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1. irket Hukuki Yap s ve Ortaklar Hakk nda Bilgi

1.1. Hukuki Yap

irket faaliyetleri 1999 y l nda ba lam olup, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
kurulmu  Anonim irket statüsündedir.

tigal Konusu

irket’in i tigal konusu 3568 say l Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali
Mü avirlik ve Yeminli Mali Mü avirlik kanunu ve bu kanuna ba l tebli ve
yönetmeliklerde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçek ve tüzel ki ilere ait
i letmelerin,

Ø Muhasebe sistemlerini kurmak, geli tirmek, i letmecilik, muhasebe, finans, mali
mevzuat ve bunlar n uygulamalar ve ilgili konularda yaz l görü vermek, rapor
ve benzerlerini düzenlemek, bilirki ilik ve benzeri i ler yapmak,

Ø Belirtilen bu konularda belgelerine dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak,
mali tablolar ve beyannameler ile ilgili konularda yaz l görü vermek, rapor ve
benzerlerini düzenlemek, bilirki ilik ve benzeri i ler yapmak,

Ø Mali tablolar ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ve
muhasebe standartlar na uygunlu unu, hesaplar n denetim standartlar na
uygunlu unu ve hesaplar n denetim standartlar na göre incelendi ini tasdik
etmek,

Ø lgili mevzuat ile Maliye Bakanl ve resmi mercilerce verilecek görevleri
yapmak,

Ø letmelerin ve bankalar n uluslararas denetim ilkeleri, Sermaye Piyasas Kurulu
standartlar ve ilgili mevzuat hükümleri gere ince denetimlerini yapmak ve
raporlar n haz rlamak,

Ø Faaliyet alan na giren i ler ile ilgili özel amaçl raporlar düzenlemek,

‘tir.
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Merkez ve ube Adresleri

irket’in yukar da say l faaliyetleri gerçekle tirmesi için tescil edilmi olan merkez
adres bilgileri a a daki gibi olup ubesi bulunmamaktad r.

stanbul – Merkez

Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center No:211 C Blok Kat:2 i li – stanbul

1.2. Ortakl k Yap s

irket ortakl k yap s 31.12.2013 tarihi ve rapor tarihi itibariyle a a daki gibidir;

Pay Sahibinin
Unvan Ortakl k

PayAd Soyad

Ramis Uzuno lular SMMM 29,20%
Jale Akka SMMM 29,20%
Emre Aykut Halit SMMM 30,40%
Gül ahin SMMM 1,00%
Ömer Murat Uluat SMMM 10,00%
Kadriye Yanm SMMM 0,20%

1.3. Yönetim Kurulu

irket yönetim kurulu a a daki isimlerden olu maktad r;

Ad Soyad Unvan
Ramis Uzuno lular Yönetim Kurulu Ba kan
Jale Akka Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s
Emre Aykut Halit Yönetim Kurulu Üyesi
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2. irket Kilit Yöneticileri, Sorumlu Denetçileri ve Denetim Kadrosu Bilgileri

irket sorumlu ortak ba  denetçileri ve kilit yöneticileri a a daki gibidir:

Ramis Uzuno lular Yönetim Kurulu Ba kan Kilit Yönetici
Sorumlu Denetçi
(KAY K dahil)

Jale Akka
Yönetim Kurulu Ba kan
Yard mc s Kilit Yönetici

Sorumlu Denetçi
(KAY K dahil)

Emre Aykut Halit Yönetim Kurulu Üyesi Kilit Yönetici
Sorumlu Denetçi
(KAY K dahil)

Rapor tarihi itibariyle irket bünyesinde sorumlu denetçilere ilave olarak 1 Ba Denetçi, 4
K demli Denetçi, 3 Denetçi ve 35 Denetçi Yard mc s görev yapmaktad r.

3. irket’in Dâhil Oldu u Denetim A Bilgisi

irket uluslararas denetim, vergi ve dan manl k hizmetleri a , ngiltere merkezli GRANT
THORNTON INTERNATIONAL denetim hizmet a n n üyesidir.

GRANT THORNTON INTERNATIONAL Dünyan n 100’den fazla ülkesinde farkl
sektörlerden, farkl ölçeklerde firmalara denetim, vergi ve dan manl k hizmetleri veren
irketlerden olu an bir hizmet a d r. irket 1999 y l nda kurulu undan itibaren GRANT

THORNTON INTERNATIONAL a n n Türkiye üyesi olarak faaliyetlerine devam
etmektedir.

4. irket’in li kili Kurulu lar le lgili Bilgiler

irket, ortaklar farkl meslek mensuplar ndan olu mak ile birlikte kendisi gibi GRANT
THORNTON INTERNATIONAL’ n üyesi olan ENG N Ba ms z Denetim ve Serbest
Muhasebecilik Mali Mü avirlik A. . ile ayn hizmet a n n prosedürlerini ve metodolojisini
kullanmas  ve kar l kl  i ili kileri dolay s yla ili kili kurulu  olarak adland r labilir.



ENG N BA IMSIZ DENET M VE SER
2013 YILINA L K N EFFAFLIK RAP

5. irket Organizasyon Yap s

6. Kalite Güvence Sistemine li kin

irket, üyesi bulundu u GRANT
bir kez düzenli olarak gerçekle
geçmektedir. Bu denetimlerde i
programlar na uyumu ile ilgili inceleme

Ayr ca irket’in bünyesinde yer a
gerek mevzuatlara uyumu ge
izlenmektedir.

irket’te son 3 y lda Kamu Gözeti
incelemesi yap lmam t r.

E SERBEST MUHASEBEC L K MAL  MÜ AV RL K A.
RAPORU

in Yap lan ncelemeler

THORNTON INTERNATIONAL’ n azami her
le tirmi oldu u kalite güvence kontrol denetim
irket’in grup kalite güvence prosedürlerine ve de
lemeler yap lmaktad r.

alan “Kalite Güvence Komitesi” eli ile irket faaliyet
gerekse irket prosedürlerine uyumlulu u aç s

im Kurumu veya di er kamu kurumlar nca kalite güve

K A. .

her y lda
denetiminden

denetim

yetleri
s ndan

üvence
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7. irket’in Denetim Hizmeti Verdi i KAY K’ler

irket’in 2013 y l denetimini yapt  KAY K’ler a a da listelenmi tir;

Aksa Enerji Üretim A. .
Bimeks Bilgi lem ve D Ticaret A. .
Burgan Yat r m Menkul De erler A
Federal-Mogul zmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A. .
Kiler Al veri Hizmetleri G da Sanayi ve Ticaret A. .
Ye il Gayrimenkul Yat r m Ortakl A. .
Zorlu Faktoring Anonim irketi

8. irket Sürekli E itim Politikas

irket’in denetçi kadrosunda yer alan denetçilerin i e al mlar ve mesleki e itim süreçleri ile
ilgili temel esaslar  belirlemek için e itim politikalar belirlenmi tir.

irket e itim politikas  a a da maddeler halinde say lm t r;

Ø Ba ms z denetim kadrosuna dâhil edilecek olan adaylar n asgari Lisans mezunu
olmalar  gerekmektedir.

Ø Meslek mensubu staj na ba lanmas bir di er gerekliliktir. Bu staj dönemi süresinde
çal anlar muhasebe ve ba ms z denetim ile ilgili teori, standart ve teknikleri finansal
analiz, ticaret hukuku, vergi hukuku ve benzeri mesleki konularda dahil olduklar
denetim ekibinde yer alan sorumlu ortak ba denetçi, k demli denetçiler ve denetçiler
nezaretinde pratik e itimlere tabi tutulurlar.

Ø E itimler irket’in ba l oldu u uluslararas Grant Thornton International’dan gelen
e itim materyalleri ve ülkemiz mevzuat ile ilgili kanunlar ve de i iklikler ile ilgili
haz rlanan sunumlar kullan larak yap l r.

Ø Gerekli görülen konularda çe itli akademisyenlerden de e itimler organize
edilmektedir.

Ø Denetim kadrosunda yer alan çal anlar SMMM’lik ruhsat , SPK denetçi Lisans , ç
Denetim uzmanl k sertifikas vb. mesleki sertifika ve lisanslar n al nmas konusunda
te vik edilir.

Ø Denetçi yard mc l nda geçen mesleki staj döneminde denetçi adaylar farkl
sektörlere ait ve belirli bir rotasyona göre farkl denetçilerin sorumlulu unda
çal malar n  sürdürürler.
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irket bünyesinde istihdam edilen ba ms z denetçi kadrosunun mesleki sorumluluklar n n
yerine getirebilecek mesleki niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve e itime sahip olmalar
hedeflenmekte ve bu kapsamda 3568 say l meslek kanununa göre mesleki e itim de dâhil
olmak üzere istihdam edilen denetçiler düzenli ve sürekli hizmet içi e itime tabi
tutulmaktad rlar.

irket denetim kadrosunun yetkinli inin artt r lmas ve mesleki yeterliliklerinin denetçi
vas flar n n gerektirdi i düzeye ta nmas için irket içi ve d  e itim programlar
uygulanmaktad r. Ayr ca irket içi ve d mesleki seminer, konferans ve etkinliklere irket
denetim kadrosunun kat l m sa lan r. irket denetçi yard mc lar SMMM ve Ba ms z
Denetim Sertifikas ba ta olmak üzere mesleki yeterlilik sertifikalar n almalar yönünde
te vik edilmekte ve bu amaçla ihtiyaç duyulan konularda sürekli y ll k e itimler
düzenlenmektedir.

irket kalite standartlar na ba l l n sa lanabilmesi için tüm personelin yeterli e itim
almas na son derece önem verilmektedir. Yönetim kurulu ve/veya denetim komitesi
taraf ndan tespit edilen ki iler seminer ve/veya en az ndan y lda bir kez bu amaç için her
çal an n kat laca  e itimler düzenler.

Bu e itimler, mesleki gerekler ile uyumlu bir ekilde irket ortaklar veya irket yönetim
kurulu taraf ndan atanan bir müdür taraf ndan düzenlenir.

E itim a a daki k deme göre yap land r lmaktad r;

Ø Yeni ba layanlar denetçi yard mc lar ,

Ø Bir - iki y l deneyimli denetçi ve denetçi yard mc lar ,

Ø Üç - be  y l deneyimli k demli denetçi ve denetçiler,

Ø Alt  y l ve üstü deneyim (Ortaklar, Müdür ve Müdür Yard mc lar n  da içeren),

Ayr ca irket sorumlu denetçileri ve denetim müdürlerine yönetim teknikleriyle ilgili
e itimler de verilmektedir.

GRANT THORNTON INTERNATIONAL’ n uygulamalar ile birli in sa lanmas n
temin edebilmek için GRANT THORNTON INTERNATIONAL’dan da konusunda
uzman e itmenler davet edilmektedir.
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E itim oturumlar hedeflenen amac n ba ar labilmesine yetecek uzunlukta belirlenmektedir.
S k t r lm ve k salt lm oturumlardan kaç n lmaktad r. E itim gerekliliklerinin
sa lanmas nda IES 7’de alt çizilen devaml profesyonel e itim gereklilikleri dikkate
al nmaktad r. stihdam edilen ba ms z denetçiler, mesleki sorumluluklar n yerine
getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve e itime sahip olmalar göz önünde

bulundurularak, 3568 say l Kanuna göre belirlenen sürekli mesleki e itim de dâhil olmak
üzere düzenli ve sürekli olarak meslek içi e itime tabi tutulmaktad r.

stisnas z her personelin e itime kat l m irket taraf ndan sa lanmaktad r. yo unlu u
veya acil i ler nedeniyle verilen e itimlere kat lmamak kabul edilebilir bir mazeret olarak
kabul edilmemektedir.

Ortak ba denetçiler, denetim müdürleri ve profesyonel personelin Devaml Profesyonel
E itimlerine ili kin belgelendirmeler irkette ve personel dosyalar nda bulundurulmaktad r.

2013 y l nda irket bünyesinde verilen e itimlerin listesi a a daki gibidir;

E itimin Konusu E itmen Süre
(Saat)

Kat l mc
Say s

Uluslar aras /Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar (UFRS-TFRS) E itimi Prof. Dr. Fatih Y lmaz 16 56

Vergi Mevzuat  ve Türkiye Vergi
Uygulamalar  E itimi

Bülent Yeni
(GT Vergi Müdürü) 16 54

Temel Muhasebe E itimi Prof. Dr. Yakup Selvi 16 52

Voyager - Grant Thornton Denetim
Program  E itimi

Jale Akka 8 44

Denetim Prosedürleri E itimi Prof. Dr. Lerzan Kavut 16 46

Türk Ticaret Kanunu E itimi Prof. Dr. Sami Karahan 5 42

Kurum Kültürü E itimi Hilal Baltac
(GT  Geli tirme Müdürü) 5 38

irket’in y ll k olarak vermi oldu u mesleki e itimlere çe itli üniversitelerden ve mesleki
kurulu lardan davet edilen e itmenlerin yan  s ra irket’in k demli müdürleri ve ortaklar
bizzat kat larak uzmanl k alanlar ile ilgili e itimler vermektedirler.
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9. Ba ms zl k lkesi Uyumu le lgili irket De erlendirme ve Uygulamalar

Ba ms zl k ilkesi uyumu denetim faaliyetlerinde irket sorumlu ortak ba denetçilerinin
hassasiyet ile üzerinde durduklar bir konudur. Ba ms zl k ilkesine uyum kapsam nda irket
denetim faaliyetlerinde a a daki hususlar  dikkate almaktad r;

Ø Mü teri kabul a amas nda ba ms zl tehlikeye sokabilecek ili kilerin ve olaylar n
tespit edilebilmesi amac ile denetime konu irket ve bu irket ile organik ba
bulunan irketlerin incelenmesi,

Ø Denetim faaliyetinde bulunan irket denetim ekiplerinin rotasyona tabi tutularak
sürekli olarak ayn irketlerin denetim faaliyetlerinde görev almalar n n önüne
geçilmesi,

Ø Denetim ekiplerinde yer alan personel ile y ll k ba ms zl k ve gizlilik sözle melerinin
düzenlenerek çal anlar n mevcut durumlar ndaki de i ikliklerin takibinin yap lmas ,

Ø Sorumlu ortak ba denetçiler vas tas ile denetim ekibinde yer alan çal anlar n sosyo-
ekonomik durumlar n n sürekli olarak takip edilmesi,

Kalite güvence sistemi kapsam nda irket’in “Kalite Güvence Komitesi” ve ba l oldu u
hizmet a GRANT THORNTON INTERNATIONAL kalite güvence uygulamalar nda
gerçekle tirilen gözden geçirmelerde, denetim ekibi ve irket’in ba ms zl k ilkelerine
uyumu hassasiyetle incelenmi ve yap lan denetim faaliyetlerini tehlikeye sokacak ve
ba ms zl k ilkesine ayk r  herhangi bir husus tespit edilmemi tir.

Ayr ca Kalite Güvence Sistemi kapsam nda yap lan irket içi gözden geçirme ve
de erlendirme çal malar nda irket ba ms zl k ilkesi uyumu hassasiyetle incelenmi ve
ba ms zl tehlikeye sokacak nitelikte bir husus tespit edilmemi tir.
irket, politikas gere i tüm personelden belirlenmi olan etik ve profesyonel davran

gerekliliklerine uyacaklar na dair taahhütname almaktad r. Denetimi yap lan halka aç k
irketlerde pay sahibi olmad klar na dair tüm personelden beyan al nmaktad r.
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10. Gelirlerin Da l m  (TL) 

2013 Dönemi Sat Gelirlerinin Da l m Tutar (TL)
Denetim Faaliyetlerinden Gelirler 3.247.691
Di er Mali Mü avirlik Faaliyetlerinden Gelirler 2.039.983
Toplam 5.287.674

11. Sorumlu Denetçilerin Ücretlendirilme Esaslar

Sorumlu denetçiler ayl k maa ve y ll k takdir pirimi eklinde ücretlendirilmektedir. Ayr ca,
irket arac  tahsis edilmekte ve özel sa l k sigorta sistemine dahil edilmektedir.

irket orta durumundaki sorumlu denetçiler ise karl l k durumuna ve pay oranlar na göre
kar pay almaktad r.

12. Kalite Kontrol Sistemi

Grant Thornton International denetim hizmet a n n bir parças olan irket Grant
Thornton International taraf ndan uygulanan Uluslararas Etik Kurallar ve Prensipler ile
birebir uyumlu olan etik kurallar  benimsemi tir.

irket’in Uluslararas Kalite Kontrol Standard 1 (KKS1)’de belirtilen hükümlere uygun
olarak tasarlanan ba ms z denetim ile ilgili güvence sistemleri faaliyetlerine yönelik olarak
haz rlanm olan kalite kontrol politika ve prosedürleri, 26.12.2012 tarihli ve 28509 say l
Resmi Gazete’de yay mlanan Ba ms z Denetim Yönetmeli inde yer alan Kalite Kontrol
Sistemleri ile ilgili hükümleri kapsam nda 2013 y l nda revize edilmi tir.

irket kalite kontrol politika ve prosedürleri, denetim personelinin mesleki standartlar ve
yürürlükteki yasal ve düzenleyici hükümlere uymas n ve irket ve sorumlu denetçileri
taraf ndan düzenlenen raporlar n, içinde bulunulan ko ullara uygun oldu una dair makul bir
güvenceyi sa lamak amac yla tasarlanm t r.

irket Kalite Güvence Sisteminin amac sunulan hizmetlerin, belirlenen kalitede, h zl ve
do ru bir ekilde kullan c ve kamuoyunun tüm isteklerini kar lamas d r. Kaliteyi her
hizmete ta mak, kamunun güvenini temin etmek, kaliteyi sürekli daha iyiye götürmek tüm
irket çal anlar n n en önemli görevidir. Faaliyetlerin yürütülmesinde kalite en önemli
irket ilkesidir. Ba ms z denetim faaliyetleri irket’in belirlemi oldu u kalite güvence

politika ve prosedürleri yerine getirilmedikçe bitmi  olarak kabul edilmez.
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irket bünyesinde verilen hizmetlerin ve yap lan çal malar n kalite düzeyinin ilgili
mevzuatlara uyum ve üyesi bulunulan GRANT THORNTON INTERNATIONAL’ n
kalite ölçütlerine uyumunun tesis edilmesi amac ile 2012 y l nda yönetim kurulu karar ile
bir “Kalite Güvence Komitesi” olu turulmu tur.

Rapor tarihi itibariyle geçerli olan “Kalite Güvence Komitesi” üyeleri a a da yer
almaktad r;

irket kalite kontrol sistemi a a daki unsurlar içeren politika ve prosedürlerden
olu maktad r;

Ø Kaliteye ili kin liderlik sorumluluklar

Ø Etik hükümler ve ba ms zl k

Ø Mü teri ili kisinin ve denetim sözle mesinin kabulü ve devam ettirilmesi

Ø nsan kaynaklar

Ø Denetimin yürütülmesi

Ø  performans

Ø Gözlem

Yukar da belirtilen kalite kontrol unsurlar nda konu edilen irket yaz l politika ve
prosedürleri periyodik olarak tüm personele bildirilmektedir.

Ad Soyad Unvan

Emre Aykut Halit Sorumlu Denetçi

Sibel Ata Ba Denetçi

Erdal Özçimen Denetçi Yard mc s

Caner Ertan Denetçi Yard mc s
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irket kalite kontrol politika ve prosedürleri irket network a nda tüm çal anlar n
eri imine aç k bir ekilde korunmaktad r. irket kalite kontrol politika ve prosedürleri tüm
personele e-posta, ofis içi hat rlatma formlar ve ofis içi kurslar n bir parças olarak organize
edilen ofis içi e itimler, kendi ba na ö renme modülleri ve/veya i ba nda ö renme
arac l yla iletilmektedir.

irket, uluslararas kalite kontrol standartlar (ISQC 1) “Denetim ve Tarihi Finansal
Bilgilerin Kontrolü, Di er Güvence ve lgili Hizmetler lerini Yürüten irketlerde Kalite
Kontrol” ile uyum sa layacak ve tam uyumlulu u temin etmek için Grant Thornton
International (GTI) irket içi kalite kontrol çal ma program (IQCR) taraf ndan sa lanan
k lavuzu takip edecektir.

12.1 Kaliteye li kin Liderlik Sorumluluklar

Kalite, denetçilerin çal malar nda s k bir ekilde ba l kalmas gereken en önemli
kültürdür. irket, kalite olgusunu denetim faaliyetlerinin sürdürülmesinde vazgeçilmez
bir unsur olarak kabul etmektedir ve bu anlamda kurumsal kültürü te vik için uygun
politika ve prosedürler olu turmaktad r.

irket Kalite Güvence Komitesi belirlenmi olan kalite prosedür ve politikalar n n
denetim faaliyetlerinde tam ve do ru olarak uygulanmas ndan sorumludur. irketin
yönetim kurulu ba kan ve yönetim kurulu ba kan yard mc s irketin kalite kontrol
sistemine ili kin nihai sorumluluk ta r. irketin politikas gere i kalite kontrol
sisteminin isleyi inden sorumlu olan ki i ve ki iler bu sorumlulu u üstlenmek için
gereken yeterli ve uygun deneyime, yetene e ve gerekli yetkiye sahiptir.

irket Kalite prosedür ve politikalar na uyum ve belirlenen gerekliliklere s k ca ba l
olmak tüm personelin sorumlulu undad r.
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12.2 Kaliteye li kin Etik Hükümler

irket’in belirlemi oldu u Kalite prosedür ve politikalar na uyumun sa lanmas için
belirlenmi  olan etik gereklilikler a a da listelenmi tir;

Ø irket politikas gere i tüm personelden irket etik ve profesyonel davran
gerekliliklerine uyacaklar na dair taahhütname al nmaktad r.

Ø irket taraf ndan denetimi yap lan halka aç k irketlerde pay sahibi
olmad klar na dair tüm personelin beyan al nmaktad r.

Ø irket ba ms zl k ilkesi gere i, tüm sorumlu ortak ba denetçiler, müdürler,
denetim tak m liderleri ve bunlara ba l olan ki iler denetimi yap lan mü teriden
ba ms z olmak zorundad r. Böyle bir ba ms zl n ihlal edildi i veya
olas l nda Komiteye ilgili ortak/müdürlerden en az ndan birinin Komiteye
uyar  yaz s verilir.

Ø irket taraf ndan denetlenen mü teriye dan manl k hizmeti sunulamaz.

Ø En az ndan y lda bir kez tüm denetim personelinden yukar daki etik ve
ba ms zl k gerekliliklerinin yerine getirildi ine dair do rulama temin
edilmektedir.

Ø irket’in ba ms zl k ilkesi gere i, Grant THORNTON International irket etik
kalite kontrol el kitab ve denetim el kitab nda belirtilen etik ve ba ms zl k
kurallar n n tümüne personel taraf ndan tamamen uyulmas zorunludur.

Ø irket’in tüm profesyonel çal anlar Grant Thornton International’ n
ba ms zl k politikalar ve ilgili etik kurallar na tabidir.

Ø En az ndan y ll k bazda ve gerektikçe daha s kl kta ortak ba denetçi, müdürler
ve profesyonel çal anlara ba ms zl k konular yla ilgili bilgilendirme
yap lmaktad r. irket ve Grant Thornton International taraf ndan denetlenen
halka aç k irketler listesi olan K s tlanm Mü teri Listesi tüm ortak denetçi ve
profesyonel çal an taraf ndan eri ilir k l nm t r ve tüm çal anlardan beyan
yaz lar temin edilmektedir. irket ba ms zl k ilkesi gere i, tüm ortak, denetçi
ve profesyonel çal anlar n herhangi bir yat r m karar vermeden ve ba ms zl k
beyanlar n imzalamadan önce K s tlanm Mü teri Listelerini kontrol etmek
zorundad r.
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12.3 Mü teri li kisinin ve Sözle mesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi

irket politikalar gere i a a daki durumlar n söz konusu olmas durumunda yeni
mü teri kabulü yap lmaz;

Ø Ba ka bir denetim firmas taraf ndan denetlenmi ve geçerli profesyonel bir
neden olmaks z n sözle me iptal edilmi se,

Ø Aday mü teri yönetiminin görü üzerinde bask uygulama e iliminde olmas
üphesi mevcut ise,

Ø Tedarikçi ve bankalarla olan problemler nedeniyle denetim ücretinin
ödenmeyece ine ve/veya ödenemeyece ine dair bir üphe bulunuyorsa,

Ø E er firman n finansal durum ve/veya faaliyet sonuçlar tatmin edici de ilse ve
denetim raporunun yay nland  s rada zorluklarla kar la ld ysa,

Ø E er mü teri irketin sahipleri ve/veya yöneticileri/müdürleri hakk nda tatmin
edici olmayan raporlar, bilgiler irketin bilgisi dâhiline girmi se,

Ø E er irket denetim görevini lay yla yürütebilecek yeterli personel, uzman ve
di er kaynaklara sahip de ilse,

Ø Yeterli iç kontrollerin yap lmas ve denetimin kapsam n n s n rland r lmas ndan
üphe ediliyor ise,

Mü teri kabulü, tekrar kabulü ve devam etmeme prosedürleri irket etik d kalite
kontrol el kitab Doküman Kütüphanesi’nden sa lanan GTI (Grant Thornton
International) Standart Formlar nda dökümante edilir.

irket etik kalite kontrol el kitab nda belirtilen Uluslararas /Kilit mü teriler için
belirlenen kontrol prosedürleri izlenmekte ve ilgili Doküman Kütüphanesi olu an
sorunlar n dokümantasyonunda kullan lmaktad r. Bu formlar n birer kopyalar
denetim dosyas nda saklanmaktad r.
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irket politikas gere i a a daki durumlardan biri aç a ç kt nda mü teri ile denetim
i ine devam etmeme yönünde karar al n r;

Ø Önceki dönem denetim ücretlerinin ödemesi gerçekle medi ise,

Ø Tatmin edici bir aç klama olmadan mü teri irketin yönetiminde de i iklik oldu
ise,

Ø Yeni mü teri kabul edilmesi ile ilgili olumsuz durumlar n ortaya ç kmas
halinde,

Yeni mü teri kabulü ve var olan mü terilerle ili kilerin devam na ili kin politika ve
prosedürler irket etik kalite kontrol çal malar el kitab ve denetim El Kitab nda
öngörüldü ü üzere al nan tüm i lerde izlenecektir.

12.4 nsan Kaynaklar

irket 3568 say l Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali Mü avirlik ve
Yeminli Mali Mü avirlik kanununa tabidir. Dolay s yla irket’in istihdam etmi oldu u
denetim personeli özellikleri ba ta meslek mevzuat olmak üzeri denetim ile ilgili
ulusal ve uluslararas standartlara ve mevzuata göre ekillenmi tir.

irket’in insan kaynaklar ile ilgili benimsemi oldu u politikalar ve çal an istihdam
ile ilgili belirlenmi kurallar u ekilde s ralanabilir;

Ø irket, sadece iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve i letme fakültesi mezunlar ile
yasada meslek mensubu olma art olarak kabul gören benzer bölümlerden
lisans derecesinde mezun olan çal anlar  i e alabilir. e al mlarda öncelikli
olarak, ngilizce e itim veren üniversitelerden lisans derecesi ile mezun olan
çal anlar tercih edilmektedir. Di er yerel ve yabanc üniversitelerin mezunlar
da göze çarpan özelliklerinden dolay istihdam edilebilmektedir. ( e al mlar ile
detayl bilgi irket i e al m politikalar nda yer verilmi tir.)

Ø Denetim ekibi sorumlu orta n liderli inde organize edilmekte, her ekip yeterli
bilgi ve yeterlili e sahip ekip liderini içerecek ekilde olu turulmaktad r. Ekip
lideri asistanlar n n çal ma kâ tlar n n kalitesi, referanslar na istinaden i
ba nda e itim ald klar n gözlemler.



ENG N BA IMSIZ DENET M VE SERBEST MUHASEBEC L K MAL  MÜ AV RL K A. .
2013 YILINA L K N EFFAFLIK RAPORU

18

Personel de erlendirmesi,
Ø Her denetim personeli üstünün de erlendirmesine tabidir,

Ø Her personel yap lan i için harcanan zaman gösteren ve ayn  i in maliyetini
gösteren zaman çizelgesini doldurur,

Ø Zaman çizelgeleri her döngü için harcanan zaman gösterecek ekilde
doldurulur,

Ø Karl l n hesaplanmas için her i in maliyeti ayn  i için al nan ücretle
kar la t r lmal d r,

Ø Ortaklar harcanan saatler ve karl l k sonuçlar n  tart arak uygun bir eylem plan
yapar,
Kariyer geli imi ve terfiler,

Ø Her personelin bireysel performans n n tart ld toplant lar yap lmakta ve bu
performans de erlendirmesi neticesinde kariyer geli imi ve terfiler
sonuçland r lmaktad r.

Ø Bir çal an n denetçi olabilmesi için en az üç y l deneyimi olmal d r. Ekip lideri
olabilmek için en az dört y ll k tecrübe gereklidir. Müdür yard mc s olabilmek
için en az be  y ll k deneyim gereklidir. Müdür olabilmek için en az alt  y l,
k demli müdür olmak için en az 10 y ll k deneyim gereklidir.

Ø Terfi, çal ana verilen görevi tamamlamada gösterdi i performans n
de erlendirilmesine ba l d r. E er bir çal an beklenen düzeye ula amazsa
nedenleri ilgili Komite ya da yönetim partneri taraf ndan kendisine aç klan r. Bu
tart malar esnas nda çal an n kendisini geli tirmesi için düzeltici bir hareket
almas  i aret edilir. Amaç, çal an n hedeflenen pozisyona olabildi ince çabuk
varmas na yard mc olmakt r.

Ücret,
Ø Çal an performanslar n n de erlendirilmesi sonucu temel al narak ücret art lar

yönetici ve di er ortaklar n her y lsonundaki görü meleri sonucunda belirlenir.
Y l içinde de ücretler gözden geçirilebilir. Anla mazl k halinde yönetici ortak
denetçi son sözü söyleme hakk na sahiptir.

Ø Deneyimsiz üniversite mezununun ba lang ç ücreti piyasa, askerlik hizmetinin
tamamlanmas ve gereken deneyim göz önüne al narak belirlenir. Di er
irketlerde deneyimi olan personelin ücretlerine karar verilirken irket’te benzer

pozisyonda ve deneyimde çal anlara ödenen tutar dikkate al n r.
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Personel ihtiyac n n hesaplanmas
Ø Var olan mü teri ve personel zaman çizelgelerinin saat istatistiklerine dayanarak

Kas m ay nda, bir sonraki y l n Haziran sonuna kadar personel ihtiyac tahmin
edilir; ayn  i lem Haziran’da da tekrarlan r ve Aral k sonuna kadar olan personel
ihtiyac hesaplan r. Personel say s n n planlanmas nda i letmenin önümüzdeki
alt aydan on iki aya kadar olabilecek büyüme h z göz önüne al n r.

12.5 Denetimin Yürütülmesi

Denetim ekiplerin görevlendirilmesi
Ø Kalite Güvence Komitesinin dan manl yla birlikte yönetim partneri ilgili

partneri denetim i i için görevlendirir. SPK, BDDK, EPDK ve KGK’na
hitaben yap lacak denetimlerde görevlendirilen personelin ismi sözle mede
belirtilir.

Ø Belirli bir i için görevlendirilen ortak denetçi denetimin her a amas n n
gözetim ve denetiminden ve i in mü teri ile hemfikir olunan tarihte tatmin
edici bir ekilde tamamlanmas ndan sorumludur.

Ø Her ortak denetçinin ekipteki her üyenin harcad gerçek zaman n n kay tlar na
eri im hakk bulunmaktad r; o i ler için görevlendirilen ortak ba denetçi her i
için harcanan zaman gözetler.

Ø Her risk için yeterli bilgi ve deneyime sahip bir müdür de ayr ca görevlendirilir.

Ø Listelenen irketler için ekip IT (bilgi i lem) üzerinde iç denetimlerin
raporlanmas  için IT (bilgi i lem) uzman n da içerir.

Ø Her i için bir veya daha fazla denetçi (deneyimli personel) yeterli say da
asistanla (deneyimsiz personel) birlikte görevlendirilmelidir.

Ø Halka aç k irketler için denetçi, k demli denetçi ve denetçi yard mc lar n n en
az ndan birinin önceki dönem için deneyimlerinin olmas  gerekmektedir.
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performans
Ø Her i in ba lang c nda o i le görevlendirilen sorumlu ortak ba denetçisi,

denetim müdürünü, denetim müdür yard mc s n , saha ekip liderini ve e er
gerekirse deneyimli personeli de içeren denetim ekibi ile toplant yap l r. Bu
toplant larda a a da belirtilen unsurlar tüm ekip üyelerinin anlayabilmesi için
yeterli bilgi ortak denetçi taraf ndan verilir. Bu toplant larda,

• lerinin amac ,

• Uygulanabilir taahhüt standartlar ,

• Yap lacak önemli yarg lar,

• Özel dikkat gerektirebilecek noktalar,

• Yay nlanacak denetim raporunun biçimsel özellikleri,

,görü ülür.

Ø Çal ma programlar n n plan na gerekti i gibi s k  s k ya ba l kal nmal ve
uygun ekilde kan tlanmal d r. Tüm ba ms z denetim ve di er güvence i leri
lay k yla planlanmal d r. Grant Thornton International denetim el kitab nda
belirtilen tüm denetim öncesi ve planlama prosedürleri uygulanmal d r.

Ø Tüm denetim saha çal anlar gerekti i gibi tam zamanl bulunur ve GTI
denetim çal ma programlar n  doldurarak denetim dosyalar n  tamamlar.

Ø Sorumlu ortak ba denetçi/denetim müdürü çal ma planlar n n tamamlanm
oldu unu kontrol eder ve çal ma planlar n  imzalayarak onaylar.

Ø Bir denetime yönelik olarak yap lan tüm çal malar kalite kontrolden sorumlu
ortak ba denetçinin gözden geçirmesine tabi tutulur. Kalite kontrolden
sorumlu ortak ba denetçi çal malar n denetim raporu imzalanmadan önce
tamamlar. lgili denetimle ilgili görü  farkl l klar varsa mutlaka komiteye iletilir.

Ø Tüm halka aç k ve kamu iktisadi kurulu lar n n denetim çal malar ikinci
sorumlu ortak ba denetçi taraf ndan gözden geçirilir.
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Dan ma
Ø Dan ma ile ilgili olarak belirtilen politika ve prosedürlerin amac personelin

alanlar nda uzman, yeterli, bilgili ve inisiyatif sahibi ki ilerden muhasebe
kavramlar yla ilgili destek ald na dair makul seviyede bir güvence
olu turulmas d r.

Dan ma ile ilgili belirlenen politika ve prosedürlerin amaçlar  a a da
belirtilmi tir:

• Personelin dan maya ihtiyaç duyabilece i alanlar ve özel durumlar n
belirlenmesi ve personeli karma k, teknik bilgi gerektiren veya ola and
durumlar ile ilgili olarak dan maya te vik etmek,

• Firman n veri taban nda, dan manl k gerektirecek alanlarla ilgili ara t rma
yapabilmeyi kolayla t rmak amac yla, yeterli ölçüde referans sa layabilecek
bir kütüphane bulundurulur (elektronik veya döküm olarak). Tüm
personelin kolayca eri ebilece i bu kaynaklar asgari olarak personelin
uymas zorunlu olan denetim mesle i ile ilgili mevzuat (Sermaye Piyasas
Kurulu, stanbul Menkul K ymetler Borsas , Bankac l k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, Enerji Piyasas Kurumu) içerir. Bunlar d nda,
firman n bir veya birkaç mü terisinin faaliyet gösterdi i özellikli sektörler
ile ilgili kaynaklar, muhasebe ve denetim ile ilgili kaynak kitaplar, vergi
mevzuat ile ilgili kaynaklar irkette mutlaka bulundurulur ve eri im
sa layabilecek teknik imkanlar yarat l r (bilgisayar a üzerinden) Bunlar,
asgari olarak Uluslararas Muhasebeciler Federasyonu el kitab n , UFRS el
kitaplar , UFRS uygulama k lavuzlar , UFRS aç klay c örnek materyallerini,
kontrol listelerini, örnek raporlar , genel Kabul görmü muhasebe ilkeleri
rehberini ve GTI net’ten elde edilen UFRS’ deki güncel geli meleri ve
yorumlar da içerir.

• irket politikas gere i, tüm denetim personeli bilgi i lem departman ndan
a a daki durumlarda dan manl k hizmeti al r:
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Ø E er ilgili personel bilgisayar sistemini yeterli derecede anlayam yor ve bu
durum irket’in iç kontrol sisteminin etkinli i hakk nda fakir yürütmeye engel
oluyorsa bilgi i lem departman ndan destek sa lan r. Denetim bilgisayar
yaz l m olarak kullan lan Voyager program ad ndaki denetim risk yaz l m
içerisinde mevcut olan finansal tablo ve iç kontrol denetimlerini entegre eden
entegre denetim yakla m n sa layan (Integrated Audit Approach) yaz l m
bilgi-i lem politikas bölümünün doldurulmas nda bilgi i lem departman ndan,
e er i in do as  bunu gerektiriyorsa, destek al n r.

• Donan m ve yaz l mlarla ilgili kar la labilecek teknik sorunlarda,

• Mü teri ile planlad bilgi i lem sistemindeki yeniliklerin tart lmas
a amas nda,

• Belli denetim amaçlar için bilgisayar deste i gerektirecek denetim
tekniklerinin kullan lmas  gerekti inde,
,destek al n r.

Ø Dan manl k hizmeti al nan uzman ki ilerin görü leri ba lay c bir kaynak gibi
alg lanmamas amac yla, denetim personeli ile uzman ki i aras nda olu abilecek
görü farkl l klar ihtimali her zaman ak lda tutularak hareket edilir ve böyle
durumlarda ortaya ç kabilecek fikir ayr l klar n n çözümüme gidilir. in
gereklerine göre, di er denetim firmalar , profesyonel firmalar ve/veya özel
kurumlar ile sorunlar n çözülebilmesi amac yla uygun ileti im kanallar ile
ileti im kurulmas dikkate al nmaktad r.

Ø Böyle bir dan manl k ile ilgili dokümantasyon gereklilikleri ve dan manl k
gerektirebilecek di er konular Dan manl k Formu’nda düzenlenmi tir.

Politikalar n uygulanmas :
Ø Sorumlu ortak ba denetçiler yeterli s kl kta toplanarak meslekle ilgili teknik

konular  tart r. Tart mal ve zor konular toplant gündemine mutlaka al n r ve
ortak bir hareket plan belirlenir. Tart mal ve zor konular komite üyelerinin
dikkatine toplant tarihinden en az bir hafta öncesinden tüm detaylar , bilgileri
ve rakamlar  ve alternatif çözümleri de içerecek ekilde yaz l  olarak sunulur.
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Kaynaklar
Ø Tüm komite üyeleri TRFS, UFRS, Uluslararas Denetim Standartlar , Türkiye

Denetim Standartlar , SPK, BDDK ve EPDK mevzuat ile ilgili derin bilgi
birikimine sahiptir.

Ø Tüm üyeler TFRS, UFRS, Uluslararas Denetim Standartlar , Türkiye Denetim
Standartlar , SPK, BDDK ve EPDK mevzuat ndaki de i iklikler ile ilgili
bilgilendirilmektedir.

Ø Tüm üyeler Grant Thornton International taraf ndan UFRS ile ilgili güncel
geli meler hakk nda bilgilendirilmekte ve bunlar n Türkçe çevirileri de art k
bulunmaktad r. Ayr ca vergi sirkülerleri de vergi departman ndan temin
edilmektedir.

Dan manl k uygulamas
Ø Zor ve tart mal konular komite ba kan  veya komite sekreterine iletilir.

Ø Komite ba kan  a a daki konular n bir özetini tutar;

• Belirtilmi  olan konu ile ilgili tart malar,

• Var lan sonuç,

Ø Komite konuyu Grant Thornton International’dan alan nda uzman bir ki iye
dan ma karar alabilir. Bu ki iye ba vurma ve ba vuruyu takip etmekten komite
ba kan  ve sekreteri sorumludur.

Ø E er komitede fikir birli i sa lanamaz ise kat l mc lar n 2/3’ünün karar kabul
edilir.

Ø E er önceki maddede belirtilen ço unlu u ula lamaz ise Grant Thornton
International’dan alan nda uzman ki inin görü üne ba vurulur ve bu görü
kabul edilir.

Ø Yukar da belirtilen prosedür görü ayr l klar için de geçerlidir. (Örnek
denetimden sorumlu ortak ba denetçi ile kalite kontrolden sorumlu ortak ba
denetçi aras ndaki görü ayr l klar ).

Denetim ekibi içindeki görü ayr l klar nda öncelikle denetim ekip efine,
müracaat edilir, sonra denetimden sorumlu ortak ba denetçiye ve en son
denetim komitesine dan l r.
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leti im
Ø Denetim komitesi ba kan zor ve tart mal konular ile ilgili kararlar n

bas lmas ndan ve da t lmas ndan sorumludur.

Ø Denetim komitesi sekreteri kararlar üyelere da t rken üyelerden imza
almaktad r.

Ø Denetim komitesi kararlar denetim müdürlerine ve müdür yard mc lar na da e-
posta yoluyla iletilmektedir.

irket zor ve tart mal konularda mutlaka dan manl k hizmeti
almal d r. Bu konular a a da belirtilenleri içerir ancak bunlarla s n rl
de ildir;

Ø Vergi ve SSK ile ilgili konular,

Ø Bankac l k mevzuat na ili kin konular,

Ø Sigortac l k mevzuat na ili kin konular,

Ø Enerji piyasas mevzuat na ili kin konular,

Ø Hukuki konular,

Ø IT konusu,

Ø Sözle meden kaynaklanan talepler,

Vergi ve SSK ile ilgili konularda vergi departman n n görü ü al n r.
Di er konularda ise alan nda uzman bir ki inin görü üne ba vurulur.
Profesyonel, düzenleyici ve ticari kurumlara ba vurmak da bu kapsama
girmektedir.

Uzman ki inin görü üne ba vurma talebi ( irket içi veya irket d ) mutlaka
yaz l olarak yap lmal  ve problemin detayl  bir aç klamas n içerir.

Uzman ki inin görü ü mutlaka yaz l olarak temin edilir. Destekleyici
aç klamalar da yaz l olarak temin edilir ve gerekli görüldü ünde rapor görü üne
eklenir.
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Görü  Ayr l klar
Ø K demli denetçi, denetim müdürü, denetimden sorumlu ortak ba denetçi ve

kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi aras nda görü ayr l klar  do abilir.

Ø Görü farkl l klar n n mutlaka yaz ya dökülmesine ve fark n sebeplerinin
aç klanmas na önem verilir.

Ø  Tart man n nas l sonuçland  da yaz l  olarak mutlaka belirtilir.

Ø Görü ayr l klar sonuçland r lmadan denetim raporu imzalanmaz ve
gönderilmez.

Kalite Kontrol Çal malar
Ø Kalite güvence sisteminin amac ba ms z denetçilerimizin mesleki ilkelere, ilgili

düzenlemelere, kalite kontrol prosedürlerimize uydu unu ve ba ms z denetim
raporlar n n gerçek durumunu yans tt n teyit edebilecek yeterliliktedir.
Personel görevi esnas nda ba ms z, dürüst, tarafs z olmal ile gizlilik ve
profesyonel davran ilkelerine uygun davranmal , mesleki yeterlilik, güvenilirlik,
özen ve titizli e sahip olmal d r. stihdam edilen personel mesleki
sorumluluklar n yerine getirebilecekte kalitede olup sürekli ve düzenli olarak
hizmet içi e itime tabi tutulmaktad r. Ba ms z denetçiler denetim sona
erdi inde sorumlu ortak ba denetçi taraf ndan de erlendirmeye tabi
tutulmaktad r. Dosyadan sorumlu ortak ba denetçi d ndaki bir sorumlu ortak
ba denetçi kalite kontrol çal malar için görevlendirilir.

Ø Kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi çal malar n denetim raporu
gönderilmeden önce tamamlar.

Ø Kalite kontrolden sorumlu ortak ba  denetçi ilgili dosyay tüm yönleriyle inceler
(dosyadan sorumlu ortak ba denetçi ve denetim müdürü taraf ndan kontrol
edilen çal ma ka tlar , planlama a amas , denetim ekibinin yapt çal malar ile
vard sonuçlar).
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Ø Önceki maddeye ek olarak kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi
a a daki hususlara da dikkat eder;

• E er varsa ba ms zl k ile ilgili hususlar (akrabal k, hukuki ili kiler ve
ortakl k ili kileri),

• Belirlenen önemli riskler ve bur risklerle ilgili yap lan çal malar,

• Denetim ekibinin çal malar na esas olan görü leri (ve önemli muhasebe
tahminleri) kullan lan önemlilik düzeyi ve belirlenen önemli riskler,

• E er varsa görü ayr l klar veya tart mal  konularla ilgili dan manl k al n p
al nmad ve var lan sonuçlar ile bunlar n yaz l olarak belgelendirilip
belgelendirilmedi i ve görü ayr l klar n n sonuçland r l p
sonuçland r lmad ,

• Denetim çal mas  s ras nda düzeltilen ve düzeltilmeyen farkl l klar ve
önem düzeyleri,

• Mü teri yönetiminin ve denetim komitesinin dikkatine sunulacak hususlar
ve e er varsa yasal mercilerin dikkatine sunulacak hususlar,

• Çal ma kâ tlar n n yap lan i i ve var lan sonuçlar belgeleyip
belgelemedi i,

Ø Kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi zaman nda ve uygun bir
planlamayla tamamlayacak denetim raporu gönderilmeden önce tüm önemli
hususlar hakk nda yeterli kanaat olu turur.

Ø Kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçinin tavsiyeleri denetimden sorumlu
ortak ba denetçi taraf ndan kabul edilmezse ve husus çözülmezse denetim
raporu ilgili konu ofisin denetim ve güvenceden sorumlu ortak ba denetçisinin
dikkatine sunulmadan ve firma prosedürlerine uygun olarak çözülmeden
gönderilemez.
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Ø Kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi denetimlerle ilgili
görevlendirilirken a a da belirtilen konulara dikkat edilir;

• Kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi gereken teknik yeterlili e,
deneyime ve otoriteye sahip olmal d r,

• Kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçiye denetimle ilgili olarak ne
derece dan labilece i ve bunun onun nesnel bak na,

• irket politikas gere i, halka aç k bir irketin kalite kontrol çal mas için
kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi halka aç k irketlerin
denetiminde sorumlu ortak ba denetçi olarak görev yapabilmek için
gerekli olan deneyim ve otoriteye sahip olmal d r.

• irket politikas gere i, Firma kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi
görevlendirirken objektif davranmal ve a a daki hususlar göz önünde
bulundurur.

- Denetimden sorumlu ortak ba denetçi ayn zamanda kalite
kontrolden sorumlu ortak ba  denetçi olamaz.

- Denetimden sorumlu ortak ba denetçi kalite kontrol çal malar na
hiçbir ekilde kat lamaz.

- Kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi denetim ekibi ile ilgili
herhangi bir karar veremez.

- Kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi görü ünün nesnelli ini
etkileyebilecek hiçbir ba ka konuya maruz b rak lamaz.

Ø Denetimden sorumlu ortak ba denetçi denetim a amas nda kalite kontrolden
sorumlu ortak ba denetçiye dan abilir ancak bu dan ma kalite kontrolden
sorumlu ortak ba denetçinin görevini do ru biçimde yerine getirebilmesini
engellememelidir. Her durumda, kalite kontrolden sorumlu ortak ba
denetçinin nesnelli inin korunmas na özen gösterilir. E er bu mümkün de ilse,
firma içinden ba ka bir ki i kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi veya
denetimle ilgili dan lacak ki i olarak görevlendirilir.
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Ø Kalite kontrolden sorumlu ortak ba denetçi çal malar n  a a da belirtilen
ekilde belgelendirir:

• Firman n kalite kontrol prosedürleri uygulanm t r,

• Çal ma ka tlar n n ilgili bölümlerine paraf at lm t r, çal ma programlar
çal malar yapanlar ve kontrol edenlerce imzalanm t r,

• Denetimden sorumlu ortak ba  denetçiye yaz l olarak iletilmek üzere konu
ba l klar  belirlenmi  bunlar iletilmi ve tüm konu ba l klar denetim raporu
ç kmadan önce çözüme ula t r lm t r,

• Denetim dosyas kontrol listeleri tamamlanm ve bulgular bu listelerde
belirtilmi tir.

Kontrol Etme
Ø Kontrol etmenin amac irketin kalite kontrol prosedürlerinin yeterli, etkin ve

prosedürlere uygun olarak uyguland na dair makul bir güvence elde
edebilmektir. Bu kontrol faaliyeti dönemsel olarak tamamlanm belli denetim
dosyalar n n seçilmesi ve kontrol edilmesini içermektedir.

Ø Ortak ba denetçiler ve denetim müdürleri ve denetim ekip efleri çal ma
kâ tlar n n kontrol edilmesinden sorumludur.

Ø Kontrol için seçilen denetim dosyalar her sorumlu ortak ba denetçinin en
fazla üç y l içinde en az bir denetim dosyas n  içermelidir. Dosyalar n seçiminde
mü teri firman n büyüklü ü, önceki kontrol faaliyetinden elde edilen sonuçlar
ve mü terilerle ilgili belirlenmi olan riskler esas al n r.

Ø Denetim çal malar nda görev yapan personel ve sorumlu ortak ba denetçi
ayn  dosyan n kontrol etme faaliyetinde görev yapamaz.

Ø Kontrol etme faaliyeti sonucunda tespit edilen bulgular yaz ya dökülmeli ve bu
doküman belirlenen hususlarla ilgili tavsiyeleri de içermelidir. Bu doküman
denetim komitesine mutlaka iletilmelidir. Bu süreç y lda en az bir kez
tekrarlanmal d r.
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ikâyetler ve ddialar
Ø irket politikas gere i, tüm sözlü ikayetler ve a a da belirtilen konularla ilgili

iddialar firman n sorumlu ortak ba denetçisine iletilmelidir:

• irket profesyonel, düzenleyici ve yasal standartlara uygun hareket etmeyi
ba aramam t r,

• irket içi kalite kontrol prosedürlerinin uygulamas nda bir uyumsuzluk söz
konusudur.

Ø ikayetler ve iddialar irket d ndan da gelebilmektedir. irket personeli,
mü teri veya üçüncü ki iler taraf ndan gelebilmektedir.

Ø E er herhangi bir personelin bir ikayeti veya iddias varsa bunu sorumlu ortak
ba denetçiye yaz l olarak iletebilir ve ayr ca üstüne bunu sözlü olarak iletebilir.
irket politikas gere i, ilgili üst personel bunu sorumlu ortak ba denetçiye

iletilmesi gereken bir husus olarak alg lar.

Ø Sorumlu ortak ba denetçi di er sorumlu ortak ba denetçileri ikayet hakk nda
bilgilendirir.

Ø Sorumlu ortak ba denetçi di er sorumlu ortak ba denetçileri yaz l  olarak iddia
veya ikâyet ile ilgili olarak neler yap ld  veya yap laca hakk nda bilgilendirir.

Belgelendirme
Ø irket bu konuda “Denetim Belgelendirmesi” isimli Uluslararas Denetim

Standard ’ndan, irket içi Kalite Kontrol Çal malar ’na ili kin “Denetim Yapan
ve Mali Bilgileri Kontrol Eden irketler ile Di er lgili irketler çin
Belgelendirme Yükümlülü ü ve Kalite Kontrolü”  isimli standarttan ve denetim
el kitab n n denetim dokümantasyonu ba l kl 15. ünitesinden faydalan r.

Ø irket içi kalite çal malar na ili kin “Kalite Kontrolünden Geçecek Denetim
Dosyalar na li kin Belgelendirme Yükümlülü ü, Denetim Dosyalar n n
Toparlanmas ve Tamamlanmas , Gizlilik, Güvenlik, Dürüstlük, Denetim
Dosyas Belgelerine Eri im, Geri Alma ve Koruma, Çal ma Dosyalar n n
Mülkiyeti” ba l kl standartlara ve denetim el kitab n n denetim
dokümantasyonunda belirtilen prosedürler izlenecektir.
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Ø Denetim dosyalar n n toparlanmas  i lemi imzal denetim raporu ç kt ktan
sonra Uluslar aras Standartlar ve Grant Thornton denetim manüelinde
belirlenen süreler içinde görevlendirilmi olan denetim ekibi taraf ndan en k sa
zaman içerisinde gerçekle tirilir. Tamamlanan denetim dosyalar süresi içinde
ar ivlenmesine özen gösterilir.

Ø irket politikas gere i, denetim çal ma ka tlar tüm ilgili belgeleri (kontrol
listeleri, formlar ve elle yaz lm notlar da dahil) kalite kontrolün her a amas n n
uyguland n n kan tlanmas  amac yla muhafaza edilir.

Ø SPK mevzuat uyar nca, denetçi dosya toparlanma i ini denetim raporu
ç kt ktan sonar mümkün olan en k sa zaman içerisinde tamamlayacak ve bu
süre 60 günü a mayacakt r. 60 gün k s tlamas irket içi kalite kontrol
çal malar  için de geçerlidir.

Ø Denetim raporu ç kt ktan sonar denetim dosyalar n n toparlanmas  i lemi idari
bir süreç olarak alg lanmakta ve yeni denetim prosedürlerinin uygulanmas ile
yeni sonuçlara ula may içermemektedir. Ancak belgelendirme ile ilgili olarak,
e er idari nitelikte ise, a a da belirtilen de i iklikler yap labilir:

• Güncellenmi olan eski belgeyi silmek,

• Belgeleri s ralamak, kar la t rmak,

• Dosya toparlanmas kapsam nda kontrol listelerinin imzalanmas ,

• Denetim raporu tarihinden önce denetçinin elde etmi oldu u denetim
kan tlar n n belgelendirilmesi, tart lmas ve sonuçland r lmas .

Denetim dosyalar n n toparlanmas  i lemi tamamland ktan sonra hiçbir
belgegeçerlilik süresi dolmad sürece silinemez veya at lamaz.

Ø Halka aç k irketlerin denetim dosyalar n n belgelendirilmesi ile ilgili olarak,
SPK’n n geçerlilik süresi ile ilgili hükümleri uygulan r. Buna göre SPK
mevzuat na uygun olarak yap lan denetimlerde belgelerin geçerlilik süresi en az
10 y ld r. Halka aç k olmayan irketler için bu süre 5 y ldan az olamaz ve bu
süre denetim rapor tarihinden itibaren i lemeye ba lar. Bu süre irket içi kalite
kontrol çal malar ile de uyumludur.
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Gizlilik ve Güvenlik
Ø irket politikas gere i, tüm çal ma dosyalar ofislerdeki ar iv bölümünde

saklanmaktad r. Bunlar mü teri tekrar denetlenmeyece i sürece ar iv odas ndan
ç kart lamaz.

Ø Bilgisayarlarda kay tl olan bilgilere eri im sadece o denetim için görevlendirilen
personelle s n rland r lm t r.

Ø Bilgisayar haf zas nda kay tl  olan önceki dönem çal malar na ait bilgilere eri im
sadece sorumlu ortak ba denetçilere sa lanmaktad r. E er personel bu bilgilere
eri mek isterse sorumlu ortak ba  denetçinin izni gerekmektedir.

Ø Önceki dönemlere ait çal ma kâ tlar ba ms z bir ar ivleme firmas taraf ndan
ar ivlenmektedir. Ar ivden bilgi temin edebilmek ilgili sorumlu ortak ba
denetçinin iznine ba l d r.

13. Kalite Kontrol Sistemi ile lgili Yönetim Beyan

Grant Thornton Türkiye için, Kalite Kontrol Sisteminin i lerli i ve sürdürülebilmesi temel
husustur. Bu do rultuda, a a daki konular, Kalite Güvence Sistemimizin çat s n
olu turmaktad r.

Ø Özel bir yaz l m (Voyager) ile desteklenmi ba ms z denetim metodolojisi

Ø Uluslararas kalite standartlar ile uyumlu ekilde dizayn edilmi denetim el
kitaplar

Ø Denetim ekiplerinin, Grant Thornton International bünyesinde olu turulmu
ba ms z denetim standartlar ekibine eri im imkân

Ø Denetim ekiplerinin Grant Thornton International bünyesinde olu turulmu
UFRS yard m masas  ekibine eri im imkân

Ø Etkin ve efektif bir ekilde i lerli ini sürdüren uluslar aras intranet hizmeti ile
ba ms z denetim, finansal raporlama, etik ilkeler ve en iyi örneklerin
payla m na olanak veren sistemden faydalanabilme imkân
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