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1. KURULUS,UN nuxuri vn onc.q.NizASyoNEL yApISI

utrn sisrnu ULUSLARARAST n,tdrltstz nnNnrinr DANIgMANLTK vE yMM
A.$. (.'DMF') 2004 yrhnda faaliyetine baglamrq olup, Ankara Merkez Ofisi bagta olmak
iizere, istanbul, izmir, Mersin ve Konya'da bulunan toplam ddrl qubesinde bagrmsrz denetim,
damgmanhk ve yeminli mali miiqavirlik hizmet vermektedir.

Enerji, ingaat, turizm ve imalat sektdrleri bagta olmak iizere alanlannda uzman profesyonel
kadromuz srirekli e[itim yaklaqrmryla uzman olduklarr sektdrler ve diler konularda
diinyadaki ve yereldeki geiiqmeler hakkrnda bilgilendirilmektedir.

Kurulugumuz tarafindan verilen balrmsrz denetim hizmetleri 4 Sorumlu Denetgi, 12 Denetgi
ve 11 Denetgi Yardrmcrsr'ndan oluqan toplam 27 kigilik uzman kadro ile verilmektedir.

sorumlu Denetgi ve Denetgilerimizin tamamr Kamu G6zetimi muhasebe ve Denetim
Standartlarr Kurumu ("KGK") tarafindan yetkilendirilmig durumdadrr.

Kuruluqumuz biinyesinde Nisan 2017 itibariyle 10 adet Yeminli Mali Miiqavirlik ve 72 adet
Serbest Muhasebeci Mali Miiqavirlik ruhsatrm haiz denetgi istihdam edilmektedir.

2. KURULU$'UN YONETiM VE ORTAKLIK yApISI

Kurulugumuzun Nisan 2017 itibariyle ortaklarr, ydnetim kurulu iiyeleri (kilit yrineticileri) ve
sorumlu denetgileri agalrdaki gibidir;

Ortaklar
Aslan KAYA
AIi TUMAY
Mehmet ALTINDAG
KanmYILMAZ
Osman Fevzi ORAKQAL
Garip AYAZ
fufatKARAKAYA
izzet BAYI(ARA
NeJaT ELALDI

YiinetimKurulundakiGiirevi Unvanl
Ydnetim Kurulu Bagkanr
Ydnetim Kurulu Uyesi
Ydnetim Kurulu Uyesi

YMM, Sorumlu Denetgi
YMM, Sorumlu Denetgi
YMM, Denetgi
YMM, Sorumlu Denetqi
YMM, Sorumlu Denetgi
YMM
YMM
YMM
YMM

Ortakhk Pavr
0.9560
0.0010
0.0100
0.0100
0.0100
0.0010
0.0010
0.0100
0.0010

IDMIT mewber of RTJSSELL BEDFORD INTERNATTONAL M



DMF SISTEM ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETiM
DANTSMANLTK vE yEMiNLi uali utr$lvinr_ir l.S.

zore uoNrui $EFFAFLTK RApoRU

g. nnNprinraGr

Bafrmsrz denetim, damqmanhk ve vergi hukuku konulannda hizrnetler sunan DMF, merkezi
Londra'da bulunan, bagta Avrupa Birligi'ne dahil iilkelerde olmak iizere, ABD, Kanada ile
Latin Arnerika, orta ve uzak Do!u ile Asya-Pasifik bolgesindeki yaklaqrk yiiz iilkede faaliyet
gdsteren ve gahgmalannda uluslararasr standartlara uygun kalite ve giivenceyi sallayan
250'ye yakrn saygur denetim ve danrqmanhk firmalannrn oluqturdulu, RUSSELL
BEDFORD INTERNATIONAL'in (.'RBI') Tiirkiye temsilcisi olarak, Uluslararasr Denetrm
Standarllanna ("lntematronal Standards on Auditing", ,,ISA,,) uygun olarak Uluslararasr
Finansal Raporlama Standarllarrna ("Intematronal Financial Reporling Standards", "IFRSs")
gore bafrmsrz denetim ve damqmanhk hizmeti srmmaktadrr.

RBI'nin her iiye kurulugu, ayrr ve balrmsz olarak kurulmuq olup herhangi bir orlak
sermayedar altrnda yer almamaktadrr.

RBI, verilen hizmetlere iliqkin standar-t bir kalite anlausrrun olugmasr ve faaliyetlerin
baganyla yiiriitiilmesi amacinr giitmektedir. Bu anlamda yaprlan kalite galgmalan tiim
iilkelerdeki iiyelerce yerel diizenlemeler 96z ardr edilmeksizin uygulanmakta ve kalitemn
siireklili!i saIlanmaktadrr.

DMF, 2005 yrhndan beri riyesi oldulu RBI'rn Denetim Kalite Kontrol Standartlal (Audit
Quality control standards, "AQC) siirecine aktif olarak katrlmrg ve briylece Uluslararasr
Finansal Raporlama Standartlanna uygun olarak sunmuq oldufu bafrmsrz denetim
gahgmalarrnda, Uluslararasr Denetim Standarllarr ile Denetim Kalite Kontrol Standarllanna
C'ACQ) tam uygunluk safladrfirndan, ONAYLANMI$ ULUSLARARASI DENETiM
KURULU$U (APPROVED TRANSNATIONAL AUDIT FIRM, "ATAF") olarak akredite
edilmig ve unvamyla birlikte agalrdaki logoyu biitiin yazrqmalarrnda ve raporlannda kullanma
hakkr kazanmrstrr.

APPROIIEO THNil$iIATISIAI AUDIT TIRIT

2016 yrhnda yaprlan AQC 16 siirecini baqarryla gegen ve ATAF iinvanr teklar teyit edilen
DMF'in,2017 yrhna iliqkin AQC 17 siireci halen devam etmektedir.

II.
-:
v/
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Ayrrca, RBI, uluslar iistii denetimler yapan bafrmsrz uluslararasr firma alr olan Firmalar
Forumu (The Forum of The Fims, FOF) iiyesidir.

I MEMBER OF THEIII Fonuu oF FrRMS
Forumun amacr, diinya gaprnda finansal raporlama ve denetim uygulamalarrmn tutarl ve
y0ksek kalitede standartlartnt tegvik etmektir. Forum, uluslararasr denetimler yapan firmaian
bir araya getirerek bunlarr IFAC'rn denetim ve diler giivence ile ilgili alanlardaki
faaliyetleriyle daha yakrndan iliqkilendirmektir. FoF iiyeleri, FoF Scizleqmesinde aynntrh
olarak agrklandrlr gibi, diinya gaprnda yiiksek kaliteli denetim uygulamalanna tutarh bir
gekilde uyum sallama taahliidiinii gdstermektedirler. RBI'ya riye oldugu tarihten bu yana
DMF bu gahgmalara etkin olarak katrlmakta ve taahhiitlerini tam olarak verine setirmektedir.

4. KALiTE KONTROL SiSTEMi

4.1. Kalite Kontrol Sisteminin Genel Yaprsr ve Uygulamalar

DMF olarak ilgili otoritelerce hiikiim a.ltrna ahnan hususlar dikkate ahnarak oluqturulmuq bir
kalite kontrol sistemi yiiriitiilmektedir.

KGK tarafindan, 26 Arahk 2012 taih ve 28509 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanarak
yiiriirliige giren "Bafirmsz Denetim Ycinetmelili"nin 2O'inci maddesi uyarlnca Kuruluqumuz
faaliyetlerini, asgari qarllarr KGK tarafindan belirlenen bir ka.lite kontrol sistemi gergevesinde
yiiriitmektedir. KGK tarafindan 2 Ekim 2073 tarih ve 28i83 sayrh Resmi Gazetede
yayrnlanarak yiiriirltife giren "Finansal Tablolarrn Bafrmsrz Denetim ve Smrrh Ba[rmsrz
Denetimleri ile Diger Grivence Denetimleri ile ilgili Hizmetleri Yiiriiten Balrmsrz Denetim
Kuruluglarr ve Bafrmsrz Denetqiler igin Kalite Kontrol Standar& 1 (,,KKS 1")" e uygm
olarak revize edilen Kalite Kontrol Sistemimizde belirtilen politika ve prosedrirler KGK
diizenlemelerine paralel olacak qekilde giincellenerek uygulanmaktadrr.

ilgili mevzuat uyarnca belirtilen tiim hususlar dikkate ahnarak oluqturulan Kalite Konhol
politika ve prosediirlerimiz KKS 1, Tiirkiye ve Uluslararasr Denetim Standartlan ile Russell
Bedford tarafindan tiim diinyada uygulanan denetim kalite kontrol uygulamalanm
igennektedir.

Kalite kontroliine iliqkin standartlar yazir hale getirilmig, baSrmsrz denetqilerin s6z konusu
standarllara eriqimi saflanmrqtrr.

Kalite kontrol sisteminin safihkh bir biqimde iqlemesi ve bu sistemin igleyiqinin etkinliginin
siirekli olarak izlenmesi amacryla; Ali ruMAy ve Mehmet ALTINDAG kalite kontrol
sisteminden sorumlu Denetgiler olarak segilmiqlerdir.

menber of RUSSELL BEDFORI)
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4.2. KaliteyeiligkinLiderlikSorumluluklarr

$irketimiz kaliteyi, denetimlerin yiiriitiilmesinde vazgeqilmez bir unsur olarak kabul eden bir
kurumsal kiiltiirii tegvik etmek igin politika ve prosediirler olu;tumu;tur Nihai sorumluluk
Y<inetim Kurulu'nda olmakla birlikte, her haliikarda sorumlu denetgi, gdrevlendirildigi her bir
denetimin genel kalitesinden sorumludur.

$irketimizin liderlik yaprsr ve liderlifin sergiledigi 6mek tutum ve davramglar, kurum igi
kiiltiirii 6nem1i 619iide etkilemektedir. $irket ydnetiminin tiim kademelerinin, kalite kontrol
politika ve prosediirleri ile gahqmalarrn mesleki standartlara ve yi.iriiLrliikteki mevzuat
hiikiimlerine uygun olarak yaptlmasr ve gartlara uygun raporlarrn diizenlenmesi gereklili[ine
vurgu yapar agrk, tutarh, stireklilik gdsteren eylem ve mesajlan kurum iginde kalite
kiiltiiriiniin geliqtirilmesini sallamaktadrr

Bu eylem ve mesajlar, sadece bunlarla smrrh olmamak iizere, elitim seminerleri, toplantrlar,
resmi ve gay'ri resmi gdriigmeler, strateji belgeleri, biiltenler ve bilgilendirme notlalyla
personele duyurulmaktadrr. Aym zamanda bunlara, $irketimizin ig yazrqmalannda ve egitim
materyallerinde ya da personel deferlendirme prosediirlerinde de yer verilmiqtir.

4.3. Etik Hiikiimler

KGK tarafindan 21 Mayrs 2015 tarihli ve 29362 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanarak
ytriirliige giren "Ba[rmsrz Denetqiler igin Etik Kurallar" uyannca kapsamr geniqletilen
politika ve prosedrirlerimiz, tiim personelimizin ilgili etik hiikiimlere uyumu hususunda makul
giivence safilamaktadrr. Etik kurallar mesleki etilin temel ilkelerini belirler. Bu ilkeler ise
agafrda yer alaa hususlarr igerir;

i. Diiriistliik,
ii. Tarafsrzlk,
iii. Mesleki yeterlik ve 6zen,
iv. Srr saklama,
v. Meslele uygun davramq.

Ba[rmsrzhk

$irketimiz, i1gili etik hiikiimler uyannca kendisinin, personelinin ve balrmsrzhk hi.ikiimlerine
tabi denetim a$rna dahil difer qirket personeli dahil balrmsrzhklarrnrn sallanmasr hususunda
makul grivence sallayan politika ve prosediirler olu$turmu$tur. BaSrmsrzhk talimatlarr girket
personeline bildirilmekte ve bu talimatlarda belirtilen hususlara aykrr durumlann varhlr
halinde bu tehditleri orladan kaldrrmak veya kabul edilebilir bir diizeye indirmek iqin gerekli
dnlemleri almaktadrr veya uygun gciriilmesi ve yiiriirhikteki mevzuatrn izin vermesr
durumunda $irketimiz denetimden gekilir.

Bu kapsamda yaprlan defierlendirmeler sonucunda 2016 yrh igerisinde yaprlan gahqmalar
kapsamrnda Balrmsrzhk ve Etik Hiikiimlere aykrn bir durumu ,urllun-u.rgtri.

member of RUSSELL B
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4.4. Miiqteri ili$kisinin ve Denetim Siizleqmesinin Kabulii ve Devam Ettirilmesi

$irketimiz, miiqteri iliqkisinin ve denetim sdzleqmesinin kabulii ve devam ettirilmesine
ydnelik olarak olugturdu[u politika ve prosediirler uyannca yeni ve mevcut bir miiqteriden
yeni bir denetim sdzlegmesi kabul edebilmesi igin gerekli yeterlik, beceri, kapasite ve
kaynaklara sahip olup olmadrlrnr delerlendirdikten sonra, ilgili tiim kademelerdeki mevcut
qirket personelinin niteliklerinin gcizden gegirmektedir.

Sonrasmda ise mtqterinin dtirtistliigiinii delerlendirmekte ve diir0st olmadig sonuctula
vanlmasrna sebep olacak herhangi bir bilgiye sahip olmadr[rm teyit etmekte, ancak tiim bu
hususlann yerine getirildiginin tespit edilmesiyle denetimi iistleneceline veya iligkiyi devam
ettirece$ine iliqkin karar vermektedir.

4.5. insan Kaynaklarr

$irketimiz, hizmetlerini mesleki standartlar ile yiirtirliikteki mevzuat hiikiimlerine uygm
olarak yiiriitmek ve $irketimizin veya sorumlu denetgilerin iginde bulunulan gartlara uygun
rapor diizenlemesini sallamak igin gerekli yeterlik ve beceriye sahip, etik ilkelere bagh uygun
personelin gdrevlendirilmesine ydnelik politika ve prosediirler oluqturmuqtur.

Blura gdre iqe ahm siirecinde adaylar birgok kritere gdre gok ydnlii olarak deferlendirilmekte
ve devamrnda yaprlan performans delerleme gahgmalanyla personel kalitesinde
siirdiiriilebilirlik safilanmaktadrr.

Siirekli Efitim Politikasr

insan kaynaklan politikast kapsamrnda Kurulugumuz ilk kez iqe ahnan denetim yardrmcrlan
iqin en az fiilen iki yrl staj ddnemine tabi tutulmaktadrr.

Bunun yant srra baftmsrz denetimlerde gdrev alan biitiin gahqanlar ktdemleri paralelinde yrl
igerisinde siirekli ve diizenli olarak verilen e[itimlere katrlmaktadrr.

Genel olarak verilen efitimlere iligkin ana baqhklar agaprdaki gibidir:

r Muhasebe ve bafirmsrz denetim teorileri, standart ve teknikleri
o Finansal analiz
r ig kontrol
o Para ve sermaye piyasasr
o $irketler hukuku
o Kurumsal ycinetim
o Ticaret hukuku
. Vergi mevzuatl

]DMIE menber of RTJSSELL BEDFORD INTERNATIONAL M
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4.6. DenetiminYiiriitiilmesi

$irketimiz, denetimin mesleki standartlar ile yririirliikteki mevzuat hrikiimlerine uygun olarak
yiiriitiilmesine ve denetim qirketinin veya sorumlu denetginin iginde bulunulan $artlara uygun
raporlar diizenlenmesine iliqkin olarak kendisine makul giivence sallayacak politika ve
prosediirler olu$turmu$tur. Bu politika ve prosediirler KGK ile diler i1gi1i otoriteier tarafindan
yaymlanarak yiiriirliile giren standartlar ile her yrl IFAC tarafindan yayrmlanan standarllara
uygun olarak revize edilen ve Russell Bedford tarafindan yavrmlanan "Denetim Rehberi,,ne
uygun olarak hazrlant ve gdzden gegirilir.

$irketimiz tarafindan olugturulan politika ve prosediirler; denetimin yiiriitiilme kalitesinin
tutarltlt[tm arttrmaya ydnelik hususlan, ydnlendirme ve gcizetim sorumluluklarrm ve gdzden
gegirme sorumluluklanm kapsamaktadrr.

Bu kapsamda denetlenen kuruluglann faaliyetlerinin tam olarak anlagrlmasr, organizasyon
yaptlan, ydnetim ve muhasebe kontrolleri, faaliyette bulunulan sektdriin rizellikleri yaprlan
risk analizleri ve diler analitikler vasrtasryla anlaqrlmaya gahqrlmaktadrr. Buna grire
denetimde gerekli olan denetgi sayrsr, denetim siiresi ve uygulanacak tekniklerin temel alt
yaprsr oluqturulmaktadrr.

Denetim gahqmalan yaklaqrk bir yrlhk
prosediirlerinin uygulanmasr ve ddnem
gergekleqtirilmektedir.

Planlama gahgmast denetlenen qirketin ig kontrol gevresinin anlaqrlmasr gahgmalan i1e baglar.
Buradaki amag denetim riski unsurlanmn denetlenen $irket nezdinde belirlenmesidir. Bu risk
de[erlendirmesi gahqmasr denetim siireci bol.unca niteliksel ve niceliksel olarak siirekli bir
deferlendirilmeye tabi tutularak gdzden gegirilir.

Belirtilen tiim bu unsurlann bir sonucu olarak denetim plam ve detay denetim programl
oluqturulur. Denetim plam denetimin yofunlaqacafir konulann belirlenmesinde dnem arz
etmektedir.

istigare

$irketimiz, zor veya tartt$mah konularda gerekli istigarelerin yaprlmasr ile istiqare neticesinde
oftaya qtkan sonuqlann yazrh hale getirilerek belgelendirilmesi ve istiqare eden taraflann
sonuglar iizerinde mutabrk kalmasl ve ortaya grkan sonuglarrn uygulanmasr hususlanna iligkin
makul giivence saplayan politika ve prosediirler olu$turmu$tur.

Istiqare edilecek konular ve gerekli destegin ahnmasr konusu siirekli bir siireg olup denetim
boyunca devam etmektedir.

bir siireye yayrlmakla birlikte planlama, denetim
sonu gahqmalarr olmak iizere iiq aqamal olarak

nteuber of RUSSELL BEDFORDIDMTT TIONAL M
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Denetimin Kalitesine Yiinetik Giizden Gegirme

$irketimiz, bir denetimin kalitesine ydnelik gdzden gegirmenin nitelilini, zamanlamasrm ve
kapsamtnt belirleyen politika ve prosediirler olugturmuqtur. Denetimin kalitesine ydnelik
gozden gegirme tamamlamncaya kadar denetim rapomna tarih verilmez. Ancak denetimin
kalitesine ydnelik gdzden gegirmeye iliqkin belgelendirme, rapor tarihinden sonra
tamamlanabilir.

Bir denetimin kalitesi gdzden gegirilirken <inemli hususlar sorumlu denetgi ile miizakere
edilir, denetim ekibinin vardrlr dnemli yargrlar i1e ulaqtr[r sonuglara iliqkin segilen gahqma
kalrtlanmn g<izden gegirilmesini, denetgi raporu oluqturulurken ulaqrlan sonuqlann ve
dnerilen raporun uygun olup olmadrlrmn delerlendirilir ve gahgma kalrtlan hazrrlamr.

Denetimi gdzden gegirenin gerekli deneyim ve yetki dahil olmak iizere, g6revin yerine
getirilmesi igin gereken teknik niteliklere sahip olmasr gerekmektedir.

4.7. izleme Siireci

izleme siireci Kalite Kontrol Sistemimize iliqkin politika ve prosediirlerin yerinde ve yeterli
olduluna ve etkin gekilde iglendi[ine dair makul giivenca sa[layan bir siiregtir. Bu siireq aym
zamanda her bir sorumlu denetginin tamamlanmrq en az bir denetiminin periyodik olarak
teftiqini de igerir.

izleme Sorumlusu, her denetim yih sonunda ve gerekli gdrdii[ii di[er hallerde qirketimiz
tarafindan haztlanut Kalite Kontrol Sistemi ve Ba[rmsrz Denetim Prosediirlerini ve bu
prosediirler dolrultusunda gergeklegtirilen denetimleri giincel geliqmeler ve mevzuat
defiqikliklerini de dikkate alarak inceler. Esasrnda yaprlan inceleme bir uygunluk denetimidir.

$irketimizin Ydnetim Kurulu, Kalite Kontrol sisteminin izleme sorumlusu olarak osman
Fevzi Orakgal'r ve Mehmet AltrndaE'1 atamr$tr.

IDMIIE menber of RIJSSELL BEDFORD TNTERNATIONAL W
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s. x,l,lirn KoNTRoL sisrnnaiNiN coznsN cnqiRir,nrnsiNE iLi$KiN
nsGnRLnNniRMn

5.1. Ballmsz Denetimi Gerqeklegtirilen Kuruluqlarda Yaprlan Kontroller

Kalite kontrol sisteminin gcizden gegirilmesine iligkin politika ve uygulamalar gergevesinde
207 6 yth igerisinde balrmsrz denetimi gergekleqtirilen kuruluqlarda;

o BaErmslzhk ilkelerine uyum.
o Yaptlan denetimierde harcanan saatlerin yeterliligi,
o Tahsis edilen kaynaklarm nitelik ve niceli[i i1e ddenen denetim ilcretinin

kargrlagtrrlmasr
o Uzman girket ortakla.rl ve ekiplerin proj elerde ne 619iide yer aldrlr,
r Gerekli durumlarda uzman teknik elemanlarrn g6riiglerinden yararlamhp

yararlamlmadr!r,
o Yaptlan denetimlerin uluslararasr denetim standartlarr ve KGK diizenlemelerine

uygun olarak yaprhp yaprlmadrlr,
o Uluslararasr denetim standartlan ve KGK diizenlemelerine uvsun olarak

dokiimante edilip edilmedili

gergevesinde kontroller yiiriitiilmiiqtrir.

5.2. Bafrmsz Denetimi Gergekleqtirilen Kuruluqlarda Yaprlan Kontroller eerqevesinde
Deferlendirme

. BaErmsrzhk ilkelerine eksiksiz olarak uyuldu[u ve bu ulum konusunda mesleki 6zen
ve titizlik gergevesinde denetim dosyalarmda tiim gerekli teyit ve bildirimlerin ycr
aldrgr gdriilmiigtiir.

. Yaprlan denetimlerde harcanar saatlerin yeterlilili denetlenen kurumlann faaliyetleri
de gciz <iniine ahnarak de[erlendirilmig, olalan drgr bir dururuma rastlanmamrqtrr.

o Tahsis edilen kaynaklann nitelik ve nicelifi ile cidenen denetim iicreti karqrlaqtrrrlmrg,
mesleki rayigler gergevesinde istisnai bir duruma rastlanmamrqtrr.

r Konularrnda uzman girket orlaklan ve ekiplerinin denetimlerde yeterli dlgride yer
almadrlr konusunda bir tespitte bulunuimamrqtrr.

. Yaprlan denetimlerin uluslararasr denetim standartlarma ve iilkemizde ilgili
otoritelerce yaprlan diizenlemelere uygun olarak yaprhp yaprlmadrfir ve dokiiLrnante
edilip edilmedifii konusunda, faaliyet yrhnda gergeklegtirilen denetimlerin planlama ve
denetim stratejisi dokiimantasyonu rastgele denetim dosyalan segilerek test edilmig,
istisnai bir durumlar kargrlagrlmamrqtrr.
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DMF SISTEM ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETiM
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zoro n0Nnnai $EFFAFLTK RApoRU

6. KGK veya DiGER KURUMLARCA yAprLAN xalirn cuvrNcn sisTEMi
iNcnlnupr,nni

Kuruluqumuz, KGK tarafindan 2016 yrhnda 660 sayrh Kanun Hilkmiinde Karamamenin
25'inci maddesi ile BaSrmsrz Denetim Ydnetmelilinin 38'inci maddesi kapsamrnda 2015 yrh
faaliyetlerine iliqkin olarak kalite giivence incelemesine alnmrgtrr. inceieme devam
etmektedir.

Aynca kurulugumuz iiyesi oldulu Russell Bedford Intemational tarafindan her yrl diizenli
olarak kalite kontrol prosedrirlerinin incelenmesi amacryla denetimden gegmektedir. 2016 yrlr
faaliyetierine iliqkin olarak inceleme siireci devam etmektedrr.

7. SORUMLU DENETQiLERiN IJCRETLENDiRiLME ESASLARI

$irketimiz biinyesinde gdrev alan Sorumlu Denetgilerimiz iqin ticretler, piyasa qartlarr,
denetimde gegirilecek siire g<iz 6niinde bulundurularak belirlenmekte ve ayhk maaq ve/veya
prim qeklinde gergekleqtirilmektedir.

S. FiNANSAL BiLGiLER

$irketimiz, biinyesinde balrmsrz denetim faaliyetlerine ilave olarak, 3568 sayr! Kanuna g6re
dantqmanhk ve tam tasdik hizmetleri vermektedir. $irketimizin 2016 yth igerisinde oluqan
gelirleri aqalrdaki gibidir:

Balrmsrz denerim hizmet gelirleri 
tSffi

Diger hizmetler 5,160,158
Toplam 6,176,300

9. DiGERHUSUSLAR

Uluslararasr Denetim Standartlan ve iilkemizde Kamu Gdzetimi Muhasebe ve Denetimi
Standartlan Kurumu tarafindan yayrmlan standafilar uyaflnca hazrlanan DMF KALiTE
KONTROL SiSTEMi'nde bahsedilen riim uygulamalar, yrl igerisinde test edilmiq ve
herhangi bir zafiyet oluqmamasr safilanmrgtrr.

10.2016 YILI FAALiYET D6NEMiNDE DENETiM HiZMETi VERiLEN KAYiK
LiSTESi

o Set Varhk Kiralama A.S.

Ydnefim Kurulu Baskant

DANI$MANLIK VE YEMiNLi ITAT,i MIJ$AViRLiK A,S.
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