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Yonetim Kurulu Ba$kani
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BAN-DEN BAGIMSIZ DENETiM HlZMETEEKi A,^.

RAPORUN AMACI ve KAPSAMI

Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafindan 26 Aralik 2012 tarih ve 28509 

sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Bagimsiz Denetim Vdnetmeligi’nin 36'nci maddesi ?er?evesinde; bir 

takvim yilmda KAYiK denetimi yapmi§ denetim kuruluslarmin 5effaflik raporunu kendi internet 

sitelerinde yayimlamalan gerekmektedir. Ban-Den Bagimsiz Denetim Hizmetleri A$. tarafindan 

hazirlanan §effaflik raporu Yonetim Kurulu Ba^kani Mehmet Ko? tarafindan imzalanarak internet 

sitesinde yayimlanmi$tir.

1-HUKUKI YAPI VE ORTAKLAR:

Ban-Den Bagimsiz Denetim Hizmetleri A.§. 27.04.1987 tarihinde istanbul'da kurulmu§ olup, Mutlukent 

Mah. 1966 Cadde No: 1/3 Umitkoy Qankaya/Ankara merkez ofisinde faaliyet gdstermektedir.

§irketimiz bagimsiz denetime miinhasir olarak Anonim ^irket olarak kurulmu? olup §irket paylarmm 

tamami nama yazilidir. Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu'nun 06.03.2014 tarih 

ve 65445614-110-01-01-00771 sayili yazisma istinaden daha once Sermaye Piyasasi Kurulu, EPDK 

kurulu§undan, T.C. Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanhgi'ndan almi§ oldugumuz denetim faaliyetlerine 

ilijkin yetki belgeleri kapsammda, 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak 

yuriirluge giren Bagimsiz Denetim Yonetmeligi'nin Gegici 2. maddesi uyannca bagimsiz denetim 

faaliyetinde bulunma yetkisi verilmi§tir.

Kamu Gozetim Kurumu daha sonra sirketimize BDK/2014/107 sicil numarasi ile bagimsiz denetim

faaliyetinde bulunma yetkisi vermistir.
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BAN-DEN BAG I MSI’/ DGNETIM HlZMETEERi AS

Ortaklik Yapisi

Ortaklik Payi
Pay Tutan (TL)Adi-Soyadi Gorevi

(%)

Mehmet Kog Yonetim Kurulu Ba§kam 42,00 105.000,00

Hasan Akad Yonetim Kurulu Bajkan Yardimcisi 17,20 43.000,00

Hacer Nizamoglu $im$ek Ortak 16,80 42.000,00

Gontil Solmaz Ortak 8,00 20.000,00

Cetin Yildiz Ortak 8,00 20.000,00

Emine Kilingogiu Ortak 7,60 19.000,00

Mehmet Zeki Akal Ortak 0,40 1.000,00

Toplam Sermaye 250.000,00

2-1 KiLiT YONETiCiLER VE SORUMLU DENETClLER:

Kilit Ydneticiler

Adi-Soyadi Gorevi
Mehmet Ko? Yonetim Kurulu Ba§kam

Hasan Akad Yonetim Kurulu Bajkan Yardimcisi

Sorumlu Denetfiler

Adi-Soyadi Bagimsiz Denet^i Sicil No Unvani
BD/2013/04537Mehmet Ko? Sorumlu Denet?i

BD/2013/04619Hasan Akad Sorumlu Denet?i

BD/2013/04538Hacer Nizamoglu §im§ek Sorumlu Denetgi
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BAN-DEN BAG I MSI'/, DENETIM I1IZMETLERI A.$.

3-) igNDE BULUNULAN DENETiM AGININ HUKUKl VE YAPISAL OZELUKLERi:

Ban-den Bagimsiz Denetim Hizmetleri A.5. Ankara merkez olmak iizere Erzurum ^ubesinde faaliyetini 

surdurmektedir.

4-) I'LiSKiLi DENETlM KURULU§LARI VE Dl'^ER i§LETMELER ilE BU iU§KiLERiN MAHjYETj:

Ban-den Bagimsiz Denetim Hizmetleri A.§'nin yurt ifinde ve yurt di§mda ortakliklan bulunmamaktadir.

5-) ORGANiZASYON YAPISI:

Ban-den Bagimsiz Denetim Hizmetleri A.$. sorumlu denetgler ba§ta olmak iizere, denet?i ve stajyer 

denetfiden olujan bir kadroya sahiptir. $irket'in yonetim kurulu bajkan ve iiyelerine "1 ve 2" no'lu 

boliimlerde yer verilmi§tir.

Ozet organizasyon §emasi a§agidaki gibidir:

5IRKET GENEL KURULU

Kalite Giivence Sistemi 
Komitesi

YONETIM KURULU

Yonetim
Kurulu

Yonetim 
Kurulu 

Bjk.Yrd. ve 
Uyeleri

Bagimsiz
Denetim
Kadrosu
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BAN-DliN BAGIMSIZ DBNETIM Ml/,MU' LERI A.$.

6-) KALiTE GUVENCE SiSTEMi iNCELEMELERi:

§irketimizin 2013 yilmda Sermaye Piyasasi Kurulu tarafmdan kalite giivence sistemi incelemesine, 2016 

yilmda kalite giivence sistemi incelemesine, 2019 yilmda 2018 donemi incelemesine, 2020 yilmda 2019 

donemi incelemesine tabi tutulmustur.

7-) DENETI'M HiZMETi VERiLEN KAYiK’LER:

2021 doneminde (2020 yih) finansal tablolan incelenen ve 660 sayili KHK'nm 2'nci maddesinde sayilan 

ya da Kurul tarafmdan daha sonra KAYiK kapsamma alman jirketlerin, fonlann, kurum ve kurulu^larm 

listesi ajagidaki gibidir;

Turk ilaf ve Serum Sanayi Anonim §irketi SPK

Yibita? Yozgat i§?i Birligi injaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.§. SPK

Ula§lar Turizm Yatinmlari ve Dayamkh Tiiketim Malian Ticaret Pazarlama A.§. SPK

MMC Sanayi ve Ticaret Yatmmlar A.5. SPK

8-) SUREKLi E&TiM POUTiKASI:

Siirekli egitimin amaci, Ban-Den Bagimsiz Denetim Hizmetleri A.§.'de falijan turn personelin egitim 

ihtiya^larinm belirlenmesi, belirlenen egitim ihtiyaflarimn karjilanmasi amaciyla egitim faaliyetlerinin 

planlanmasi ve uygulanmasi i?in yetki, sorumluluk ve yontemleri tammlamaktir.

§irketimiz Ortak ve 5ali§anlan igin; (§irket'te yeni bajlayan denet^iler iki yilda 150 saatten az olmamak 

iizere) Yonetim Kurulumuzun tespiti ile ne tiirde egitim ihtiyaci oldugu belirlenerek yilda en az bir kez 

olmak iizere §irket biinyemizdeki denet^i ve personelimize yetkin uzman ki§iler tarafmdan, Finansal 

analiz, Hukuk, Finansal Muhasebe, Vergi, Uluslararasi ve Tiirkiye Bagimsiz Denetim Standartlari ve 

teknikleri, Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari, Tiirkiye Muhasebe Standartlari, ig Kontrol, Risk 

Yonetimi, Bilgi i§lem, Kurumsal Yonetim, i§ ve Sosyal Giivenlik Hukuku, SPK mevzuati gibi konularda 

egitim verilmektedir.

Bu egitimler jirket biinyesinde ortaklar ve bagimsiz denetgiler tarafmdan verildigi gibi di§andan yetkili 

uzmanlar tarafmdan da verilebilmektedir.

Ancak 2019 yilmm Arahk aymda ortaya gikan Koronaviriis (Covid-19) salgim tiim diinyaya yayilmi? ve 11 

Mart 2020 tarihinde Dunya Saglik Orgiitii tarafmdan Pandemi ilan edilmi§tir. Ulkemizde ve tiim dunyada 

Covid-19 salgmma ili§kin alman onlemler kapsammda uretim, hizmet, ticaret ve ula§im gibi birgok alanda 

kisitlayici tedbirler getirilmijtir. Bu kapsamda 2021 yih igerisinde daha onceki yillarda yapildigi gibi toplu ve 

yiiz yiize egitimler yapilamamij, Kamu Gozetim Kurumu'nun diizenlemij oldugu uzaktan egitimlerden 

yararlamlmi§tir.

7



BAN-DEN BAfiiMSIZ DENETIM HiZMETUiRi A..?.

KGK'NIN GERCEKLE§TiRDi6i UZAKTAN EGiliMLER

ANKARA SMMMO
SURE/SAAT KATILAN DENETCILERKONU

UYGULAMALI TURKiYE DENEliM 
STANDARTLARI EGitiMi

UZAKTAN EfilTiM Hacer Nizamoglu Jimjek21

SURE/SAAT KATILAN DENETCILERKONU

TFRS (TEMEL ALANLAR) YENI TFRS'LER VE 
UYGULAMALARI

Mehmet K05

Hasan Akad 
Gonul Solmaz

UZAKTAN EfilTiM 21
Esin Malfik 
^etin Yildiz

Erdogan Ertiirk

Hacer Nizamoglu 5im5ek

Ali Demirkan

Mehmet Zeki Akal
SURE/SAAT KATILAN DENETQiLERKONU

BUYUK VE ORTA BOY i$LETMELER igN 
FiNANSAL RAPORLAMA STANDARD! OZELLiKLi 

ALANLAR VE GEgS DUZELTMELERi

Mehmet K05

Gbntil Solmaz

Esin MalgikUZAKTAN EGiTiM 21

Ali Demirkan

Erdogan Ertiirk
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BAN-DEN BAG 1 MSI'/. PKNI-TIM lir/Ml-Tl.F.Rl A S.

9-) BAGIMSIZLIK iLKESiNE UYUM

Bagimsizlik ve bagimsizligm korunmasi hususunda 6102 sayili kanunun ilgili hiikijmleri ile bagimsiz 

denetim yonetmeliginin 22'nci maddesine Tiirkiye Denetim Standartlarma (IDS) ve diger duzenleyici 

kurul ve kurumlarm duzenlemelerine uygunlugun saglanmasi hususundaki gozden gegrmeler yeterli 

kapsamda, nitelikte ve zamamnda gen;ekle§tirilmekte, denet^i ve sorumlu denetglerin bagimsizlik 

beyanlan TDS'lere uygun ve zamamnda ger^eklestirilmekte, denetfi ve sorumlu denet^ilerin 

bagimsizlik beyanlan TDS'lere uygun olarak almmakta ve ger?ek durumu yansitmaktadir. Etik degerler, 

risk yonetimi ve bagimsizlik, hem KGK mevzuati hem de sirketimiz i? prosedurleri dahilinde takip 

edilmektedir.

Sorumlu denet?i, yapilan bagimsiz denetimle ilgili olarak bagimsizligm saglandigma dair bir sonuca 

ula§mak zorundadir. Bu amagla sorumlu denet^i:

* Bagimsiz denetim kurulu§undan veya gerekiyorsa Kurulu§un i?inde yer aldigi ve lisans anla§malan 

nedeniyle ili§kide bulundugu diger bagimsiz denetim kurulu$lannin olujturdugu gruptan gerekli 

bilgileri alarak bagimsizhgi tehdit eden ko§ullan ve ilijkileri tespit ederek degerlendirir.

* Denetim ^irketimizde bagimsizhkia ilgili politika ve usullerine ili§kin tespit edilmi§ bir ihlal var ise, 

bunlan degerlendirerek bagimsiz denetim 5ali§masmda bagimsizhgi ortadan kaldiran bir durum olup 

olmadigim belirler.

* Bagimsizhgi ortadan kaldiran durumlan gerekli dnlemleri alarak ortadan kaldinr veya kabul edilebilir 

bir diizeye indirir, gdzumlenemeyen konulari bagimsiz denetim kurulujuna bildirir.

* Bagimsizlik ile ilgili konularda vanlan sonu?:lar ve bu sonu?lan destekleyen bagimsiz denetim kurulu§u 

yonetimi ile yapilan tarti§malan yazih hale getirir.

Sorumlu denet?i ortadan kaldmlamayan veya etkisi azaltilamayan bagimsizhgi tehdit eden bir durum 

tespit ettiginde, bagimsiz denetim kurulu§u ile gdrij§erek bagimsizhgi tehdit eden faaliyet veya ijlemin 

iptal edilmesi veya bagimsiz denetimden ^ekilmek uzere gerekli siireglerin ba§latilmasi gibi onlemlerin 

almmasim saglamak ve konuya ili$kin tartijmalan ve ulajilan sonuflan yazih hale getirmek zorundadir. 

Her yil gerek gahjanlanmizdan gerekse ortaklanmizdan bagimsizhklarma ilijkin yazih teyit ahnmaktadir. 

Bagimsizhgi ortadan kaldirabilecek durumlar hakkmda personele ve ortaklara siirekli bilgilendirme 

yapilmaktadir. Bagimsizlik ilkesine uyum kalite kontrol birimimiz tarafmdan siirekli gozden 

gefirilmektedir.
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BAN-DEN BAG I MS IZ DENETIM IIIZMETLERI A.$.

10-) GELiRiN DA6IUMI:

31.12.2021 itibariyle gelirin dagilimi a§agidaki gibidir;

Bagimsiz Denetim Faaliyeti 1.197.430,00

Bagimsiz Denetim Di$mda Diger Denetim Faaliyetleri 554.960,00

Denetim D151 Hizmet Gelirleri 0,00

Toplam 1.752.390,00

11-) SORUMLU DENETCiLERiN UCRETLENDiRilME ESASLARI:

Sorumlu denetgler iicret esasma gore Licretlendiriimektedirler.

12-) KALlTE KONTROL SiSTEMi:

1- Denetim §irketi Bunyesinde Kaliteye ilijkin Liderlik Sorumluluklan

Bagimsiz denetimin kalitesinin saglanmasmda sorumlu denet^inin liderlik sorumluluklan;

Denetim kurulu§umuzda ?ali§malarm mesleki standartlara ve yururlukteki yasal ve diger duzenleyici 

hukumlere uygun olarak yapilmasi ve ko§ullara uygun raporlarm duzenlenmesi yiiksek kaliteli 

5ali§malan esas alan ve odullendiren bir kulturii tejvik eder.

Bu eylem ve mesajlar, sadece bunlarla smirli olmamak iizere, egitim seminerleri, toplantilar, resmi ve 

gayri resmi g6rii§meler, strateji belgeleri, biiltenler ve bilgilendirme notlanyla personele duyurulur.

Sorumlu denet?i gdrevii oldugu her bagimsiz denetim i§inde, bagimsiz denetimin genel kalitesi 

konusunda sorumlulugu iistlenerek, gerek yaptigi i§ler ve gerekse bagimsiz denetim ekibine yaptigi 

afiklamalar yoluyla bagimsiz denetimin her a§amasmda diger bagimsiz denet^ilere bagimsiz denetim 

kalitesi konusunda ornek olmak zorundadir.

Denetim §irketimiz tarafmdan kaliteyi, denetimlerin yurutiilmesinde vazge^ilmez bir unsur olarak kabul 

eden bir kurumsal kulturii te§vik etmek ign politika ve prosedurler olu§turmu§tur. Olu§turulmu§ 

politika ve prosedurler, denetim §irketimizin yonetim kurulu ve jirketimiz genel miiduru tarafmdan 

yuriitulur.

Aym zamanda bunlara, denetim §irketinin if yazi§malarmda ve egitim materyallerinde ya da personel 

degerlendirme prosediirlerinde de yer verilir. §irket fali§anlan ve personelinin bu prosediirleri ve 

esaslan izlemesi zorunludur.
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BAN-DEN BAG I MS IZ DENETiM IIIZMETLEKI

Denetim jirketi, yonetim kurulu bajkani veya yonetim kurulunun jirketin kalite kontrol sisteminin 

ijleyijinden sorumlu olarak gorevlendirdigi kiji veya kijilerin, bu sorumlulugu iistlenmek ifin gereken 

yeterli ve uygun deneyime, yetenege ve gerekli yetkiye sahiptir. Kalite kontrol sisteminden sorumlu 

ki$i veya kijilerin yeterli ve uygun deneyim ve beceriye sahip olmalari; kalite kontrol sorunlarmi 

belirleyebilmelerini, anlayabilmelerini ve uygun politika ve prosediirler geli§tirebilmelerini saglar. Bu 

ki§i veya kisilerin gerekli yetkiye sahip olmasi, bunlarm soz konusu politika ve prosedurleri 

uygulayabilmelerini saglar.

Bu a^iklamalar ijigmda denetim §irketimizin kalite kontrolunden sorumlu kijiler Sorumlu Denetgi Hacer 

Nizamoglu 5iM5EK, Sorumlu Denetg Hasan AKAD, Sorumlu Denet?i Mehmet KOC, insan 

Kaynaklarmdan sorumlu Ye§im KOC g6revlendirilmi§lerdir.

2- Etik Hukiimler

Denetim jirketimizin; turn denetim ekibi ve diger personelinin ilgili etik hukiimlere uymasi bir 

zorunluluktur. §irketimizin etik kurallar mesleki etigin temel ilkelerini belirler. Bu ilkeler ise a§agida yer 

alan hususlari iferir:

(a) Duriistluk,

(b) Tarafsizlik,

(c) Mesleki yeterlik ve ozen, 

(5) Sir saklama

(d) Meslege uygun davram§.

Belirtilen bu etik ilkelerin saglanmasi a^ismdan EK olarak hazirlanan i§ Etigi Kurallan, ydneticiler, 

denet?iler ve diger personele teblig edilerek imzalatihr. Her yil olmak iizere bagimsiz denetfilere ve 

§irketin turn 9ali§anlarim te§vik etmek amaciyla Personel ve Denetgi degerlendirme formu duzenlenir.

3- Mij§teri iliskisinin ve Denetim Sozlejmesinin Kabulii ve Devam ettirilmesi

§irketimiz yeni bir §irketle sbzle§me yapilirken veya mevcut i§e devam edip etmeme karan alirken her 

i§ teklifini kabul etmemektedir. Ozellikle itibar risk duzeyi yuksek mu§terilerle 5ah§maktan 

ka^mmaktadir.

Miijteriyle olan bagimsiz denetim ili§kisinin devam edip etmeyecegine karar verilirken, mevcut ve 

onceki donemde ortaya ?ikan, musterinin faaliyet alaninm kurulu§un yeterli bilgi ve deneyime sahip 

olmadigi bir alana kaymasi gibi onemli hususlarm varligi ve bunlarm etkileri goz oniine alimr.
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BAN-DEN BAG I MS 1Z DENETIM Hi: IETLER

Aynca, Miisteri ili§kisinin ve denetim s6zle§mesinin kabulii ve devam ettirilmesine yonelik olarak 

§irketimiz yonetim kurulu tarafmdan karar verilmeden once; Denetimin yuriitiilmesi konusunda 

§irketimizin yetkinligi, zaman ve kaynaklar dahil denetimi yurtitmek ifin gerekli kabiliyete sahip olup 

olmadigimiz, etik ilkeler ve bagimsizlik hukumlerine uygun olup olmadigimiz ve mu§terinin 

durustlugiinii degerlendirmi? olmak ve duriist olmadigi sonucuna vanlmasma neden olacak herhangi 

bir bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bu amafla Miisteri Tamma ve Kabul Anketi kullamlir.

Denetim §irketimizin yonetim kurulu tarafmdan yeni veya mevcut bir mu§teriden yeni bir denetim 

s6zle§mesi kabul edebilmesi i?in gerekli yeterlik, kabiliyet ve kaynaklara sahip olup olmadigmm 

degerlendirilmesi, soz konusu denetime dzgii hukiimler ile mevcut bagimsiz denetgi ve ilgili turn 

kademelerdeki ?alisanlarin profillerinin gdzden gefirilmesini gerektirir.

Bu gdzden ge?irme asagidaki hususlan iferir:

• Denetim §irketimiz personelinin ilgili sektdrlere veya denetimin konularma iiiskin bilgi sahibi 
olup olmadigi,

• Denetim sirketimiz personelinin ilgili diizenleme ve raporlama hukumlerine iiiskin 
deneyimlerinin veya gerekli bilgi ve becerileri etkin bigmde edinebilme kabiliyetinin olup 
olmadigi,

• Denetim sirketimizin gerekli yeterlik ve kabiliyete sahip yeterli personelinin bulunup 
bulunmadigi,

• ihtiya? halinde uzmanlardan faydalanma imkaninm olup olmadigi,
• Denetimin kalite kontroliiniin gdzden ge^irilmesi ign gerekli kriterlere ve liyakat sartlarma 

sahip ki$ilerin bulunup bulunmadigi,
• Denetim sirketinin raporlama siiresi i?erisinde denetimi tamamlayip tamamlayamayacagi.

Asagidaki hususlar denetim kurulusumuzun bu tiir konularda bilgi sagladigi kaynaklar arasmda yer 

ahr:

• Etik hukiimlere uygun olarak mevcut veya dnceki muhasebecilik hizmetlerini saglayanlar ile 

kurulan her tiirlii iletisim ve diger ufuncii taraflarla yapilan gdrusmeler.

• Bankacilar, hukuk rniisavirleri ve aym sektdrde faaliyet gdsteren diger i$letmeler gibi u?uncu 

taraflardan veya diger denetim sirketi personelinden toplanan bilgiler.

• ilgili veri tabanlannda yapilacak arka plan arastirmalan.

Bu tiir politika ve prosediirler asagidaki hususlan gerektirir:

Sirketimizin yonetim kurulu; Yeni bir miisteri ile denetim iliskisi kurmadan once, mevcut bir denetime 

devam edip etmeme ve mevcut bir miisteriden yeni bir denetim isini kabul edip etmemeyi
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BAN-DEN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLEKl A.S

degerlendirirken kojullara gore her tiirlu bilgiyi elde etmesini, yeni veya mevcut bir mu§teriye 

sunulacak bir denetimi kabul a§amasmda muhtemel bir ?ikar 5ati§masmm tespiti halinde, soz konusu 

denetimi kabul etmenin uygun olup olmayacagma karar vermek zorundadir.

Tespit edilmi§ sorunlara ragmen mu§teri ili§kisinin ve denetim sdzle§mesinin kabulij veya devam 

ettirilmesine karar vermesi halinde sorunlarm nasil gozulduguniin belgelendirmesi gerekir. Yonetim 

kurulu tarafmdan bir mu§teri ili§kisinin devam ettirilmesine karar verilirken, mevcut veya onceki 

denetimler sirasmda ortaya gkan dnemli konular ve bu konulann ili§kinin devam etmesine olan etkileri 

dikkate alimr.

Bir denetim veya mtijteri ili§kisinin surduriilmesine yonelik olarak onceden ogrenmi§ olmasi halinde ve 

bu denetimi reddetmeye sebep olabilecek bilgileri edindigimiz durumlarda a§agidaki politika ve 

prosedtirler izlenecektir.

Soz konusu politika ve prosediirler;

(a) Bu durumlarda dogan mesleki ve yasal sorumluluklar (gorevlendirmeyi yapan ki§i ya da ki§ilere 

veya bazi durumlarda diizenleyici otoritelere rapor vermesini gerektiren bir hiikmun bulunup 

buiunmadigi dahil) incelenir ve degerlendirilir.

(b) Denetimden ^ekilme veya denetimden ve musteri ili§kisinden birlikte ^ekilme olasihklan 

degerlendirilir.

Cekilme gerektiren hususlarm olmasi halinde;

• Miisteri yonetiminin uygun kademeleri ve list yonetimden sorumlu olan ki§ilerle goriijmeler 

yapilarak belgelendirilir.

• Denetim §irketimizin ^ekilmenin uygun olduguna karar vermesi halinde, mu§teri yonetiminin 

uygun kademeleri ve iist yonetimden sorumlu olanlarla, soz konusu denetimden ya da denetim 

ve miisteri ili§kisinden birlikte gekilme karan ile bu kararm nedenleri tarti§ilir.

• Denetim §irketimizin denetime devam etmesini gerektirecek mesleki, yasal veya diger 

duzenleyici bir hiikmun bulunup bulunmadigmm veya denetim §irketimizin soz konusu 

denetimden veya bu denetim ve miisteri iliskisinden birlikte cekilme kararimn nedenleriyle 

birlikte Kuruma ve/veya diger duzenleyici otoritelere rapor verme yiikiimliiliigiiniin bulunup
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bulunmadigmm degerlendirmesi yapilarak onemli hususlann, yapilan isti5arelerin, ula5ilan 

sonu?larm dayanaklarmm belgelendirilmesi yapilir.

4- insan Kaynaklan

5irketimiz tarafmdan denetimleri mesleki standartlar ile yiiriirliikteki kanun ve duzenleyici hukiimlere 

uygun olarak gerfekle§tirmek ve kojullann getirdigi jekilde uygun rapor duzenlenmesi saglamak amaci 

ile yeterli beceriye sahip ve mesleki standartlara uygun personel istihdam edilmesi ve gorevlendirilmesi 

igin politika ve prosediirler gelijtirilir.

§irket tarafmdan insan kaynaklarma ilijkin politika ve prosedurler §unlardir: ise alma, degerleme, 

kariyer geli§imi, iicret ve diger haklar, ihtiyacm tahmini.

Denetim §irketimiz denetimleri mesleki standartlar ile yiirurlukteki kanun ve duzenleyici hukiimlere 

uygun olarak ger?ekle§tirmek ve §irketinin veya sorumlu denet?ilerin ko§ullarin gerektirdigi §ekilde 

uygun rapor diizenlemesini saglamak i?in gerekli yeterlige ve beceriye sahip uygun personelin 

gorevlendirilmesi ama^lanmijtir.

Hedeflerin belirlenmesi, performansm izlenmesi ve degerlendirilmesinden Yonetim Kurulu, Sorumlu 

Denetgi ve insan Kaynaklan yetkilisi sorumludur.

Denetim jirketimizin i§e alim siirecinin tamammm ger^eklestirildigi, oryantasyon siirecinde, ?ali5ma 

metotlan, idari yapi, raporlama siireci, bilgi ve yazihm sistemleri, idari prosedurler gibi pek 50k konuda 

bilgi verilmesini kapsar. Tecriibeli ^ahjanlann oryantasyon siirecinde ?ok detayh bir egitime gerek 

duyulmamaktadir.

Denetim jirketimizde, Bagimsiz denetimde performansi izleme yolumuz "usta-grak" yaklagmidir. 

Biitiin ?ali§anlar, tecriibeli ki§ilerden daha iyi ogrenirler. Tecrtibesiz 5ali§anlar, yapilan i§ sirasmda 

karsilaglan karmagk sorulan, sorma ve cevap alma firsati bulurlar. Ayrica bir rol modeli gozlemleyerek, 

kendilerini gelistirirler.

Sirketimizde her Yilm Aralik ayi i^erisinde, Yonetim Kurulu, Sorumlu Denetg ve Denetim Ekibi liderleri 

tarafmdan kendilerine bagli personelin performans degerlendirmeleri yapilir.

Yapilan degerlendirmeler personel bazmda olu§turulmu5 Personel ve Denetg Degerlendirme 

Formuna ^lenir. Tiim yoneticiler tarafmdan doldurulan Performans ve Degerlendirme Formlan insan 

Kaynaklan sorumlusu tarafmdan muhafaza edilir.
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Yilda bir kez Ybnetim Kurulu, Sorumlu Denetgi ile Denetim Ekibi liderleri de biriminde gah§anlar ile 

kar$ihkli, bir yillik performansi her boyutuyla degerlendirir, elde edilen ba§arilar ile iyile§meye agk 

konular hakkinda uzla§arak gdrusmeyi tamamlarlar.

Qalijanlarm memnuniyet ve beklentilerini 5l?mek amaci ile yilda bir kez falijanlar tarafmdan Qalijan 

Memnuniyet Formu doldurularak, sonuflan Ybnetim Kurulu ve Sorumlu Denetg tarafmdan Yonetimin 

Gbzden Gefirmesi Toplantisinda degerlendirilir. Caiman Memnuniyet Formu insan Kaynaklan 

sorumlusu tarafmdan muhafaza edilir.

Personel i§e ba§ladiktan sonra, 2 ayhk yasal deneme siiresine tabi tutulur. Bu surenin sonunda Insan 

Kaynaklan Sorumlusu, personelin hizmet akdinin devami konusunda, bagli oldugu Sorumlu Denetfi 

tarafmdan personelin yetkinliginin degerlendirilmesini ve i§e devami konusunda kararverilmesini talep 

eder. Sorumlu denet?i Deneme Siiresi Sonu Degerlendirme Formu doldurarak kararmi verir.

insan Kaynaklan sorumlusu bu formu muhasebe Birimine ileterek, personelin bzliik dosyasmda 

saklanmasmi saglar.

ije Alma ve Yerlejtirme:

Merkezde, bagimsiz denetg, bagimsiz denetgi yardimcisi veya stajyergibi eleman ihtiyaci oldugunda, 

talep insan Kaynaklan Sorumlusu tarafmdan, Ybnetim Kurulu’na iletilir. Ybnetim Kurulu tarafmdan 

talep gbrujuliir ve uygun bulunursa ajagidaki jekilde alim i§lemi yurutulur. §ubelerde eleman ihtiyaci 

oldugunda, §ube Mudurleri tarafmdan, Merkez Ofis'e insan Kaynaklan Sorumlusuna ihtiya? iletilir.

Onaylanan talepler i?in, ilk once CV ar§ivine bakilir. Uygun aday varsa belirlenir, yoksa ilan yolu ile 

duyuru yapilir. Her bir pozisyon ign gerekli yetkinlikler ve bzellikler, Kalite Guvence Komitesi tarafmdan 

tespit ve ilan olunur. ilan verilirken ve eleman segmi asamasmda bu bzellikler gbz bnune almir.

Sorumlu tarafmdan ba§vurular incelenir ve bn elemeden gegrilir. Uygun oldugu du§unulen adaylar, 

bn gbru§me i?in gaginlir ve insan Kaynaklan sorumlusu bn gbru§meyi yapar. On gbru§me sonrasmda 

segiilen adaylar bzgegni§Ieri ile birlikte, gbru§meyi yapar. Olumsuz adaylara, ret bilgisi verilir. Olumlu 

buldugu adaylan, Ybnetim Kurulu'na bildirir. Olumlu bulunan adaya i§ teklifinde bulunulur.

Adaym teklifi kabul etmesinden sonra insan Kaynaklan sorumlusu adaym i§e ba§lamasi ifin gerekli 

gali§malan yapar. Adaylarm bzluk i§lemleri yapilir.
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Ije alman personelin i§ Ba§vuru ve degerlendirme Formu onaylandiktan sonra dzliik dosyasmda 

muhafaza edilir.

Personel ahminda, aday "i§ Bajvuru ve Degerlendirme Formu" almir.

i5e alman personele mutlaka kalite kontrol yonergesi bir defa okutulur ve tamammi okuyup anladigma 

ili§kin imzasi almir. Meslek personeline, bu yonerge ile birlikte ek "Ban-Den Bagimsiz Denetim 

Rehberi" verilir.

i§ten Aynlma:

Personel i§ten aynlmak istediginde istifa dilekgesi yazar ve insan kaynaklan sorumlusuna onaylatir. 

Dilek?e; Yonetim Kurulu tarafmdan insan Kaynaklan sorumlusuna iletilir ve muhasebe Sorumlusu 

tarafmdan fiki? ijlemleri gerfekle§tirilir.

Personelin terfi politikalan:

Personelin kalite tutturmada ve meslegine duydugu saygiyla baglantili bir 5ekilde yuriitulur. Personelin 

kariyerinde ilerlemesinde, Kalite Kontrol Sorumlusunun her bir denetg yardimcisi, denetgi hakkmda 

verdigi yazili ve sozlii beyanlarla saglamr.

Her bir personel ile yilda bir defa (miimkun oldugunca Aralik aymda) Yonetim Kurulu Ba§kam veya 

gosterecegi diger bir kiji ile mutlaka "kariyer goru5mesi" gerfeklejtirilir. Bu g6ru§mede personele 

mutlaka gefmi? yilda bajansi, kendisinden beklenenleri karjilama oram ve ytikseltilebilme olanaklari 

hakkmda bilgi verilir. Kendisinden izleyen yilda beklentiler almir. Kendisinin Ban-Den Bagimsiz Denetim 

Hizmetleri A§. Hakkmda ve §irketteki pozisyonu hakkmda du§undukleri bgrenmeye ^ahjilir. Personelin 

yaptigi i§lerin kendisi tarafmdan degerlendirilmesi istenir.

Personelin egitimi; Yonetim Kurulu hangi personele ne turde egitim ihtiyaci duyuldugunu belirleyerek 

verilen kurs ve seminerlere personel gorevlendirir. Aynca yilda en az bir kez olmak iizere personele 

§irket ortaklari ve konusunda uzman ki§iler tarafmdan ozellikli denetim ve muhasebe konularmda 

egitimler verilir veya verdirilir.

Bu egitimler sadece personele yonelik olarak diizenlenebilecegi gibi diger denetim §irketlerine ve 

denetim mu§terilerine a?ik olarak da duzenlenebilir. Personele verilen egitimler ve bu egitimlerin 

degerlemesi personelin dosyasma i§lenir.

Yonetim Kurulu Denetim personelinin kendi egitim ihtiyaglanni belirleyip yonetime iletebilmesi ifin 

firsatlan agik tutar.
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5- Bagimsiz Denetimin Yiirutulmesi

Denetim §irketimiz, bagimsiz denetimin mesleki standartlar ile yururliikteki kanun ve 

duzenleyici hiikumlere uygun olarak yuriitiilmesine ve denetim §irketimizin veya sorumlu 

denetfinin ko§ullara uygun bigimde raporlar duzenlemesine ili§kin olarak kendisine makul 

giivence saglayacak sali§malarm yapilmasmm gerekli oldugunu benimser.

Denetim faaliyetlerinin yiirutulmesi;

Mu§teriye ili§kin plan ve programlarm hazirlanmasi; 

Sistem Kontrol Testleri

Maddi Dogruluk Testleri

Analitik inceleme ve rapor oncesi ^alijmalar

Rapor verilmesi ve genel kurulun izlenmesi a§amalarmdan olu§maktadir.

Bu ajamalarm yiirutulmesi sorumlulugu denetim ekibini ve denetimde kalite kontrolii gozden ge?iren 

ve sorumlu olan, Denetim jirketimize ozgii gozden gefirme sorumluluguna ilijkin politika ve 

prosediirler, daha deneyimli denetim ekibi Liyelerinin, daha az deneyimli ekip iiyeleri tarafmdan yapilan 

5ali§malan gozden ge^irmesi esasma dayanarak belirlenir. Gdzden ge^irme prosediirunun i§leyi5inin 

sorumlulugu Sorumlu Denetfiye aittir.

6- izleme

§irket ger?ekle5tirdigi bagimsiz denetim kalitesinin kontroliinu saglamak iizere olu§turdugu kalite 

guvence komitesi araciligiyla uygunluk denetimleri ve incelemelerini yapar.

Sorumlu denet?i; gozetim sonu^larmda yer alan eksikliklerin bagimsiz denetim! etkileyip etkilemedigini 

ve ?6zum ve kurulu? tarafmdan alman dnlemlerin yeterli olup olmadigim degerlendirir.

Denetim §irketimiz tarafmdan, bir denetimin kalite kontroliiniin gozden ge?irilmesinin niteligini, 

zamanlamasmi ve kapsammi belirleyen politika ve prosediirler olu§turulmu§tur. §irketimiz tarafmdan 

denetimin kalite kontroliiniin gdzden gegrilmesi tamamlanmcaya kadar denetim raporuna tarih 

verilmez. Ancak, denetimin kalite kontroliiniin gozden gegrilmesine ili§kin belgelendirme rapor 

tarihinden sonra tamamlanabilir.

Denetimin kalite kontroliine ydnelik gdzden ge^irmenin zamamnda ve denetimin uygun ajamalarmda 

ger?ekle§tirilmesi, dnemli sorunlarm rapor tarihinde veya rapor tarihi dncesinde gdzden gegiren ki§iyi
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tatmin edecek §ekilde ve gecikmeden fdzulmesi jarttir. Bu amafla Kalite Kontrol Takip Listesi 

diizenlenir.

Denetim jirketimizin ger5ekle5tirmi5 bulundugu bagimsiz denetimlere ili§kin denetimin kalite 

kontrolunun gozden gegirilmesinde; kalite kontrolden sorumlu, Sorumlu Denetgi tarafmdan;

(a) Onemli hususlarm sorumlu denetg He muzakere edilmesi,

(b) Finansal tablolar veya denetimin konusunu olu§turan diger bilgiler ile onerilen denet^i raporunun 

gozden ge?irilmesi,

(c) Denetim ekibinin vardigi onemli yargilar ile ula§tigi sonu?lara ili§kin segilen ?ali§ma kagitlannin 

gozden gegirilmesi

(d) Denetg raporu olu§turulurken ula§ilan sonu$lann ve onerilen raporun uygun olup olmadigimn 

degerlendirilmesi yapihr.

Denetimden sorumlu, sorumlu denetgnin di§mda olmak §artiyla gorevlendirilmi? olan kalite 

kontrolden sorumlu denetgi, Kurum tarafmdan belirlenen i$letmeler ile borsada islem goren 

i§letmelerin finansal tablolarmm bagimsiz denetimlerine yonelik kalite kontroliin gozden 

ge^irilmesinde, a§agidaki hususlan aynca dikkate almaktan sorumludur.

(a) Denetim ekibinin, soz konusu denetime ili§kin denetim §irketinin bagimsizhgmi degerlendirmesi.

(b) Gorii? farkhliklan iferen hususlar ya da diger zor veya tartijmah konularda gerekli isti§arelerin 

yapilip yapilmadigi ile bu istijareler dogrultusunda ula§ilan sonu?lari ve

(c) Gozden ge?irmek iizere se?ilen belgelerin, onemli yargilar esas almarak ger?ekle§tirilen cali§malan 

yansitip yansitmadigi ve ulasilan sonuflan destekleyip desteklemedigini incelemektir.

Denetim §irketimiz adma gorevlendirilen, Denetimin kalite kontroliinu gozden gefiren ki§inin 

tarafsizhgi esastir, tarafsiz bir gozden ge?irme yapabilme kabiliyetinin zedelenebilecegi durumlarda, 

denetimin kalite kontroliinii gozden gegiren ki§i yonetim kurulu tarafmdan gdrevlendirilir ve degi§tirilir. 

Gorevlendirilen sorumlu denet^i;

• Gozden gegrme suresince denetimin yuriitulmesinde yer alamaz.

• Denetim ekibi adma karar alamaz.

• Tarafsizligmi tehdit edecek diger hususlarm bulunmamasmdan sorumludur.
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Kalite Kontrol Sisteminin Etkinligine ilijkin Beyan

Denetim 5irketimiz tarafmdan ustlenilen denetim hizmetlerinin miimkun olan en yuksek kalitede ve en 

az riskle ger?ekle§tirilmesini teminen Denetim $irketimiz bunyesinde Kalite Giivence Sistemi ve Kalite 

GOvence Sisteminin i§leyi§inden sorumlu olmak iizere Kalite Guvence Komitesi olu5turulmu§tur. Kalite 

Guvence Komitesinin temel 5ali§ma mantigi, Kalite Guvence Sistemi prosedurlerinin yerine getirilip 

getirilmediginin, denetimde fiilen gorev almayan diger sorumlu ortak ba§ denet?i ve kalite guvence 

komitesi uyesi tarafmdan kontrol edilmesidir. Bu fergevede denetim faaliyetlerinin yuriitulmesi 

esnasmda bu ilkeye uyacak §ekilde personel ve zaman planlamasi yapilmasi esastir. Kalite Guvence 

Sistemi'nin olujturulmasi, yaziii hale getirilmesi, bu konudaki geli§melerin takip edilmesi, personelin 

egitilmesi komitenin sorumlulugundadir. Kalite Guvence Komitesi iiyeleri bu sorumluluklarim yerine 

getirebilecek bilgi ve tecrubeye sahiptirler ve kalite kontrol sistemi etkin olarak ?ah§maktadir.

Denetlenen §irketlere ait denetim kalite kontrol siireci a§agidaki ana ba§liklar altmda detayh olarak 

incelenmektedir.

* Bagimsizlik

* Etik ilkeler

* Bagimsiz Denetim Hizmetinin Ustlenilmesi ve Yuriitulmesi

* Bagimsiz Denetim Faaliyetinin Yuriitulmesi

* Bagimsiz Denetim Kalitesinin Kontrolii

Kalite giivencesine ili$kin politikalar belirlenirken a5agidaki hususlar goz oniinde bulundurulmaktadir.

^ Bagimsiz denet?ilerin mesleki sorumluluklarim yerine getirirken bagimsiz, diiriist ve tarafsiz 

olduklan, gizlilik ve profesyonel davram§ ilkelerine uygun davrandiklari, mesleki yeterlilik, 

giivenilirlik, ozen ve titizlige sahip olduklan kontrol edilmektedir.

^ Herhangi bir bagimsiz denetim raporuna ilijkin olarak hazirlanmi§ ?ah§ma kagitlan ile denetim 

sonucunu etkileyen bilgileri i?eren evrak, yetkili denetim kurulu§u tarafmdan en az be§ yil siire 

ile saklanmaktadir.

S istihdam edilecek bagimsiz denetgiler mesleki sorumluluklarim yerine getirebilecek niteliklere 

ve yeterli mesleki bilgi ve egitime sahip olup, 3568 sayili Kanuna gore belirlenen 

v' Siirekli mesleki egitim de dahil olmak iizere diizenli ve surekli olarak hizmet i?i egitime tabi 

tutulmaktadirlar.
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✓ Bagimsiz denetim ekibindeki bagimsiz denetfiler, denetim sona erdiginde sorumlu ortak ba§ 

denetfi tarafindan gbrev raporu duzenlenmesi suretiyle degerlendirilmektedir.

S Meslek ilkelerine ya da yasal duzenlemelere uygunlugu tehlikeye du§urebilecek bir durumun 

varligi halinde gerekli bildirimler yapilmaktadir.

Kalite giivence sistemi, bazi denetim dosyalarmm sefilerek test edilmesini, uygun denetim standartlan 

ve bagimsizhk ilkelerine uyumu, tahsis edilen kaynaklarm nitelik ve niceligi ile odenen denetim 

iicretinin kar§ila§tirilmasmi iferir.

Kalite kontrol sisteminin etkin olarak i§ledigine ve bununla ilgili belgelendirme yapildigmi beyan ederiz.

13-DiGER HUSUSLAR:

l§ bu prosedurlerin yetersiz kaldigi durumlarda, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan 

Kurumu'nun belirleyecegi hukiimlergegerlidir.

Ban-Den Bagimsiz Denetim Hizmetleri A.§.

a
>

Yonetim Kurulu Ba§kani

Sorumlu Denet?i 

Mehmet KOC
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