAL Denetgi ve Den. Yrd.

Denetgi ve Den. Yrd.

Denetgi ve Den. Yrd.

TMS 16 MADDI DURAN VARLIKLAR

TMS 38 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
rMS 40 YATIRIM A GAYRiMENKULLER

TMS 18 HASILAT

TMS 1.9 CAL|SANLARA M DenetEi ve Den. Yrd.

Denetgi ve Den. Yrd.
TMS 24 iri5r<iri TARAF AetKLAMALARI Denetgi ve Den. Yrd.
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9-) Bairmsrzlrkla itgiti Uygulamalara iligkin, Bagrmsrzhk ilkesine Uyumun Gcizderr GegirilmiS
Oldufunu da Teyit Eden Agrklama;

$irketimizde meslek personelinin bagrmsrzlrgrnrn 6zel bir onemi vardrr. girketimiz, denetim
hizmetinde gdrevli sorumlu denetgi, denetgi ve denetgi yardrmcrlarr mrigterilerin ust duzey
ydneticileri, sahipleri ile herhangi bir yasaklanmr5 iligkide bulunamazlar. Herhangi bir denetim
mti$terisinin kabulrl strastnda, yonetim kurulumuz mtigteri ile ilgili risk defierlemesi yaparken
bafrtmsrzlrl< unsuruna ozel bir onem verir. Bu amagla girketimizde, girket ortaklan, yonetim l<urulu
Liyeleri ve meslek personelinin faaliyetlerini do$ruluk, tarafsrzlrk ve mesleki 5uphecilik ilkeleri
gergevesinde yiirritmelerini saglayacak 6nlemler alrnma ktadrr.

Denetim 5irketimiz, ba$rmsrzlrk ve ba8rmsrzlrgrn korunmasr konusunda 6102 sayllr TTK,nun ilgili
maddeleri ile, Ba[tmstz Denetim Yonetmeli!i'nin Bagrmsrzlrk ve bagrmsrzlrgrn korunmasr baglrklr
22'maddesine, TUrkiye Denetim Standartlarr ve diger dUzenleyici kurumlarrn drjzenlemelerine
uygunlugunun sa$lanmast hususundaki gozden gegirmeleri yeterli kapsamda, nitelikte ve zamanrnda
yerine getirmektedir. Denetim girketimiz tarafrndan belirlenen, ahlaki htikrlmler uyannca bafrmsrz
olmast gereken ttim personelden her bir denetimden 6nce ve her halrlkarda yrlda en az bir kez,
bagrmsrzlrl< politikalarr ve prosediirlerine uyduklarr ve uyacaklannr bildiren yazrlr bir beyan alrnrr.
(Bagrmsrzlrk ve Meslek Ahlak Kurallarrna Uyulaca$rna iligkin aeyanname) girketimiz sorumlu denetgi
ve denetgilerinin sorumluluk beyanlart TDS'ye uygun olarak alrnmrg olup, gerEel< durumu
ya nsrtma ktad rr.

Bu beyan ile;

o Denetimde gerek 5ahsi, gerekse [igrincri derece kan ve srhri hrsrmlan veya bunlarrn eski egleri
veya gocuklart, miiSteri firmalar ile onemli bir borg/alacak veya herhangi bir 5ekilde menfaat
iliSkisinde bulunamayacaklardrr ve derhal denetimden gekileceklerdir.

o Denetimde gorevlendirilen denetgiler mU5terilere, herhangi bir 5ekilde i5letnrecilik,
muhasebe, finans, konulartnda belge diizenleme, rapor hazrrlama, muSavirlil<, danr$manlrk,
tahkim ve bilirki5ilik vs. konularda hizmet veremezler,

o Mti$terilerden higbir 5ekilde menfaat sa$layamaz, hediye l<abul edemez, mtigteri galrganlarr
ile yogun bir yakrnla5ma igerine giremezler.

r Denetim mu5terisine hizmet safrlayan ortaklar ve diier galrganlar bu mu5teriye veya bunun
ba5ilr ortak ve igtiraklerine yatrrrm yapamaztar.

. Denetgiler kendi kigisel ba$rmsrzlrf rnr saglamaktan sorumludurlar.

Kalite guvence sistemi kapsamtnda, denetim ekibinin ve girketin bagrmsrzlrk ilkesine uyumu ve
denetim faaliyetlerinde ba$rmslzlr$r tehlikeye sokacal< herhangi bir hususun bulunup, bulunmadrgr
dikkatle incelenmektedir. Ba[rmsrzlr8r tehlikeye sokacak herhangi bir husus tespit e<lilmemigtir.
Ayrtca sorumlu denetgimiz taraftndan difer denetgilerin mi.igteri ve mugteri galrganlarr ile iligkileri
daima gdzaltrnda tutulmakta, yakrnlrk tehditlerinin dogmamasrna galrgrlmaktadrr.



10-) Toplam Gelirlerin Finansal Tablo Denetimi, Diler Denetimler ve Denetim Dlgr Hizmetler
itibariyle Dairhmr Gibi Denetim Faaliyetinin Af,rrlrfrnr Gcisteren Finansal Bilgiler;

Toplam Gelirler 710.798,03
SPK Ba$rmsrz Denetim Gelirleri I 97. 926 , 00
EPDK Baqrmsrz Denetim Gelirleri 80.491,00
KGK Baqrmsrz Denetim Gelirleri 265.826,17
Diqer Denetim Gelirleri I vv.vwTrvv

$irketimizin 3568 Saytlt Kanun kapsamtnda Yeminli Mali Miigavirlik hizmetlerinden kaynaklanan geliri
bulunmama ktadrr.

11-)Sorumlu Denetgileri Ucretlendirme Esaslarr;

Sorumlu ve diger denetgilere denetim licretinin belirli bir oranr odenmektedir, Bu oran higbir
denetimde % 5O'yi gegmemektedir. Bu oranrn dairtrlmasrnda krstas denetim ekibinde ver alan
uyelerin mesleki tecrubeleri ve galrgma si.ireleri olma ktad r r,

12-)Kalite Kontrol Sistemi;

(1)-Denetim girketi btinyesinde kaliteye iligkin liderlik sorumluluklarr ,

$irketimiz, galtSmalarrn mesleki standartlara ve yLirurlUktel<i yasal ve diger dLizenleyici hukumlere
uygun olaral< yaptlmast ve kogullara uygun raporlarrn diizenlenmesi ytiksek kaliteli galrgmalarr esas
alan ve odullendiren bir krlltiirri te5vik eder. Bu eylem ve mesajlar, sadece bunlarla srnrrlr olmamak
uzere, e8itim seminerleri, toplantrlar, resmi ve gayri resmi gorU5meler, strateji belgeleri, bijltepler ve
bilgilendirme notlartyla personele duyurulur. Aynr zamanda bunlara, girketin ig yazrgmalarrnda ve
e8itim materyallerinde ya da personeldegerlendirme prosedrirlerin de yer verilir. girket galr5anlarr ve
personelinin bu prosedtirleri ve esaslarr izlemesi zorunludur.

$irl<et yonetim kurulu, ijst drizey y6netim ve kalite kontrol komitesi bu politika ve unsurlarrn
uygulanmasrnda liderlik yapmak gibi bir sorumlulu$a sahiptirler. Bunun drgrnda yonetim l<urulu
Liyeleri alacaklarr trim kararlarda;5irketin biiyLimesi ve geligmesinin yanrnda mevzuata uyum iginde
kaliteli bir denetim icrastntn gerekli olduiunun bilincinde olarak liderlik ederler. ig degerleme,
personel defierleme, L]cretlendirme ve diger ig tegvik drlzenlemelerinde mutlaka kaliteli ige veya
galrgmaya oncelik verilerek degerleme yaprlrr.

Kalite l(ontrol Komitesi tiyeleri, gdrevli olduklarr denetim ekibinin galrgmalarrnr gozden geEirirken ve
degerlendirirken daha kaliteli bir galr5ma yontemini izleyen personeli belirlemeye gayret gostererek
ve bu konuda do$rudan veya dolayh bir gekilde rist yonetime bilgivererel< kaliteli ig yapan personelin
odullendirilmesine vesile olurlar.



(2)-Mesleie Uygun Davrantg Gerekliliklerine Uyumun Saflanmasr (ilgiti Etik Hilkiimler),

Akademik Denetimin ti.lm personeli denetgilik mesleginin gerektirdiii gUvenirlik ve saygrnlrgr
gostermek zorundadrr. Her bir unvandaki denetci;

al Uurustlul(.

b) '[a rafsrzhk,

c) Mesleki yeterlilik ve mesleki ozen,
d) Srr saklama,

e) Meslege uygun davranrg

gostermekle yiiktimlridtir' Yonetim; meslek personeli ve diger galr5anlarrn bu ilkelere uvup
uymadrgrnr devamlr gozler.

Belirtilen bu etik ilkelerin sa8lanmasl agrsrndan "Meslek Ahlak Kurallarr" yoneticiler denetqiler ve
diger personele tebliE edilerek imzalatrhr.

(3) Mrlsteri iliSkisinin ve Denetim scizlegmesinin kabuhj ve Devam Ettirilmesi,

Akademik Denetim her i5 teklifini kabuletmek zorunda deiildir, ozellikle itibar riskiyi..iksek mrjgteriler
ile galtgmaktan kagtntllr. Bu nedenle gerekli risk ara$trrmasr yaprlmadan ve etik huki.jmtere uygunluk
saglanabilecegine iliSkin makul glivence saglamadan miigterinin teklifi deierlendirilmez ve
cevapta nmaz.

Herhangi bir denetim talebigeldifinde igin kabul edilmesinden 6nce, a5agrdaki konularda mutlal<a bir
a ra$tt rma yaprlmasr gerekir.

a) Mtigterinin onceki denetim 5irketinden neden vazgegtifi ve Akademik Denetimden neclen
teklif istedigi,

e\

Mu5terinin ne ttir riskler alttnda oldugu, mali durumunun bozuk olup olmadr[r, kendisini
baskr alttnda tutan qnemli nedenlerin olup olmadr[r,
[ger h6kim orta8rolan bir mrigteri igletme ise, Kap ve SpK sayfalarrndan kendisinin daha orrce
herhangi bir ceza alrp almadrgrnrn, iglem yasaklrsr olup olmadrgrnrn 6[renilmesi,
E8er borsa Sirketi ise Ozel Durum Bildirim sayfalarrndan girl<etin genel yaprsr ve problemleri
l<onusunda fikir elde edilmesi,

e') Akademik Denetim ile nasrl temasa gegtigi, eger bir tanrdrk tavsiyesi ile temasa gegti ise bu
ta n rd r l< kigiden m iigte rinin d iiriistlii$ti kon usunda bilgi a I r n masr,

f) Mtigteri 5irket rist yonetimi ile Akademik Denetim personeli arasrnda bagrmsrzlrga griphe
getirecek akrabahk ve grkar ili5kilerinin olup olmadlgr.

Mi.r5terinin itibar riski, drirtistlti$ri, baIrmsrzlrk ilkesine aykrrr durumlar hakkrnda yukarrdaki hususlar
hal<krncla bilgi edinildikten sonra Akademik Denetimin personel kapasitesi degerlendirilir ve eger
yeterli kaynal< varsa teklif verilir. Yine teklif verilmeden 6nce miigteri ile gorrigme gergel<legtirilir ve
denetimde gergek amaclnln ne oldugu anla5rlmaya galrgrlrr. Yasat mevzuata uyum amacryla denetim
talep ediliyor ise mUsteri temsilcisi ile gdrti5meler ile yetinilebilir. Ancak eger ihtiyari bir denetim ise
teklif verilmeden once mutlaka mri5teri ziyaretigergeklegtirilir. Bilgi alrnmasrnrn bagka bir nedeni ise
teklif edilecel< denetim tjcretine biryaklagrm getirmektir. Bu itibarla ozellikle mu5terinin nruhasebe ve
muhasebe personeli hakkrnda bilgi edinmeye galr5rlrr. Bu amagla Mugteri Tanrma ve l(abul Anketi

b)

d)



MLlsteri ile sozle5me imzalanmadan once mutlaka denetimin kapsamr uzerinde anlagnra sa$lanmalr
ve mali tablolarrn di-izenlenme sorumlulufu ve bu kapsamda ig kontrol sisteminin kurulrnasr ve
yUrtitulmesi sorumlulugunun kendilerinde oldu$u, denetim girketinin mali tablolarr cJuzenleme gibi
bir gorev ve sorumluluklartntn olmadr[l kendilerine hatlrlatrlmalrdrr. Ayrrca denetim teklifi ve dene tirn
sozlegmesinde de bu hususa vurgu yaprlmalrdrr.

Flerhangi bir mtigteri ile ili5ki;

a) Kargrhkh saygr 6lgrilerini agtrgrnoa,

b) Yaptlan denetim galr5malarrna mtigteri
d urumla rla kargrlagrld lgrnda,

tarafrndan mrldahale ve yonlendirme eibi

c) Verilecek denetim goriigiine iligkin oneri veya yorumlar yaprlmaya ba5landr[rnda,
d) Denetim ekibinden bazl geylerin gizlendigi geklinde bir algr olu5tugunda,

sorumlu denetgi taraftndan bu durum derhal 5irket ydnetimine bildirilir ve denetimden gekilme
ko5ullarr aragtlrtllr' Yonetim Kurulu gerekli aragtrrmalarr yaptrktan sonra ilgili Kurum ve Kurullarrn
bilgisi dahilinde sozle5menin iptali yoluna gidebilir.

(4iinsan Kaynaklarr,

$irkette baPilmsrzlrk ve tlstiin denetim kalitesine ulagrlmasr amacryla alrnacal< onlemler personet arrml
ile baglar,

Personel altmtnda, aday personel hakkrnda dri5ilnceler gok uygun dahi olsa mutlaka bir yazilr srnav
gergeklegtirilir' Bu slnav aday personelin pozisyonuna uygun gekilde yaprlrr. Srnava alrnmadan once
kendisinden "ig Ba5vuru ve Degerlendirme Formu,, alrnrr,

ige alrnan personele mutlaka bu kalite kontrol ycinergesi bir defa okutulur ve tamamrnr okuyup
anladrItna iligkin imzast altntr. Meslek personeline, bu yonerge ile birlikte el<,,Akademik Bagrnrsrz
Denetim Danrgmanlrk ve yMM A.g Balrmsrz Denetim Rehberi,, verilir.

Personelin i5e altmrnda yaprlan stnavda, aynca, agagrdaki sorularda sorularak, kendisinin,,BaArmsrzlrk
ve ig Ahlakr" konularrnda yakla5rml o$renilmeye galrgrlrr.

I Acaba baf rmsrz denetgili$in genel el<onomi agrsrndan ve denetlenen girketler aqrsrndan onemi
nereden kaynaklanmaktadrr? Difer meslek gruplanndan ayrrlan yonu nedir? t-lansi
mesleklere benzemektedir?

o Uygun bir denetim gori.iSti verilmedifi zaman ne gibi sonuglar do$urur? l(imleri ne l<adar
yanrltmrg oluruz? Vicdan muhasebesi yaptrgrnda ne kadar etkilenirsin?

n i$e yeterli cizen ve titizlik gostermedigin igin yanlrg rakamtar ile rnali tablolar yayrnlandrfrrncla,
bu nralitablolarrokuyan ve de$erleyen kigiolarak, bu durumu ofrendi$inde tepkin nasrl
olur?

Bu sorulartn yanttlart personele i5e bagladr$rnda soruldufu gibi ilerleyen donemlerde frrsat dogdukga
yine tel<rarlanarak sorulur. Bu sorularr kendi kendilerine sormalarr saglanmaya galrgrlrr.

Personelin terfi politikalarr da personelin kalite tutturmada ve meslegine duydufru saygryta baglanLrlr
bir 5ekilde yiiri.-itiiltir' Personelin kariyerinde ilerlemesinde, Kalite Kontrol Sorumlusunun her bir
denetgiyardtmctst, denetgiveya krdemlidenetgihakkrnda verdigiyaztltve sozlu bevanlarla saqlanrr.



Her bir personel ile yrlda bir defa (mumkun oldu$unca Aralrk ayrnda) yonetim Kururu Bagkanr vcyagdsterece$i diger bir kigi ile mutlaka "kariyer gorti5mesi" gergekle5tirilir. Bu gorLi5meoe personeie:mutlaka geEmig yrlda ba5arrst, kendisinden beklenenleri kargrrama oranr ve yriksertirebirme oranakrarrhakkrnda biigi verilir' Kendisinden izleyen yrida beklentiler alrnrr. Kendisinin Akaderrrik Denetinrhakkrnda ve girketteki pozisyonu hakkrnda drigrindrikleri oirenmeye galigrlrr. personelin yaptrgr iglerinkendisi taraftndan de8erlendirilmesi istenir. Ayrrca hangi e$itimreri armasr gerektigi konusundakendisinin dtigtincelerine de ba5vurulur. Bu gorrigmelerden sonra ,,Denetgi ve personelDe$erlendirme Form u,, dtlzenlenir.

Personelin efitimi; Ydnetim Kurulu hangi personele ne trrrde egitim ihtiyacr ciuyuidufunLrbelirleye rek verilen lcurs ve seminerlere personelgorevlendirir. Ayrrca yrlda en az bir kez ormal< rlzc,repersonele 5irket ortaklart ve konusunda uzman ki5iler tarafrndan cjzellikli denetim ve muhasebekonulartnda e$itimler verilir veya verdirilir. Bu e$itimler saclece personele yonelik olaral<dtize'lenebilece$i gibi difer denetim 5irketlerine ve denetim mri$terirerine agrk orarar< cJadiizenlenebilir' Personele verilen e$itimler ve bu e$itimlerin deferlemesi personeiin dosyasrna i5lenirEsitimin blr difer parqasl olarak denetgi ve yardrmcrlarrna, onlarrn kariyerlerine katkrda bulunacal<5ekilde galrgma konulart verilir ve bunun girket iginde di8er garrganrara sunumu yaptrrrrr,

denetim, muhasebe, vergi mevzuatrndaki defi5imleri takip ederek,ttir degigiklikler bir birgi notu gekrine getirirerek, tLim garrganrarrn

;il:H xlilrll"tetim 
personelin kendi e$itim ihtivaslarrnr betirteyip yonetime iterebitmesi iEin

{5 )-Den eti m in yririiti,if mesi,

Akaderl1ik Denetim' yapaca$r denetimin mesleki standartlar ile yririirlt-ikteki mevzuat hrikunrlerineuygun olaral< ytirtitLilmesine ve kendisine veya sorumlu denetginin iginde burunuran garrara uygunraporlar dLizenlemesine iliSkin olarak kendisine makul gilvence sa$rayacak politika ve prosed[rrleru retir. De n etim faa liyetlerin in yti rrittilmesi;

a) MLiqteriye irigkin pran ve programrarrn hazrrranmasr
b) Sistem Kontrol Testleri,
c) Maddi Do$rulama Testleri,
d) Analitik incelemeler ve rapor oncesigalr5malar,
e) Rapor verilmesive genel kurulun izlenmesi,

a5a rnalarrndan olu5ur.
Bu aSamalarrn yiirtitulmesi sorumlulu$u denetim er<ibine ve denetimde karite kontroru gozclengegiren kigi olarak kalite kontrol sorumlusuna aittir.

{6)-izleme

Aynca en az bir personel
dosyalanmasrnr sa$lar. Bu

bilgilend irilmesi saglanrr.

En fazla ug yrlda bir tLlm kalite kontrol sisteminin amaglara uygunlu$unun ve foni<siyonel bir gerkilclt:galrSrp galrSmadrgrnrn gozden gegirilmesi ve gerekirse ek 6nlemlerin alrnmasr iqin yonetim l(urulugerekli tedbirleri altr' Bu izleme faaliyeti ile gdrevlendirme girket dr5rndan l<onusuncla uzman vesorumiu denetqideneyimine sahip herhangi bir ki5iye de verilebilir. Veya bu izlemeler yonetim kuruiuuve I c ryra'"r1trf p$a n to p I u b i r ga I r 5 m a ge kr i nd e o e ge rge k re gti ri I e b i I ir .r' ..l:; -.--1.. .^ .
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Bu toplantr ve izleme galrgmalarrnrn amaglarr gunlardrr.

a) Denetim komitesi liyelerinin ve her bir denetimde kalite kontrolden sorumlularrn eorevlerini
ba garryla gergeklegtirip gergeklegtirmediklerinin saptanmast,

b) Kalite kontrol uygulamalannda olugmu5 zaaf veya yetersizliklerin neler olcJuiunu
belirlenmesi.

c) Her bir denetim igin denetim ekibinden alrnacak bafrrmsrzlrk ve meslek ahlak kurallarrna
uyacagrna iligkin beyanlarrn alrnrp alrnmadr$rnrn incelenmesi,

d) Qalrgma dosyalartnln gerekli zamanda diizenlenip drlzenlenmedifini, gerekli kogullarr tagryrp
' ta5rmadrfrnrn gdzlenmesi,

e) Mevzuatta meydana gelen defiigimlerin girketin ig sistemlerine yansrtrlrp yansrtrlmadrgrnrn

belirlenmesi,

f) $irketin kullandrgr denetim plan ve programlarrnrn denetim yazrlrmlarrnrn bir de[erlemesinin
ya prlmasr

Bu izleme galtgmastnt ytirtiten kigi veya komite tespitlerini ve onerilerini bir rapor geklinde yonetim

Kurulu'na sunar. Bu sunumu izleyen ilk yonetim kurulu toplantrsrnda bu rapor gori.-igi.llur ve gerekli
tedbirler Lizerinde bir karar alrr.

Denetim girketimiz taraftndan izleme siirecinin sonunda tespit edilen eksikliklerin etkilerinin
degerlendirilmesi sonucunda;

a)Kalite Kontrol sisteminin, denetim 5irketimizin mesleki standartlara ve ytirrirlrikteki yasal ve
difier dtizenleyici hukijmlere uygunluk sa$ladrfrrna ve denetim girketimiz veya sorumlu denetgiler
taraftndan duzenlenen raporlartn iginde bulunulan kogullara uygun oldufiuna dair makul guvence
saglama konusunda yeterli olmast saflanrr. Tek bir denetim veya tek bir personele iligkin uygun
duzeltici adrmlar atrlrr.

b-)Bulgular, egitim ve meslekigeligimden sorumlu kigilere yazrlrve sozl[.] olaral< uyarrlrr.

c-)Kalite Kontrol politika ve prosedUrlerinde defigiklik yaprlmasrnr gerektiren durum varsa ve
sistemik, tekrarlayan durum-larrn bulunmasr halinde, di.izeltici adrmlarrn derhal atrlmasrnr serektiren
difier onemli onlemler altnarak yaprlan defli5iklikler ilgili personele bildirilir.

Q-$irketin politika ve prosedtirlerine uygun hareket etmeyenlerden gerekli savunmalarr
altnarak, ozellikle bu davranr5r birden fazla tekrarlayanlar hakkrnda girket tarafrndan disiplin iglemleri
uygula nrr.
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