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Bu rapor, 660 sayılı “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 

çerçevesinde 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Bağımsız Denetim Yönetmeliği”nin 36’ncı maddesi uyarınca, 01.01.2013 – 

31.12.2013 tarihlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış ve şirketimiz internet 

sitesinde yayımlanmıştır.  

 

Raporun aşağıdaki bölümlerinde, MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 

hakkında anılan yönetmelikte yer alan asgari hususlar yer almaktadır. 
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1-) Kuruluş’un Hukuki Yapısı ve 
Ortakları Hakkında Genel Bilgi.. 

Kuruluş’ un Hukuki Yapısı 

 

 

Türkiye’deki faaliyetleri Moore Stephens Türkiye çatısı altında yürütülen 

Şirket, faaliyetlerine 2009 yılında başlamış olup, Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir.  

 

Kuruluşun Kayıtlı Adresi; Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56 

K:7 Kozyatağı – KADIKÖY/İSTANBUL’ dur.  

 

Başlıca Verilen Hizmetler; Denetim Hizmetleri, Vergi ve Mali Mevzuat 

Hizmetleri, Kurumsal ve Bireysel Danışmanlık Hizmetleri, Kurumsal Risk & 

Süreç ve Sistem Analiz Hizmetleri, Kurumsal Finansman Hizmetleri, AB Proje 

Hizmetleri, Outsourcing, Eğitim Hizmetleri ve Diğer Hizmetler. 

 

Sahip Olunan Yetkiler; Moore Stephens Türkiye, Avrupa Yatırım ve Kalkınma 

Bankası'nın (EBRD) onayladığı denetim firmalarından biri olup, bugün 

Türkiye’deki şirketlere fon sağlayan birçok yabancı finans kuruluşunun tercih 

ettiği denetim şirketidir. Şirketimiz MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş; 

Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Enerji 

Piyasası Denetleme Kurulu, Kamu Gözetim Kurumuna tabi şirketlerde 

bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar listesinde de yer almakla birlikte 

Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin bağımsız mali 

denetimini yapma yetkisine sahiptir. 
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Kuruluş’un Hukuki Yapısı ve 
Ortakları Hakkında Genel Bilgi.. 

Yönetim Kurulu  

MBK Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi’nin 31.12.2013 tarihi itibari 

ile Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.  

 

 Kenan AVCI  Yönetim Kurulu Başkanı 

 Burak ONUR  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

 Serkan YILMAZ   Yönetim Kurulu Üyesi 

www.moorestephens.com.tr 

Şirket Ortakları 

MBK Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi’ nin 31.12.2013 tarihi itibari 

ile Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir.    

 

         Ortaklık Payı %           Pay Tutarları TL 

 Kenan AVCI  52  52.000 

 Burak ONUR  45  45.000 

 Serkan YILMAZ     1    1.000 

 İdil MUMCUOĞLU     1    1.000 

 Ahmet ÖZTAMUR    1    1.000 

 Toplam                  100                  100.000  
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2-) Kilit Yöneticiler ve Sorumlu 
Denetçiler 

Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler 
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Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler 

MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’ nin Yönetim Kurulu aşağıdaki 

kişilerden oluşmaktadır:  

 

 Adı Soyadı Ünvanı 

Kenan AVCI Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Burak ONUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Serkan YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi 

Adı Soyadı Bağımsız Denetçi Sicil No 

Ahmet ÖZTAMUR BD/2013/00647 

Benan İdil MUMCUOĞLU BD/2013/00646 

Ümmiye AYTAŞ KÖSOĞLU BD/2013/00648 

Funda KARAGÜLMEZ BD/2013/00649 

Tuncay GÜNDÜZLÜ BD/2014/07248 

Hakan İŞLER BD/2013/04419 

Furkan SÜZER BD/2013/02842 

MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’ nin Sorumlu Denetçileri 

aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:  
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3-) İçinde Bulunulan Denetim 
Ağının Hukuki ve Yapısal 
Özellikleri 

MBK Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi merkezi 

Londra’da bulunan Moore Stephens International’ in üye bir 

kuruluşudur.  

 

Dünyanın önde gelen uluslararası bağımsız denetim şirketleri 

arasında yer alan Moore Stephens  International, İngiltere‘ de 1907 

yılında kurulmuş olup hâlihazırda dünyanın 106 ülkesinde 660’ı 

aşkın ofis ve 27.000’ den fazla personeli ile kendi sektörlerinde öncü 

şirketlere, bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık konusunda 

hizmetler sunmaktadır.  

 

Şirketimiz, 2009 yılının Ocak ayından itibaren, Moore Stephens 

çatısı altında Türkiye’ de faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

Anlaşma şartları doğrultusunda şirketimizin, Moore Stephens 

International tarafından benimsenmiş politika ve prosedürleri 

oluşturması ve uygulaması gerekmektedir.  

 

Aynı kapsamda Kuruluş’un mesleki faaliyetlerini sürdürürken ilgili 

meslek kurallarına ve etik kurallarına uyması zorunludur.  

 

Şirketimiz her 2 yılda bir Moore Stephens Internatıonal yetkilileri 

tarafından kalite ve  sistem denetimine tabii tutulmaktadır. 



4-) İlişkili Denetim Kuruluşları ve 
Diğer İşletmeler  ile Bu İlişkilerin 
Mahiyeti 
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Ş   i rk eti m i z i n i l i ş k i li k urul uş ları aş ağ ıda k i gibidir: 

 

MBK Uluslararası  Raporlama ve YMM Ltd. Şti.  

MS Sistem Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti.  

http://www.moorestephens.com.tr/


MBK 

BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. 
ORGANİZASYON ŞEMASI 

KALİTE GÜVENCE

KOMİTESİ

EĞİTİM KOMİTESİ

YÖNETİCİ ORTAK

DENETİM

DİREKTÖRÜ

RİSK YÖNETİMİ

İÇ DENETİM

DİREKTÖRÜ

VERGİ DENETİM

DİREKTÖRÜ

MALİ İŞLER

YÖNETİCİSİ

İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETİCİSİ

YÖNETİM KURULU

5-) Şirket Organizasyon Yapısı 
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6-) Kalite Güvence Sistemi ve 
Etkinliğine İlişkin Açıklamalar 

MBK  Bağımsız  Denetim  ve  SMMM  A.Ş.  ülkemiz  mevzuatında  yer 

alan hükümler, uluslararası denetim standartları, denetim mesleğinin 

gerektirdiği  genel  kabul  görmüş  kural  ve  düzenlemeler  ile  Moore 

Stephens   International   Etik   Kuralları   doğrultusunda;   bağımsız 

denetim faaliyetlerinin   etkinliği, verimliliği,   sonuçlarının tarafsızlığı 

ve    doğruluğunu    teyit    edecek    bir    kalite    güvencesi    sistemi 

oluşturmuştur. 

 

Kuruluşun verdiği hizmetlerde belirlenmiş kriterler doğrultusunda en 

üst   kalitenin   sağlanması  çalışmaları,   müşterinin   ve   işin   kabulü 

aşamasında başlamaktadır. 

 

Üstlenilen  denetim çalışmasının ön görülen kalitede yürütülebilmesi 

amacıyla  bu  çalışmada  yer  alacak  ekibin  bilgi  birikimi  ve  beceriye 

sahip olması amacıyla gereken çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Şirket  kalite  güvence  sistemi;  müşteri  ve  işin  seçimi,  işin  niteliğine 

uygun   personellerin   atanması   ve   gereksinimlerin   sağlanması, 

mesleki  gelişimleri,  denetim  program  ve  planının  oluşturulması, 

zaman planlaması, denetim hizmetinin verilmesi, etkin bir izleme ve 

kontrol   sistemi   oluşturulması   ile   riskler   karşısındaki   iç   kontrol 

sistemlerinin yeterlilik testlerini kapsamaktadır. 

Ayrıca  uygun  denetim  kanıtlarının  toplanıp  toplanmadığı,  gerekli 

denetim saatinin yeterliliğin test edilmesi, yapılan denetimlerin ulusal 

ve  uluslar  arası  mevzuat  ve  standartlara  uygunluğu  konusunda 

kontrol ve gözden geçirme çalışmaları yapılmaktadır. 
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7-) Denetim Hizmeti Verilen 
KAYİK’ler 
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Hizmet Verilen Firmalar 

Firma Ünvanı 

Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Dan. A.Ş.    

 

KFB Gayrimenkul Değerleme ve Dan. A.Ş.  

 

Poyraz  Poyraz Fındık Entegre San. Tic. A.Ş. 

 KAYİK Kapsamına 

Giriş Sebebi 

Dönemi 

 

MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. olarak denetim hizmeti verdiğimiz 

kayik firmalar aşağıdaki gösterilmektedir. 

Faaliyet Alanı 

 

Faaliyet Alanı 

 

İşletme Büyüklüğü 

2013 

 

2013 

 

2013 

2013 yılı içerisinde yukarıda belirtilen üç firma dışında Kayik kapsamında denetim  

hizmeti verilen firma bulunmamaktadır. 



8-) Sürekli Eğitim Politikası’na 
İlişkin Açıklama 

 

Kuruluşça, üstlenilen denetim projelerinin sağlıklı ve belirlenmiş kalite güvence 

kriterleri doğrultusunda yürütülebilmesi amacıyla, alanında yetkin, bilgi birikimi 

yeterli ve gelişime açık personel istihdamı sağlanmaktadır. 

İstihdam edilen denetçilerin kendilerine verilen sorumlulukları en iyi derecede 

yerine getirebilmelerini sağlamak kuruluşumuzun en önemli ve temel hedefleri 

arasında yer almaktadır.  

 

Bu amaçla, istihdam edilen denetçilerimiz yıl içerisinde düzenli olarak zorunlu 

şirket içi eğitimlere tabi tutulmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde değişen ulusal ve 

uluslar arası ekonomik, mevzuatsal ve standartlara ilişkin bilgilere 

ulaşabilmeleri adına sürekli paylaşımlar yapılmaktadır. 

Mesleki eğitim yanında personelin yabancı dil vb konularda kendilerini 

geliştirebilmeleri adına maddi teşvikler sağlanmaktadır.  
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9-) Bağımsızlık İlkesine Uyum 

 

Bağımsızlık ve bağımsızlık ilkesinin korunması hususunda 6102 sayılı 

Kanun’un ilgili hükümleri ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 22 ‘nci 

maddesi, Türkiye Denetim Standartları ( TDS) ve diğer düzenleyici Kurul ve 

Kurumların düzenlemelerine uygunluk sağlanması hususundaki gözden 

geçirmeler yeterli nitelikte ve zamanında gerçekleştirmektedir. Şirket denetçi 

ve sorumlu denetçilerinin bağımsızlık beyanları TDS 'ye uygun olarak 

alınmakta ve gerçek durumu yansıtmaktadır.  

 

MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. olarak mesleki etik ve iş ahlakı 

kavramlarını ortaklarımız ile tüm personelimiz bazında muhafaza etmek 

amacıyla gerekli programlar yürütülmektedir. Konu ile ilgili bilgilendirmeler 

sözlü ve yazılı olarak yerine getirilmektedir. 

 

Şirketimizde bağımsızlıkla ilgili temel çalışmalar müşteri seçimi aşamasında 

gerçekleştirilmekte olup konu ile ilgili sorumluluk şirket sorumlu ortak baş 

denetçilere aittir. Öncelikle müşteri tarafında daha sonra ise projeyi yürütecek 

denetçiler nezdinde bağımsızlığı zedeleyecek olası konular gözden 

geçirilmektedir.  

 

Bağımsızlığı zedeleyecek herhangi bir durumun ortaya çıkması durumunda; 

 

Bu durumu ortadan kaldırmak adına gerekli önlemler alınmaktadır.  

 

Bağımsızlık konusunda, çalışanlarımızı bilgilendirebilmek adına yıl 

içerisinde konu ile ilgili aktarımlar yapılmakta olup şirket içi eğitimler 

düzenlenmektedir. 
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10-) Gelirin Dağılımı ve Sorumlu 
Denetçilerin Ücretlendirme 
Esasları 
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2013 yılı faaliyet konuları itibariyle gelirlerimizin dağılımı aşağıdaki şekildedir ; 

 

 

MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. olarak kuruluşumuz sorumlu 

denetçilerine; ücret, huzur hakkı ve kar payı olanakları sağlanmaktadır.  

GELİRİN DAĞILIMI 

 Bağımsız Denetim Faaliyeti  2013  919.902,60 

 Danışmanlık Hizmetleri 2013 226.543,88 

 Bağımsız Denetim Dışı Diğer Denetim Faaliyeti 2013 2.885.944,98 

                                                            Toplam: 4.032.391,46 



11-) Kalite Kontrol Sistemi ve 
Etkinliği Konusunda Kuruluş  
Yönetiminin Beyanı 

 

Kalite Kontrol Sisteminin Genel Yapısı 

 
KGK tarafından, 26 Aralık 2012 tarih, ve 28509 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “ Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereği denetim 

kuruluşları faaliyetlerini,asgari şartları KGK tarafından belirlenen bir kalite 

kontrol sistemi çerçevesinde yürütmek  zorundadır.  

  

Bu kapsamda  oluşturduğumuz  Kalite Kontrol Sistemi, KGK tarafından 

yayınlanan Kalite Kontrol Standartları 1 (KKS1),  Türkiye ve Uluslararası 

Denetim Standartları ve Kuruluşumuzun üyesi olduğu Moore  Stephens 

İnternational tarafından tüm dünyada uygulanan denetim kalite kontrol 

uygulamalarını içermektedir.  

 

Kalite kontrol Sistemin genel amacı, yürürlükteki yasal mevzuat ve mesleki 

standartlara uygun şekilde, denetim hizmet kalitesini yükseltmek ve  

müşterilere sunduğumuz denetim hizmetinin en iyi şekilde olmasını 

sağlamaktır. 

  

Kuruluşumuzun denetim hizmetlerinde uyguladığı kalite kontrol sistemi, 

aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır ; 

 

1. Şirket bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları 

2. İlgili etik hükümler 

3. Müşteri ilişkileri ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi  

4. İnsan kaynakları 

5. Denetimin yürütülmesi 

6. İzleme 
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11-) Kalite Kontrol Sistemi ve 
Etkinliği Konusunda Kuruluş  
Yönetiminin Beyanı (devam) 

 

Finansal tablolara ilişkin yapılan bağımsız denetimlerin kalitesini  yükseltmek 

amacıyla mevcut yasal düzenlemeler kapsamında bir kalite güvence sistemi / 

ekibi  oluşturulmuştur.   

 

Kalite kontrol sisteminin etkin olarak işlediğine ve belgelendirme yapıldığını 

beyan ederiz. 

  

11.1 Şirket içinde kalite için liderlik sorumluluklarının  belirlenmesi 

  

KGK tarafından yayınlanan  KKS 1’e uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu 

kararıyla,   kalite güvence komitesi oluşturulmuş ve   ( Başkan) Sorumlu Ortak 

Baş Denetçi Burak Onur, (Üyeler) Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ahmet Öztamur, 

Kıdemli Denetçi Serkan Yılmaz ve Kalite Kontrol & Eğitim Direktörü Tuncay 

Gündüzlü , Kalite Güvence Sistemi Sorumlusu  olarak  görevlendirilmiştir.  

 

Kalite güvence komitesi üyeleri bu sorumluluklarını yerine getirebilecek 

mesleki deneyim ve bilgi birikimine sahiptir.  

 

11.2 Etik Hükümler 

 

Şirketin etik değerlerle ilgili  tüm çalışanları kapsayan yazılı bir  duyurusu  

bulunmaktadır.. Söz konusu duyuruda ; Etik değerlerin açık ve net bir şekilde 

tanımlaması yapılarak, Şirket ortak ve çalışanlarının kanun  dışı etik olmayan 

davranışlardan uzak durmaları  ve  kendilerinden beklenen davranış biçimleri 

ve beklentilerin  neler olduğu  konusunda ayrıntılı açıklama ve teyitler 

bulunmaktadır.  

 

Sorumlu ortak baş denetçi ekipte bulunan denetçilerin  uyum içerisinde 

çalışmalarını sağlar.   
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11-) Kalite Kontrol Sistemi ve 
Etkinliği Konusunda Kuruluş  
Yönetiminin Beyanı (devam) 

 

Temel Nitelikteki etik ilkeler aşağıda yer almaktadır . 

  

Dürüstlük, 

Tarafsızlık, 

Mesleki Yeterlilik, 

Güvenilirlik, 

Mesleki Davranış, 

 

Sorumlu ortak baş denetçi etik ilkelere uyumu gözetir. Etik ilkelere uygun 

olmayan hususlar konusunda dikkatli olmak zorundadır. Sorumlu ortak baş 

denetçi dikkatine sunulan hususları gerekli olduğu durumda yazılı hale getirir 

ve şirket içinde diğer bağımsız denetçilerle de tartışarak, yapılacak eylem 

biçimini belirler.  

 

11.2.1.Bağımsızlık ; 

 

a) Sorumlu ortak baş denetçi, yapılan bağımsız denetim ile ilgili olarak 

bağımsızlığın sağlandığına dair sonuca ulaşmak ve bu doğrultuda gerekli 

çalışmaları yapmak zorundadır.  

  

b) Sorumlu ortak baş denetçi, ortadan kaldırılamayan veya etkisi 

azaltılamayan bağımsızlığı tehdit eden bir durum tespit ettiğinde, Şirket ile 

görüşerek bağımsızlığı tehdit eden faaliyet  veya işlemin iptal edilmesi veya 

bağımsız denetimden çekilmek üzere  gerekli süreçlerin başlatılması gibi 

önlemlerin alınmasını sağlamak ve konuya ilişkin tartışmaları ve ulaşılan 

sonuçları yazılı hale getirmek zorundadır.  

  

c) Şirket, Uzun süre aynı denetimde bulunmanın getirdiği yakınlık tehdidine 

karşı  kıdemli personeli  rotasyona tabi tutar.   
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11-) Kalite Kontrol Sistemi ve 
Etkinliği Konusunda Kuruluş  
Yönetiminin Beyanı (devam) 

 

11.3 Müşteri İlişkileri ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam 

ettirilmesi  

 

Yeni bir şirket ile sözleşme yapılırken veya mevcut işe devam edip etmeme 

kararı alınırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: 

  

Müşterinin dürüstlüğü,  

 

Bağımsız denetim işini yürütebilecek uzmanlık , zaman ve kaynak,  

 

Etik ilkelere uyum, 

 

 

Müşterinin dürüstlüğü ile ilgili olarak asıl sahiplerinin, üst yönetiminin ilişkili 

şirketlerin kimlikleri ve faaliyet alanları gibi hususlara dikkat edilmektedir.  

 

1- Sorumlu ortak baş denetçi müşterinin kabulü, müşteriyle olan ilişkinin 

devamı ve özellik arz eden bağımsız denetimlerle  ilgili gerekli usul ve 

esasların izlendiğinden emin olmak ve ulaşılan sonuçların yazılı hale 

getirilmesini sağlamak zorundadır.  

  

2- Sorumlu ortak baş denetçi  müşterinin kabulü ve ilişkinin devamına ilişkin 

karar sürecini başlatmış olmasa bile, verilen en son kararın uygun olup 

olmadığını tespit eder, 

  

 3- Müşterinin kabulünden sonra, sorumlu ortak baş denetçi işin kabulünü 

etkileyen bir bilgi edinmişse, bu durumda konuyu derhal Şirket’e taşıyarak 

Şirket tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. 
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11.4  İnsan Kaynakları 

 

Şirket’in  personel yönetim sistemi aşağıdaki alanları kapsar; 

 

İşe Alım uygulamaları 

 

Performans Değerlendirme 

 

Yeterlilik 

 

Kariyer gelişimi 

 

Terfi 

 

Ücret ve sair haklar 

 

Bu konularla ilgili olarak yazılı prosedürler mevcuttur.  

 

11.5  Denetimin Yürütülmesi 

 

Denetimin yürütülmesinde kalitenin sağlanması ve denetimin amacına 

ulaşmada makul güvence sağlayacak politika ve prosedürler mevcuttur. Bu 

konuda Moore Stephens’ın yazılı el kitapçığı kullanılmakta ve sürekli revize 

edilen bu dokümanlara, denetçilerin  kolayca erişimi sağlanmaktadır.   

 

Sorumlu ortak baş denetçi denetim faaliyetinin sağlıklı, mevzuat ve 

standartlara uygun olarak yapılması amacıyla süreç içerisinde gerekli 

yönlendirme ve izleme faaliyetini yerine getirmekle sorumludur.  
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Sorumlu ortak baş denetçi bağımsız denetim ekibindeki bağımsız denetçilerin 

sorumluluklarını, kendilerine verilen işi objektif bir bakış açısı ve mesleki 

şüphecilik ve özenle etik ilkeleri gözeterek yaptıklarını değerlendirir. Bağımsız 

denetim ekibinde yer alan bağımsız denetçilerin aralarında gereken iletişimi 

kurmalarını sağlar.  

  

11.6. İzleme 

  

İzleme süreci aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir. 

  

Şirket, yapılan denetimlerin kalitesinin kontrolünü sağlamak üzere kontrol 

komitesi oluşturur ve bu komite aracılığı ile gerçekleştirir.  

  

Sorumlu ortak baş denetçi, gözetim sonuçlarında yer alan eksikliklerin 

bağımsız denetimi etkileyip etkilemediğini ve bu duruma çözüm için şirket 

tarafından alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını değerlendirir. 

  

Şirketin kalite güvence sistemindeki eksiklikler belirli bir bağımsız denetim 

işinin bağımsız denetim standartlarına ve mevzuata uygun olmadığını veya 

bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtmadığı anlamına gelmez.  

 

Meslek ilkelerine ya da yasal düzenlemelere uygunluğu tehlikeye 

düşürebilecek bir durumun varlığı halinde, ilgili mevzuat uyarınca gerekli 

bildirimler yapılır. 
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   Şirketimiz, her iki yılda bir Moore Stephens İnternational  tarafından asgari 
olarak yukarıda belirtilen hususlarda denetime tabi olup, bu kapsamda kalite 
kontrol sistemine ilişkin oluşturulan politika ve uygulamalar ayrıca gözden 
geçirilmektedir.    

    2013 yılında gerçekleştirilen teftiş sonucunda Şirketimiz,  en iyi değerlendirme 
seviyesi olan not  ile  değerlendirilmiştir. 

 

    KGK veya Diğer Kamu Kurumlarınca Yapılan Kalite Güvence               
Sistemi İncelemeleri :  

    KGK veya diğer kurumlarca son üç yılda herhangi bir kalite güvence sistemi   
incelemesi yapılmamıştır. En son inceleme, 21 Ağustos 2009 tarihinde  SPK 
tarafından yapılmıştır.  
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