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İşbu Rapor, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (bundan böyle
"KGK" olarak anılacaktır.) tarafından "KKS-1 Türkiye Denetim Standartları Kalite
Kontrol Standardı, BDS-220 Finansal Tabloların Denetiminde Kaıite Kontrol
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1. GiRiŞ

İşbu Rapor, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (bundan böyle
"KGK" olarak anılacaktır.) tarafından "KKS-1Türkiye Denetim Standartları Kalite
Kontrol Standardı, BDS-220 Finansal Tabloların Denetiminde Kalite Kontrol
Standardı, Bağımsız Denetçiler için Etik Kuratlar Standardı ve Bağımsız Denetim
Yönetmeliği" esasları çerçevesinde hazırlanmış ve Sayın Kurulunuza sunulmuştur.

Buna göre, Onat Bağımsız Denetim A.Ş. 2018 takvim yılı için hazırladığı Yıllık Şeffaflık
Raporu'nda, KKS1 , BDS 220, Etik Kod ve Yönetmelik düzenlemelerini dikkate almış ve

sözkonusu Yönetmelik,in " Şeffaflık Raporunun Hazırlanmasl ve Duyurulması " başlıklı 36

ıncı Maddesinde talep edilen bilgi, beyan ve açıklamalara yer vermiştir. 2018 takvim yılı

Şeffaflık Raporu Yönetim Kurulu Üyeleri Ferruh Yavuz ve Öner Özbek tarafından
imza]anarak 30 Nisan 2019 tarihinde internet sitemizde yayınlanmış ve aynl tarihte
kuruma bildirilmiştir.

2-ŞiRKETiN HUKUKi YAPISI VE ORTAKLARI HAKKINDA BiLGi

A] Şirketin Hukuki Yapısı

Şirketimiz 30,7Z.2014 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

ertesinde esas amacı doğrultusunda faaliyeti için KGK nezdinde yetkilendirme
başvurusunda bulunmuş ve süreç 79.|1.2075 tarihinde olumlu olarak sonuçlanmıştır.

şirketimiz bu tarihten itibaren kAyik hariç Bağımslz Denetim yapabiImek üzere yetkili
kılınmıştır.

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.

Daha sonra Şirketimiz KGK tarafından 03/09/2018 tarih ve 65445614-6z?.01-E.I475 sayllı
yazılarıyla KAYİK dahil yetkilendirilmiştir.

Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetim Belgesi[23.11.2015 tarih ve BDK/2075/200
sayılıJ

B] Yönetime ilişkın siügı

Şirketin 31.12.201B tarihi itibariyle Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir,

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ferruh Yavuz, Sadık Özdemir ve Öner Özbek'tir.
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C] Şirket 0rtakları Hakkında Bilgi

3_ KiLiT YöNETiCiLER VE SORUMLU DENETÇiLER

Şirketimizin denetçi Ve üst yöneticilerin listesi aşağıdaki gibidir

Adı Soyadı Unvanı TC Kimlik No Hisse Adedi Hisse Tutarı Hisse Oranı %o

YMM 10697529166 12500 12.500,00 72,5

Ferruh yavuz SMMM 17329078962 12500 12.500,00 72,5

sadık Özdemir SMMM 19772719636 12.500,00 1,2,s

öner özbek SMMM 75068849476 12500 12.500,00 1,2,5

Erdal Teknikel SMMM ].3B3 7345510 IZ500 12.500,00 7Z,5

kamil Necmi kesim SMMM 19973379334 12500 12.500,00 12,5

Gükhan Turan SMMM 265816507B2 12500 12.500,00 72,5

sanem yavuz SMMM 12500 12.500,00 1,2,5

100.000 100.000,00 100

Sıfatı kilit yönetici sıfatlUnvanıAdı Soyadı
Denetçi KAYiK Dahil Sorumlu Denetçi - KKSl'den

sorumlu
YMMHüsnü Şengöz

SMMM Denetçi Yönetim Kurulu ÜyesiFerruh yavuz

Denetçi Yönetim Kurulu Üyesi, KAYiK Dahil Sorumlu
Denetçi

sadık Özdemir sMMM

SMMM Denetçi Yönetim Kurulu Üyesi, KAYİK Hariç Sorumlu
Denetçi

öner özbek

Denetçi KI(Sl'den sorumluErdal Teknikel SMMM

Denetçikamil Necmi kesim
SMMM DenetçiGökhan Turan

sMMM DenetçiCemal Bulut
SMMM DenetçiAtilla Aktay

Evren karahasan SMMM Denetçi
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4- iÇiNDE BULUNULAN DENETİM AĞININ HUKUKİ VE YAPıSAL öZELLİKLERi

Şirketimiz henüz ulusal veya uluslar arası denetim ağına bağlı değildir.

5- iLiŞKiLi DENETiM ŞiRKETLERi VE DiĞER iŞLETMELER iLE BU iLiŞKiLERiN MAHiYETi

Ortakların başka şirketlerdeki ortaklıklarıyla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

6- ORGANİZASYON YAPISI

Şirketin 0rganizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

DENETi ş
aflğe

38 40 Fe

Adı Sovadı Firma/Şirket Adı Titaret
Siçili

onaklık
Payı

Görevi

Hüsnü Şengöz onat Yeminli Mali müşavirlik Ltd. Şti 3 40384 0,99,7 5 ortakhüdür

Ferruh yavuz DYT Denizaşın Glda Yatırım San.Tic. Ltd. Şti 7 42501 0,05 ortak

sanem yavuz Konak Re§torasyon inşaat Tic. San. AŞ 33l58/5 l00 ortak

Genel Kurul

sanem yavuz

Mali İşler
yöneticisi

yönetim kurulu
Ferruh yavuz

sadık Özdemir

öner özbek

öner özbek
Sorumlu Denetçi

sadık 0zdemir
Sorumlu Demetçi

Hüsnü Şengöz
Sorumlu Denetçi

Erdal Teknikel

kamil Necmi kesim
Gökhan Turan

Cemal Bulut
Atilla aktay

Evren karahasan
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7- KALiTE GÜVENCE SİSTEMi iNCELEMELERi

şirketimiz tarafından oluşturulmuş kalite kontrol sisteminin gözden geçirilmesine ilişkin
politika ve uygulamalar kapsamında;

i_ Sirket genelinde yapılan denetimlerde harcanan saatlerin yeterliliği, bağımsızlık
ilkelerine uyum, konularında deneyimli şirket ortakları ve denetim ekiplerinin
projelerde ne ölçüde yer aldığı,

ii- Gerekli görüldüğü durumlarda uzman teknik çalışanların görüşlerine
başvurulup başvurulmadığı,

iii- Yapllan denetimlerin Türkiye Denetim Standartları'na ve KGK mevzuatına uygun
olarak yapıhp yapılmadığı ve » Aynı şekilde Türkiye Denetim Standartları'na ve
KGK mevzuatına uygun olarak belgelendirip belgelendirmediği hususunda
incelemeler yürütülmüştür.

Şirketimizin Yönetimi, yukarıda anılan kapsamda yapı}an ve aşağıdaki başlıklarda özetine
yer verilen gözden geçirme çalışması neticesinde ulaşılan sonuçların, sistemin etkin olarak

çalıştığı tespit etmiştir

i- Sorumlu denetçi bazında en az bir denetim dosyası gözden geçirilmiştir.

ii- Faaliyet döneminde mesleki standartlar ve yürürlükteki yasal ve diğer
düzenleyici hükümlerdeki yeni gelişmelerin takip edildiği tespit edilmiştir.

iii- Bağımsızhk ilkelerine ödünsüz olarak uyulduğu ve bu uyum konusunda mesleki
özen ve titizlik çerçevesinde denetim dosyalarında tüm gerekli teyit ve
bildirimlerin yer aldığı gözlemlenmiştir.

iv- Meslekieğitimleretümpersoneliniştirakettiğigözlemlenmiştir,

V- Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesine
yönelik yapılan çalışmaların politikalara uygun olduğu belirlenmiştir.

vi- Denetim Şirketinin temel ve mesleki eğitime dair politikalarına ilişkin geri
bildirimler alınmış ve gerekli gelişimler için çalışma yapılmıştır.

vii- Sisteme, sisteme uygunluk sağlanmasına veya sistemi anlama düzeyine ilişkin
zayıflıkların uygun Denetim Şirketi personeline bildirilmesinde tüm denetim
ekibinin sorumlu davrandığı gözlemlenmiştir.

viii_ Kalite kontrol politikalarında gerekli değişikliklerin zamanında yapılabilmesini
sağlamak için uygun Denetim Şirketi personeli tarafından politika ve
prosedürlerin takip edildiği görülmüştür.
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ix- Yapılan denetimlerde harcanan saatlerin yeterliliği denetlenen şirketlerin
faaliyetleri de göz önüne alınarak değerlendirilmiş, olumsuz bir hususa
rastlanmamıştır.

x- Tahsis edilen kaynakların nitelik ve niceliği ile ödenen denetim ücreti
karşılaştırılmış, mesleki rayiçler çerçevesinde istisnai bir hususa
rastlanmamıştır.

xi- Konularında uzmanlaşmış şirket ortakları ve ekiplerinin bağımsız denetimlerde
yeterli ölçüde yer almadığı konusunda bir tespitte bulunulmamıştır.

xii- Gerekli görüldüğü durumlarda uzman teknik elemanların görüşlerine
başvurulduğu gözlemlenmiştir.

xiii- Yapılan denetimlerin Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarakyapılıp
yapılmadığı ve belgelendirilip belgelendirilmediği konusunda 2017 yılına ilişkin
yapılan denetimlerin planlama ve denetim stratejisi dokümantasyonu örnek
seçilen bazı denetim dosyaları seçilerek test edilmiş, istisnai bir husus tespit
edilmemiştir,

8- DENETiM HiZMETi VERiLEN KAYiK,LER

Şirketimizin, 201B yılı hesap döneminde bağımsız denetim hizmeti verdiği Kamu Yararını
İlgilendiren Şirketlerin (KAYIK ] listesi aşağıdaki gibidir.

]_. Merkez Varhk Yönetimi AŞ

9- SUREKLI EGlTlM PoLITIKASI

Şirketin bünyesinde yer alan şirket ortakları dahil tüm bağımsız denetçilerin Türk Ticaret
Kanunu, Türkiye Denetim Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları [TMS/TFRS]
konularında ve yine bu mevzuat konularında yapılan değişikliklerinde eğitlminl alma
zorunlulukları bulunmaktadır. Bu çerçevede 2018 yılında denetçiler 200 saatten az
olmamak üzere eğitim programlarına iştirak etmişlerdir. Yapılan bu eğitimler, konusunda
uzman kişiler tarafından verilmiştir.

Ayrıca bağımsız denetçiler 201B ylında gerek KGK'nın Sürekli eğitim Tebliği uyarınca
zorunlu ve ihtiyari eğitimlere ve gerekse Meslek IYMM/SMMM] Odalarınca düzenlemiş
seminerlere katılmışlardır.

Ortaklar ve çalışanlar, tüm genel mesleki ve kişisel eğitimlerin yanında sektör öz
olarak güncel gelişmelerin ve konuların ele alındığı şirket içinde ve dışın da

llikli
günlerine
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ve oturumlarına katılmaktadırlar. Şirket içinde ve dışında 201B yılında gerçekleşen
eğitimler şu şekildedir;

10- BAĞIMSIZLtK iLKESiNE UYUM

AJ Genel Bağımsızlık Politikası

Şirket, KGK tarafından yayınlanmış olan standartlara, yasal meVzuata ve tüm bağımsızlık
ilke ve kurallarına uygun olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda finansal
menfaat, iş ve hizmet ilişkileri ile yasal ve profesyonel gereklilikler, söz konusu bağımsızlık
ilkeleri çerçevesinde sürekli olarak gözden geçirilmektedir.

Bağımsızlık, denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde, sonuçların değerlendirilmesinde ve
denetim raporunun oluşturulmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmayı ifade eder.

Tüm yönetici ve denetçiler ile denetçi yardımcılan bağımsızlığa yönelik tehdit oluşturan
durumlar ve ilişkiler belirlenmesi ve bu tehditlerin ortadan kaldırılması ya da kabul
edilebilir bir düzeye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. yeni işe
ahnan kişilere bağımsızlık kuralları ile ilgili bilgi ve eğitim verilir.

Yeni işe alınan kişilere bağımsızlık kuralları ile ilgili bilgi ve eğitim verilir.

Denetçiler ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalır, denetim sonucunda ulaşılan
görüşlerini başkalarının çıkarlarını gözetmeksizin raporlarında açıklarlar.

Hizmetlerin kapsamı dahil olmak üzere müşterilere sunulan denetimlere ilişkin bilgiler,

Düzenlenen Eğitimler katıltüncı unvanları Eğitim
Süresi
(Saat)

BoBi FRs Eğitımleri 28

TMS/TFRS Eğitimleri Sorumlu Denetçiler, Denetçiler ve Denetçi Yard. 32

Bağımsız Denetimde Kalite
Kontrol

Sorumlu Denetçiler, Denetçiler,Denetçi Yard. 20

Vergi Mevzuatı Eğitimi Sorumlu Denetçiler, Denetçiler,Denetçi Yard

TTK Eğitimi Sorumlu Denetçiler, Denetçiler,Denetçi Yard. Jo

Dönem Sonu İşlemleri Sorumlu Denetçiler, Denetçiler,Denetçi Yard. 21

Denetim Metodları Eğitimi Denetçiler, Denetçi Yardımcıları 27

tabi olunan bağımsızlık hükümlerine varsa genel etkilerini değerl

/lşl:
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sağlamak üzere yönetim kurulu başkanı ya da yönetim kurulunun görevlendirdiği kişilere
sunulur.

Yönetim ya da yönetim kurulunun görevlendireceği kişiler şirketimizin müşterilerine
verdiği her türlü hizmetin kapsamını detaylı bir şekilde listeler ve bu listeler üzerinden
bağımsızlığı zedeleme ihtimali olanlar tespit edilip, ilgili önlemler alınır.

Personel, bağımsızhğa yönelik tehdit oluşturan durumları ve ilişkileri uygun önlemin
alınması için yönetim kurulu başkanına ya da yönetim kurulunun görevlendireceği kişilere
derhal bildirir.

Etik hükümler uyarınca bağımsız olması gereken tüm personelinden her bir denetimden
önce ve her halükarda yılda en az bir kez, bağımsızlık politikaları ve prosedürlerine
uydukları ve uyacaklarını bildiren yazılı bir taahhüt alınır. Ayrıca her denetimden önce

denetim ekipleri bağımsızlıkları nı bildiren yazılı teyitleri verirler,

şirket tarafından bağımslzlık ilkelerine uygunluk kontrol sistemi kurulmuş olup söz konusu
sistemin temel öğeleri aŞağıda sıralanmıştlr.

* Bağımsızlığa ilişkin kontrol ve sistemlerin kurularak devam ettirilmesi
sorumlu[uğunun şirket üst yönetimde bulunması,

+ Bağımsızlığa verilen önemin vurgulandığı uygun bir kurumsal kültür,

* Yazılı bağımsızlık ilke ve prosedürleri,

* Bağımsızlık ilkelerine ilişkin sürekli eğitimler,

* İş ilişkileri ve ortaklıklarda bağımsızlığa ilişkin kontroller,

* Denetim hizmeti verilen şirketlere verilecek diğer hizmetlere ilişkin sistemsel
kontroller,

* Finansal ilişki ve bağımsızlık kurallarına tabi denetim müşterilerine ilişkin
oluŞturu]muŞ kontrol sistemleri,

* Şirket ve denetçi rotasyonuna ilişkin kontroller,

* Bağımsızlık ilkelerinin uygulanmasına ilişkin olarak gözden geçirme ve kontrol
prosedürleri,

t Personel ve ilişkili şirketler tarafından yapılan olası bağımsızlık ihlallerine ilişkin
raporlama süreçleri,

* Bağımsızlık ilkesine aykırı davranışlarda uygulanacak disiplin politikaları,
* Çalışanlar tarafından doldurulan yıllık bağımsızlık beyanları,

/ |sI
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B) Bağımsızlıkla İlgili Yasaklar Bağımsız denetim müşterisine aşağıdaki hizmetler
verilmez:

Değerleme, aktüerya ve ekspertiz hizmetleri,

İç denetim ve iç denetim fonksiyonuna destek hizmetleri,

Yönetim hizmeti veya insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi hizmeti,

Aracılık veya yatırım danışmanlığı hizmetleri,

Danışmanlık sayılabilecek tüm hizmetler.

a

o TTk'da ve Bağımsız Denetim yönetmeliği'nde belirtilen bağımsızlığı zedeleyici tüm
hizmetler

. Ayrıca şirketin yönetici ve personeli, denetim hizmeti verilecek şirketin hisse
senetlerine sahip olamaz, elemanı finansal tabloların hazırlanma sürecinde görev
alamaz.

. yönetici ve denetçilerin, yönetimindeki kişilerle akrabalık veya menfaat ilişkisi
olduğu şirketlerin denetimi yapılmaz.

şirketin halka açık denetim müşterileri ve bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkin liste
"yasaklı şirketter listesi" olarak her yeni sözleşme imzalandığında güncellenerek tüm

çalışanlara mail olarak gönderilir. Şirket çalışanları yatırım, kredi ve diğer finansal ilişkilere
girmeden önce bu listeyi kontrol eder böylece şirketin ve kendilerinin bağımsızlığını
etkileyebilecek bir işlem yapmaları engellenir. Şirketin tüm çalışanlarının her yıl
bağımsızlık eğitimini tamamlamaları ve ilgili dönemde bağımsız kaldıklarını beyan etmeleri
istenir. Ayrıca her bağımsız denetim işi için denetim ekibi atamasından sonra denetim
ekibinin tamamının müşteriyle ilgili "Çıkar Çatışması ve Bağımsızlık Kontrol Listesi"
formunu elektronik olarak doldurup bağımsızlıklarını beyan etmeleri zorunludur.

Kişisel Bağmsızlık

Her personel kendi kişisel bağımsızlığından sorumludur ve bağımsızlığının ortadan
kalkması veya kalkma ihtimali olması durumunda derhal ekip liderine ve müdürlerine
bildirmekle yükümlüdür.

Şirketin, ortakları ve çalışanlarının yakın aile bireyleri denetim hizmeti verilecek şirketin ve
bu şirketin bağlı ortaklık ve iştiraklerinin hisse senetlerine sahip olamaz, muhasebe ve
finansal raporlama görevlerinde bulunamazlar.

İşten Ayrılan Çalışanlara İlişkin Bağımsızlık

Şirket çalışanları, denetim müşterisi ile yapılan iş görüşmelerini ve olası istihdam edilme
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Şirket çalışanları istihdam durumu için görüşmelere devam ettiği denetim müşterisinin
denetim takımından ivedilikle çıkarılır.

Eğer çalışan denetim müşterisinin iş teklifini kabul ederse, denetime devam eden ekip,
önceki çalışanın usulsüzlük yapma riskine karşılık denetim programını değiştirmek gibi
önlemleri alabilir.

Şirket'in önceki çalışanları yasal sürelere ve mevzuata uygun olarak halka açık bir denetim
müşterisinde finansal raporlama bölümünde ya da yönetici pozisyonunda görev alabilir.

C) Sorumlu Denetçinin Bağımsızlıkla İlgiti Görevleri:

Sorumlu denetçi, yapılan bağımsız denetimle ilgili olarak bağımsızlığın sağlandığına dair bir
sonuca ulaşmak zorundadır.

Bu amaçla sorumlu denetçi:

a] İlgili tüm taraflardan gerekli bilgileri alarak bağımsızlığı tehdit eden koşulları ve
ilişkileri tespit ederek değerlendirir.

b) şirketin bağımsızlıkla ilgili politika ve usullerine ilişkin tespit edilmiş bir ihlal var ise,

bunları değerlendirerek bağımsız denetim çalışmasında bağımsızlığı ortadan kaldıran
bir durum olup olmadığını belirler.

c) Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumları gerekli önlemleri alarak ortadan kaldırır veya
kabul edilebilir bir düzeye indirir, çözümlenemeyen konuları Şirket yönetimine
bildirir.

ç) Bağımsızlık ile ilgili konularda varılan sonuçlar ve bu sonuçları destekleyen şirket
yönetimi ile yapılan tartışmaları yazılı hale getirir.

Sorumlu denetçi ortadan kaldırılamayan veya etkisi azaltılamayan bağımsızlığı tehdit eden
bir durum tespit ettiğinde, şirket ile görüşerek bağımslzlığı tehdit eden faaliyet veya işlemin
iptal edilmesi veya bağımsız denetimden çekilmek üzere gerekli süreçlerin başlatılması gibi
önlemlerin ahnmasını sağlamak ve konuya ilişkin tartışmaları ve ulaşılan sonuçlan yazılı
hale getirilmek zorundadır.

D) İşEtiği

Şirketimizde etik değerleri ve iş ahlakını en üstte tutan bir Etik ve İş Ahlakı Programı
yürütmekteyiz. İş Etiği standardımızı muhafaza etmek amacıyla ortaklarımıza ve

çalışanlarımıza iş etiği ile ilgili sorunları tanımlayabilmeleri ve anlayabilmeleri için gereken
araçları ve eğitimleri sağlamakta ve açık iletişim ve dayanışmaya dayalı şirket kü urunu
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Bizden beklenen yüksek etik değerler ve iş ahlakı konusunda son derece şeffaf bir yaklaşım
izIemekteyiz.

Etik ve iş ahlakı programımızın kaynakları tüm kurumsal paydaşlarımıza; çalışanlarımıza
ve müşterilerimize açıktır. Yüksek standartlarımıza olan bağlılığımızı korumak konusunda
ne zaman hangi harekette bulunmamız gerektiğini belirlememizde bu kaynaklar güçlü bir
dayanak oluşturmaktadır.

Şirket, çalışanlarıyla, müşterileriyle ve toplumda düzenli bir iletişim kurarak, şirketimizdeki
iş ahlakı kültürünü sürdürmek için her birimizin sahip olduğu ortak sorumluluğu
desteklemeye devam etmektedir.

11-GELiR DAĞILIMt

Şirketin 31.12.201B tarihli finansal tablo bilgilerine göre 201B yılında bağımsız denetim
toplam gelirlere oranı aşağıdaki gibidir.

Gelir Türleri Tutar TL Oran %o

Bağımsız Denetim Gelirleri
Bağımsız Denetim SPK

Bağlmslz Denetim BDDK 12.500,00 o/o3

Bağımsız Denetim EPK 26.100,00

Bağımsız Denetim KGK 327.030,00 o/o7 2

Bağımsız Denetim Diğer BB,505,24 o/o19

Toplam 454.I35,24 o/o700

12- YÖNETiM KURULUNUN ÜcngııENoinı,ıE ESASLARI

Şirketin Yönetim Kurulu aylık huzur hakkı almaktadır. Faaliyet yılı sonunda oluşan vergi
sonrası kardan gelecek dönemler için planlanan iş geliştirme yatırımları için bütçe
ayrılmaktadır. Bütçe fazlası tutar, işletme sermayesini güçlü tutmak için şirket bünyesinde
tutulmaktadır.

13- KALiTE KoNTROL siSTEMi

Şirket, müşterilerinin denetim komitelerinin beklentilerini karşılama ve KGK, SPK, Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB] ve
lFAC tarafından yayınlanmış olan kurallar ve standartlar ile uyum sağlayabilmek adına,
denetim uygulamaları için bir kalite kontrol sistemine sahiptir. Bu sistem ayrı a

z,itNeTi c
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A) Şirket Bünyesinde Kaliteye iıişkin Liderlik Sorumlulukları

Kalite Güvence Sistemi'nin oluşturulmaSı için Şirket'in Kalite GüVence Sistemi yeni çlkan
düzenlemeler ve değişikliklerle birlikte düzenli olarak gözden geçirilmekte ve ihtiyaç
duyulması halinde revize edilmektedir. Her güncelleme sonrast " Şirket Kalite Güvence
Sistemi Politika ve Prosedürleri" sorumlulara ve sorumlu denetçiye gönderilir, sorumlu
denetçinin gerek görmesi halinde konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıhr.

Kalite Güvence Sisteminden sorumlu denetçilere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Hüsnü Şengöz

Kurucu ortak ve Yeminli Mali Müşavir ve KKS-l'den sorumlu denetçi olarak görev
yapmakta olup KGK Bağlmsız Denetçi Belgesi'ne sahiptir.

Erdal Teknikel

Kurucu ortak ve SM Mali Müşavir ve KKS-l'den sorumlu denetçi olarak görev yapmakta
olup KGK Bağımsız Denetçi Belgesi'ne sahiptir

Bağımsız Denetim Kalitesinin Sağlanmasında Yönetim kurulunun Sorumluluğu:

Bağımsız denetimde kalite kontrolün sağlanmasında, Yönetim Kurulundan başlamak üzere

şirketin her kademesindeki yönetici ve çalışanlar azami gayreti sarf ederler.

Yönetim kurulu, denetimin her aşamasında en yüksek kalite seviyesinin sağlanması için
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politika ve prosedürleri bütünleştirerek; KGK tarafından yayınlanan Türkiye Denetim
Standartları Kalite Kontrol Standardı (KKS 1J ve her bir denetim işi için geçerli olan
Bağımsız Denetim Standardı 22O "Finansal Tabloların Bağımsız Denetimde Kalite Kontrolü
"(BDS 220) Standardı, IFAC tarafından yayınlanan Uluslararası Kalite Kontrol Standartları
No 1 (ISOClJ düzenlemeleri ile ve diğer uygulanabilir profesyonel standartlarla ve Şirket'in
kendi kalite kontrol standartlarıyla uyumluluğu sağlar. Şirket'in kalite kontrol sisteminin
etkin olarak işlediğini ve belgelendirildiğini beyan ederiz.

şirket'in denetim hizmetlerinde uygulanan kalite kontrol sistemi aşağıdaki unsurları içerir:

o Şirket içerisinde liderlerin kalite ile ilgili sorumlulukları
o Etik ilkeler
. Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi insan

kaynakları
. Denetiminyürütülmesi
. izleme

aşağıdaki ve gerekli göreceği diğer gerekli önlemleri alır:

o



aJ Şirket politikasının maksimum kalitenin sağlanması ve korunması olduğunun
personele benimsetilmesi konusunda eğitim çalışmaları ve toplantılar düzenlenir,

b) Şirketin kalite kontrolüne yönelik çalışanlara sürekli bilgilendirmeler yapılır,
c] İnsan kaynakları politikaları kalitenin sağlanmasına ve devamına yönelik olarak

belirlenir,

d] Şirket yönetim politikaları oluşturulurken ticari kaygıların kalitenin sağlanması ve
devamına yönelik politikaların önüne geçmesi önlenir,

eJ Kalitenin sağlanması ve devamının temini için kontrol yöntemleri geliştirilir. Bağımsız
Denetim Kalitesinin Sağlanmasında Sorumlu Denetçinin Sorumluluğu: Denetim
çalışmalarında en büyük görev ise denetimin lideri sıfatıyla Sorumlu Denetçiye
düşmektedir.

Bağımsız Denetim Kalitesinin Sağlanmasında Sorumlu Denetçinin Sorumluluğu:

Denetim çalışmalarında en büyük görev denetim çalışmaları sırasında sorumlu denetçiye
düşmektedir.

Yönetim kurulu denetimde kalitenin sağlanması için eğitim gibi genel politikaları
belirlerken, denetimin lideri sıfatıyla Sorumlu Denetçi, denetimin her aşamasında yeterli
kalitenin sağlanması ve korunması için denetim ekibine yol gösterici olacak r.

Bunun sağlanması için denetimin her aşamasında aşağıdaki konulara dikkat çekilmeli ve
vurgu yapılmalıdır:

. Mevzuata, mesleki standartlara, genel kabul görmüş etik değerlere uygun çalışmanın
gereklilik ve önemliliği,

. İşin gerçekleştirilmesi aşamasındaki kalite kontrolünün önemliliği ve bu nedenle
uygun kalite kontrol yöntemlerinin kullanılması,

. Gerçeği yansıtan bağımsız denetim raporunun gerek ve önemliliği,
o kalite kontrolü ve yüksek kalite sağlanmasının bağımsız denetim işinin özü olduğu.

B) Etik İlkeler

Şirket kendisini çalışanlarımız için, müşterilerimiz için ve hizmet ettiğimiz kurumlar için
doğru şeyler yapmaya adamıştır

Tüm Şirket çalışanları,

ı Dürüstlük,
o Tarafsızlık,
. Mesleki yeterlik Ve

DENE A"ş,
§ ,l§ı

840 ! 211 3 38 4t
o

oNAT BAĞtMsIZ DENETİM ANANiM ŞiRKETi

01 Ocak 201B - 31 Aralık 201B Faaliyet Dönemine Ait Yıllık Şeffaflık Raporu

oNAT

039 n31



. ozen,

. sır saklama,

. Mesleğe uygun davranlş.
İlkelerini vazgeçi|mez ilkeler olarak benimsemelidir.

Yöneticiler dahit tüm çalışanlara bu ilkeler anlatılır ve bu ilkelere uyulacağına dair
taahhütler [Bireysel Bağımsızlık Formu ) alınır. Şirket her denetimden önce ve her yıl bu
taahhütleri yeniler ve ilgili kayıtları muhafaza eder. Her personel bağımsızlığa tehdit eden
durumları derhal ekip liderine ve sorumlu denetçiye bildirir.

Yönetim Kurulu etik ilkelerin ve ilkelere uyumun önemi konusunda periyodik toplantı ve
eğitim çalışmaları düzenler.

Ekip liderleri kendilerine bağlı çalışan denetçileri ilkelere uyum yönüyIe sürekli izler ve
değerlendirir. Bağımsızlığa yönelik tehdit oluşturan durumları tespit etmek ve
değerlendirmek Yönetim Kurulu'nun görevidir. Yönetim Kurulu bu tehditleri ortadan
kaldırmak, kabul edilebilir bir düzeye indirmek veya yürürlükteki mevzuatın izin vermesi
durumunda Şirket'in denetimden çekilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Sorumlu denetçi belirli aralıklarla yapılacak denetimlerde görev alacak personeli inceler.
Aynı kıdemli personelin bir denetimde uzun süre görev aldığı durumlarda yakınlık
tehdidini kabuI edilebilir bir düzeye indirecek önlemleri alır. Sorumlu denetçi, denetim
ekibi ve kalite kontrol sorumlusunu yakınlık tehdidi gerekli gördüğü durumlarda rotasyona
tabi tutar.

C) Müşteri iıişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi

İşin Kabulü

Şirket olarak, müşteri kabulünde, ticari kaygılardan önce etik ilkeler gözetilir. Bunun için
öncelikle işin yapılabilmesindeki yeterlilik ve müşterinin etik ilkelere uyumu konusunda
inceleme ve araştırmalar yapılır.

Bu kapsamda;
. Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöneticilerinin ve üst yönetiminden sorumlu

olanların kimlikleri ve ticari itibarları,
. İş uygulamaları da dAhil müşteri faaliyetlerinin niteliği,
. Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöneticilerinin ve üst yönetiminden sorumlu

olanların muhasebe standartlarını yorumlama ve iç kontrol çevresi gibi hususlardaki
tutumlarına ilişkin olumsuz bilgiler olup olmadığı,

o Müşterinin, denetim ücretlerini olabilecek en düşük seviyede tutmaya yönelik ısrarlı
tutumu olup olmadığı,
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. Çalışma kapsamının uygun olmayan şekilde sınırlandırıldığına dair göstergeler olup
olmadığı,

ı Müşterinin kara para aklama veya suç teşkil eden diğer faaliyetlerde
bulunabileceğine ilişkin göstergeler olup olmadığı, Denetim şirketinin seçilmek
istenmesinin ve önceki denetim şirketinin yeniden seçilmemesinin nedenleri,

. ilişkili taraflarln kimlik ve ticari itibar]arı,
prosedürleri gerçekleştirilir.

Sorumlu 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.

İşin kabulünde, sorumlu denetçinin, bağımsız denetim ekibinin, uygun yetenek ve
yeterlilikte olduğu ve süresi içinde bağımsız denetim standartlarına, yasal ve hukuki
düzenlemelere uygun olarak bağımsız denetim işini bitirebileceği ve gerçeği yansıtan
bağımsız denetim raporu düzenleyebileceği hususlarında tereddüdü bulunmaması gerekir.

Denetim ekibinin,

o Alınan uygun eğitim ve bağımsız denetimlere iştirak yolu ile benzeri nitelikte ve
zorluktaki bağımsız denetim işini anlamak ve gerçekleştirmek hususunda deneyime,

. Bağımsız denetim standartları ile hukuki ve yasal düzenlemeler konusunda yeterli
bilgiye,

o ilgili bilgi teknolo.|ileri dahil uygun düzeyde teknik bilgiye, Müşterinin faaliyette
bulunduğu sektör hakkında yeterli bilgiye, Mesleki karar verme yeteneğine ve

. Şirket kalite kontrol politika ve yöntemlerini kavrama yeteneğine

sahip olması beklenir.

Yapılan gözden geçirmeler sonucunda işin alınmasının etik ilkeler açısından sakıncalı
olduğuna ya da onat Bağlmsız Denetim Anonim Şirketi'nin işi yapmada yeterli
olamayacağına karar verilirse iş kabul edilmez.

Aynı gözden geçirmeler işin yürütülmesinde de yapılmalıdır. Bir müşteri ilişkisinin devam
ettirilmesine karar verilirken mevcut veya önceki denetimler sırasında ortaya çıkan önemli
konular ve bu konuların ilişkinin devam etmesine olan etkileri dikkate

alınır.

İşin kabulünde ve devamında "Müşteri Kabul veya Devam Formu" kullanılır,
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D] İnsan Kaynakları

Şirket'in personel yönetim sistemi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

o personel İhtiyacının Belirlenmesi ve [şe Alım kabiliyetlerin ve yeteneklerin
belirlenmesi

o Ekiplerin atanması
o kariyer ge]işimi
o performans değerlendirmesi, terfi, ücret ve diğer faydalar

Personel İhtiyacının Tahmini ve İşe A|ım

Çalışmalar için gerekli yeterlik ve kabiliyetleri geliştirme kapasitesine ve bu kabiliyetleri
yeterli biçimde kullanabiImesine imkan veren uygun karakter özelliklerine sahip dürüst
kişilerin seçilmesinde yardımcı olacak etkin işe alma süreç ve prosedürleri kullanılır.

Her yılın başında iş ve kadro planlaması yapılarak personel ihtiyacı nitelik ve nicelik olarak
belirlenir. İhtiyaç halinde dönem içinde de işe alım yapılabilir. lhtiyaca uygun olarak iş
tanımı hazırlanır. İş tanımına bağlı olarak bu görevi yürütecek kişinin sahip olması gereken
bilgi, beceri, yetenek, kişilik özelliklerini içeren iş gerekleri belirlenir. Profesyonel pozisyon
adayları, Şirket'e özgeçmişlerini iletirler. Özgeçmişlerin ilgili birimce incelenmesinin
ardından uygun görülen adaylar mülakata çağırıhr ve özgeçmişlerinde verdikleri bilgiler
bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanır. İşe alınacak personelin kadro tanımına uygun
nitelikler taşıması şarttır.

Denetçilerin aldıkları unvanlar kıdem sırasına göre şu şekildedir;

Sorumlu Denetçi: Fiilen en az on yıl mesleki deneyimi bulunan ve Şirket adına ve kişisel
sorumluluğu ile bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili kişidir. Bağımsız denetim
ekibine başkanlık eder, denetim çahşmalarının gözetim ve koordinasyonunu ile bağımsız
denetim programının uygulanmasını sağlar. Ayrıca, denetim faaliyeti ile ilgili denetçileri
bilgilendirmek, yönlendirmek, tespit edilen sorunları çözümlemek ve gerekli kayıt düzenini
gözden geçirir.

Kıdemli Denetçi: Fiilen en az altı yıl mesleki deneyimi bulunan denetçilerdir. Çalışma
kağıtlarının incelenip, değerlendirilmesi ve gereken revizyonların yapılması, denetim
faaliyetinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenen şirket yetkilileri ile görüşmeler
yapılmasını sağlar.

Denetçi: Fiilen en az üç yıl mesleki deneyimi bulunan denetçilerdir. Denetçi yardımcılarınl
işe tahsis etmek, onların çalışmalarına nezaret etmeh hazırladıkları çalışma kağıtlarını
incelemek, çalışma programlarında gereken değişiklikleri yapmak, çalışmanın hazırlanması
gibi işin ayrıntılı çalışmalarını yürütülmesini sağlar.

Denetçi Yardımcısı: Denetçiler nezaretinde denetim çalışmalarına katılarak faaliyet
rdımcılarının hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölü lerinden
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lisans düzeyinde diploma almış olmaları gerekir. Mesleki deneyime sahip olmakızın ilk kez
işe alınan denetçi yardımcıları fiilen en az 3 yıl süre ile sta.ia tabi tutulurlar. Bu dönemde
stajyer denetçi yardımclları, 4 ay süre ile muhasebe, denetim standart ve teknikleri, bilgi
işlem, para ve sermaye piyasası, ticaret hukuku, vergi meVzuatı ve bankacılık konularında
toplam iki yüz saatten az olmamak şar ile eğitime tabi tutulurlar.

İşe başlama tarihinden önce yeni personelin bağımsızlık kavramını anlamaları ve teyit
etmeleri için bağımsızlık yönetmelikleri anlatılır ve bağımsızlık taahhütnamesi imzalatılır.
Ayrıca bağımsızlık ve çıkar çatışması söz konusu ise işe başlamadan önce çözümlenir.
Şirket'e katılımla birlikte mesleki eğitime ek olarak bağımsızlık ve etik ilkeler konularında

eğitim Verilir.

Kabiliyetlerin ve Yeteneklerin Belirlenmesi ve Yeterlik

Şirket, çalışanlarının meslekle ilgili konularda yüksek öğrenime sahip olmasını, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir [SMMM) Belgesi ve KGK Bağımsız Denetçi Belgesi sahibi
olmalarını ister. Şirket, belge sahiplerini yakından takip eder ve beklentileri doğrultusunda
personeline yeterlik kazandırmak için "Sürekli Eğitim Politikası" bölümünde açıklanan
eğitimleri ve daha deneyimli çalışanlar refakatinde saha çalışması eğitimlerini verir.

Ayrıca personelin,

o performans ve etik ilkelere ilişkin Şirket beklentilerinin farkında olması,
. Şirketin kalite kontrol politika ve prosedürlerini kavraması,
o İşle ilgili yeterli bilgi teknolojileri bilgisine sahip olması,
. Ekip çahşmasına uyum sağlaması,
o profesyonel muhakeme yetisinin gelişmesi,
o Daha yüksek sorumluluk gerektiren pozisyonlara yükselmesinin performans

başarısının yanında etik ilkelere bağlılığa dayandığını anlaması,

beklenir.

Ekiplerin Atanması

Şirket, bağımsız denetim ekibi atamalarını profesyonel beceri, sektör deneyimi, denetimin
niteliğini değerlendirerek yapar. Denetim şirketi her bir denetimin sorumluluğunu bir
sorumlu denetçiye Verir. İlgili denetimden sorumlu denetçinin kimliği müşterinin kilit
yöneticilerine Ve üst yönetimden sorumlu kişilere bildirilir. Sorumlu denetçi Ve şirket
müdürleri müşteri denetiminde görev alacak denetim ekibini mesleki tecrübe, etik ilkelere
uyum ve sorumluluk alma kriterlerini değerlendirerek belirler.
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Kariyer Gelişimi

MesIeki yeterliliğin sağlanması prensip olarak denetçinin kendi sorumluluğundadır.

Bunun sağlanması ve desteklenmesi amacıyla meslek içi eğitim ve kurs çalışmaları yapılır.
Personelin bilgi yeterliliğinin sağlanması ve devamı amacıyla dışarıdan eğitim hizmetleri
alınır. Personelin, performans ve etik llkelere ilişkin Şirket

beklentilerinin farkında olması beklenir. Ayrıca personele performans, yükselme ve kariyer
gelişimiyle ilgili değerlendirme sunularak danışmanlık sağlanır.

Performans değerlendirmesi, terfi, ücret ve diğer faydalar

Şirket, personelin verilen görevleri yerine getirmesi ile doğru orantılı olarak kabiliyetlerine,
yeterliliğine, etik ilkelere bağllllğlna ve Şirket'in politika ve prosedürlerine uymaslna
yönelik performans değerlendirmeleri sonucunda terfi ile birlikte ücret ve sair haklar
kazanmasını sağlar. Bu değerlendirme öncelikle bulundukları ekip müdürleri daha sonra da

şirket yönetimi tarafından yapıhr. Denetçi yardımcılığından denetçiliğe terfiler sınavla,
diğer üst kadrolara terfiler süre şartının sağlanmış olması kaydıyla Yönetim Kurulunca
yapılır. Denetçi yard ı mcılığı nda n denetçiliğe geçiş için en fazla iki sınav hakkı aranır. İki
sınavda da başarılı olamayanların iş akdi feshedilir.

E) Bağımsız Denetimin Yürütülmesi

Şirketimizin denetim hizmet süreçleri içerisinde yer alan kalite kontrollerimiz denetim
kalitemizin temelini oluşturmaktadır. Bu kalite kontroller profesyonel standartlara, şirketin
kalite standartlarlna uyumu sağlayan politika ve prosedürleri içeren bir rehber
niteliğindedir. Sorumlu denetçi, bağımsız denetim faaliyetinin bağımsız denetim
standartları ile yasal ve hukuki düzenlemelere uygun olarak yapılması sürecinde,
yönlendirme, gözetim ve verimlilikle ilgili hususlardan ve bağımsız denetim raporunun
gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından sorumludur.

Denetimin amacr

Denetimin mesleki standartlar ile yürür[ükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak
yürütülmesine ve Şirketin veya sorumlu denetçinin içinde bulunulan şartlara uygun
raporlar düzenlemesidir.

Denetimin yürütülmesinde kalitenin sağlanması ve denetimin amacına ulaşmada makul
güvence sağlayacak politika ve prosedürler aşağıdaki gibidir.

Bağımsız denetimin yürütülmesi slrasında aşağıda yer alan prosedürler uygu anlr;
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Denetimin planlanması

Sorumlu denetçi, bağımsız denetim ekibindeki bağımsız denetçileri aşağıda belirtilen
husus}arda bilgiIendirerek bağımsız denetim faaliyetini yönetir.

(Denetim planlama toplantısıJ.

o Ekiptekilerinsorumluluğu,
. İşletme faaliyetlerinin doğası,
o Riskle ilgili hususlar,
. ortaya çıkabilecek sorunlar,
. Bağımsız denetim işinin yürütülmesiyle ilgili ayrıntılar.

Bağımsız denetim ekibindeki bağımsız denetçilerin sorumluluğu, kendilerine verilen işi
objektif bir bakış açısı ve mesleki şüphecilik ve özenle etik ilkeleri gözeterek yapmaktır.

Ekibin Gözetimi ve Gözden Geçirme

Yapılan bağımsız denetimin amactnın ekipte yer alan tüm bağımsız denetçiler tarafindan
anlaşılması gereklidir. Bu kapsamda, ekipte yer alan kıdemsizlerin kendilerine verilen işin
amacını kavrayabilmeleri için bağımsız denetimin, ekip çalışması ve refakat çalışması
şeklinde yürütülmesi gerekir.

Bağımsız denetim ekibindeki kıdemsizlerin daha kıdemli denetçilere sorular yöneltmeleri
beklenir. Bağımsız denetim ekibinde yer alan bağımsız denetçiler de aralarında gereken
iletişimi kurarlar.

Ekibin gözetimi aşağıdaki hususları içerir;

ç)

Bağımsız denetim çalışmasında kaydedilen aşamayı takip etmek,
Ekip elemanlarının yetenek ve yeterliliklerini göz önüne alarak, işi tamamlamak
için sürelerinin yeterli olup olmadığı, verilen talimatları anlama düzeyleri ve
işin planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini tespit etmeh
Bağımsız denetim sırasında ortaya çıkan hususları önemliliklerini göz önüne
alarak saptamak ve planlanmışbağımsız denetim yaklaşımını buna uygun olarak
değiştirmek,
Danışma gerektiren hususları belirlemek, bağımsız denetim sırasında daha
kıdemlilerle konuyu görüşmek.

Gözden geçirme sorum}uluğu, daha kıdemli ekip üyelerinin daha kıdemsizlerin işlerini
inceleme temeline dayanır. Bu sorumluluğu yerine getiren bağımsız denetçi, aşağldaki
hususları dikkate alır.
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a- Bağımsız denetim işinin bağımsız denetim standartlarına, yasal ve hukuki
düzenlemelere uygunluğu,

b- Önemli konuların daha ayrıntılı incelenmek üzere ortaya konulduğu,
c- Gerekli konularda fikir danışıldığı ve ulaşılan sonuçların yazılı hale getirilerek

uygulandığı,

ç- Yapılan işin zamanlama ve içeriğinin gözden geçirildiği,
d- Yapılan işin ulaşılan sonuçları desteklediği ve yazılı hale getirildiği,
e- Bağımsız denetim kanıtlarının yeterli ve bağımsız denetim raporunu destekleyecek

nitelikte olduğu ve
f- Bağımsız denetim tekniklerinin amaçlarının gerçekleştirildiği.

Sorumlu denetçinin, bağımsız denetim raporu nihai hale gelmeden bağımsız denetime
ilişkin çalışma kağıtlarını incelemek ve ekiple konuları tartışmak suretiyle varılan sonuçları
ve bağımsız denetim raporunu destekleyecek yeterlilikte bağımslz denetim kanltı
toplandığı hususundan emin olması gerekir.

Sorumlu denetçi bağımsız denetimin uygun göreceği aşamalarında inceleme yapar. Bu
durum, bağımsız denetim raporu henüz tamamlanmadan önemli konulann zamanında
sorumlu denetçinin isteğine uygun olarak çözümlenmesini sağlar.

Gözden geçirme, bağımsız denetimin yoruma açık kritik konularını, bağımsız denetim
sırasında tespit edilen, özellikle zor ve incelikli alanları, önemli riskleri ve sorumlu
denetçinin önemli bulduğu diğer alanları kapsar.

Sorumlu denetçinin tüm çalışma kağıtlarını incelemesi gerekmez, ancak yaptığı gözden
geçirmenin süre ve kapsamını yazılı hale getirmesi gerekir. Ayrıca sorumlu denetçi kalite
kontrol sorumlusunun atandığından emin olur ve denetim kalitesinin

kontrolü tamamlanana kadar bağımsız denetim raporunu bitirmez.

Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü yapıldıktan sonra, denetim ekibi toplanarak alınan
önemli kararlar ile bağımsız denetim raporu sonucunu değerlendirir. Sorumlu denetçiyle
görüşülerek bağımsız denetim raporunun uygunluğu ve finansal bilgiler ile önemli
kararlara ilişkin çalışma kağıtları gözden geçirilir.

Kontrolün kapsamı bağımsız denetim işinin karmaşıklığına ve riskine göre değişir.
Kontrolün varhğı sorumlu denetçinin sorumluluğunu aza|tmaz. Sorumlu denetçi tarafında
finansal tabloların bağımsız denetim ve sınırh bağımsız denetimlerinde çalışma kağıtlarının
nihai denetim dosyalarında birleştirilmesi işleminin denetçi raporu tarihinden itibaren
altmış gün içinde tamamlanması sorumluluğu denetim ekip liderine verilir ve altmış günlük
sürenin ne gün dolduğu incelenerek şirket hatırlatma takvimine alınır.

Gözden geçirme sırasında bağımsız denetim işinin başka bir sorumlu denetçi tarafından
devralınması halinde, sorumlu denetçinin değişiklik tarihine kadar yapılan tüm işlerin
gözden geçirilmesini de yapması gerekir. Söz konusu kontrolün, bağımsız denetimin plan ve
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programının bağımsız denetim standartları ile hukuki düzenlemelere uygun olarak
yapıldığı hususunda yeni sorumlu denetçiyi de ikna etmesi gerekir.

Birden çok sorumlu denetçinin görev aldığı bağımsız denetimlerde her birinin
sorumluluklarının çok iyi tanımlanmış ve ekip tarafından anlaşılmış olması şarttır.

Şirket çalışma kağıtlarının gizliliği, güvenli bir biçimde saklanmasınt, doğruluk ve
bütünlüğünü, utaşılabilirliğini ve geri kullanılabilirliğini sağlamak için çalışma kağıtlarını
tamamlama süresi olan altmış günlük süre sonunda şirketin ortak sunucu arşivinde
şifrelenir ve sorumlu denetçi yetkisi dışında açılamaz. Şifrelenen arşiv düzenli aralıklarla
yedeklenir. Fiilen kağıt olarak tutulması gereken evraklar ise arşivin bağımsız denetim ile
ilgili bölümüne kaldırılır. Denetim raporuna ilişkin olarak hazırlanmış çalışma kağıtları ile
denetim sonucunu etkileyen bilgileri içeren evrak, Şirket tarafından on yıl süreyle saklanır.

Danrşma

Gerekmesi halinde, denetimle ilgili konularda uzman kişilerden danışmanlık hizmeti
alınabilir.

Sorumlu denetçi;

. Ekipteki bağımsız denetçilerin zor ve hassas konularda gerekli danışma hizmetini
aldıklarından emin olmak,

o Bağımsız denetim sırasında gerek ekip içinden gerekse ekip dışından ve şirket
dışından uygun şekilde, gerekli bilgiye sahip kişilerden fikir danışıldığına kanaat
getirmek,

. Danışmanın sonucu, içeriği ve kapsamından tatmin olmak ve sonuçları yazılı hale
getirerek danışılan kişi ile uzlaşmış olmak ve

o Danışılan hususile ilgili uzlaşılan sonucun uygulamaya geçirilmiş olduğundan emin
olmak

zorundadır.

Teknik, etik veya diğer hususlar üzerinde etkin bir danışma hizmeti alınabilmesi,
danışılacak kişilere konuyla ilgili her türlü bilginin verilmesine bağlıdır.

Danışılarak ulaşılan sonuçlar yazılı hale getirilir ve uygulamaya konulur.

Gerekmesi halinde mesleki Şirketlerden, düzenleyici şirketlerden ve diğer şirketlerden
danışma hizmeti allnması mümkündür.

Zor ve hassas konular da dahil olmak üzere, alınan danışma hizmetine ilişkin olarak
düzenlenen çalışma kağıdının içeriği konusunda hem danışan hem de danışıIan kişilerin
mutabık olması gerekir.
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Konuyla ilgili çalışma kağıtlarının, danışma gerektiren konu hakkında ulaşılan sonuçlar ve
alınan kararlar ile karar]ara esas olan hususları ve uygulama esaslarını içerecek ayrıntıda
olması gerekir.

Görüşlerdeki Farklılıklar

Bağımsız denetim ekibinin içerisinde fikir danışılan taraflar ile veya kalite güvence ekibi ile
sorumlu denetçi arasında görüş farklıhkları olduğu takdirde, zaman yeterli ise yetkili
makamlardan görüş alınır.

Yetkili makamlardan görüş alınarak çözüm sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda,
sorumlu denetçinin görüşü geçerlidir.

F] İzleme

kalite kontrol politika ve prosedürlerinin İzlenmesi

Şirketimiz, kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve prosedürlerin yerinde ve yeter[i
olduğuna ve etkin şekilde işlediğine dair makul güvence sağlayan bir izleme süreci
oluşturmuştur. Bu süreç:

a- Her bir sorumlu denetçinin tamamlanmış en az bir denetiminin periyodik olarak
teftişi dahil, Şirketimizin kalite kontrol sisteminin sürekli olarak gözden
geçirilmesini ve değerlendirilmesini içerir,

b_ izleme sürecine ilişkin sorumluluk, şirketimizde sorumluluğu üstlenebilecek yeterli
ve uygun deneyim ve yetkiye sahip yönetici veya yöneticilere verilmiştir,

c- Denetimi yürüten veya denetimin kalitesini gözden geçiren kişilerin bu denetimin
teftişinde yer almamasını sağlanır

Tespit Edilen Eksikliklerin Değerlendirilmesi

şirketimiz, izleme sürecinin sonunda tespit edilen eksikliklerin etkilerini değerlendirir ve

bu eksikliklerin aşağıdakilerden hangisi olduğuna karar verir:

a- Kalite kontrol sisteminin, şirketimizin mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat
hükümlerine uygunluk sağladığına ve şirketimiz tarafından düzenlenen raporların
içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna dair makul güvence sağlama konusunda
yetersiz oIduğuna tam olarak işaret etmeyen durumlar veya

b- Sistemik, tekrarlayan veya düzeltici adımların derhAl atılmasını gerektiren diğer
önemli eksiklikler.

Tespit Edilen Eksikliklerin Bildirilmesi

Şirketimiz, izleme süreci sonucunda tespit edilmiş eksiklikleri Ve uygun dÜzeltici adımlara
yönelik tavsiyeleri ilgili sorumlu denetçilere ve diğer ilgili personele bildirir.
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Tespit Edilen Eksikliklerin Düzeltilmesi

Tespit edilmiş eksikliklere yönelik düzeltici adımlara ilişkin tavsiyeler aşağıdaki
hususlardan bir veya birkaçını içerir:

a_ Tek bir denetim veya tek bir personele ilişkin uygun düzeltici adımların atılmasl,

b- Bulguların, eğitim ve mesleki gelişimden sorumlu kişilere iletilmesi,

c- Kalite kontrol politika ve prosedürlerinde değişiklik yapılması,

ç- Şirketin politika ve prosedürlerine uygun hareket etmeyenler, özellikle bu davranışı
tekrarlayanlar hakkında denetim şirketi tarafından disiplin işlemlerinin uygulanması.

Sonuçlar:

Şirketimiz, izleme prosedürleri sonuçlarının, bir denetçi raporunun uygun
olmayabileceğine veya denetimin yürütülmesi sırasında prosedürlerin atlandığına işaret

ettiği durumları ele alan politika ve prosedürler oluşturur. Bu tür politika ve prosedürler,

şirketimizin mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğun
İağlanabilmesi için atılması gereken ilave adımlara karar vermesini ve hukuki danışmanlık
alıp almamayı değerlendirmesini gerektirir.

Şirketimiz, kalite kontrol sisteminin izlenmesiyle ilgili olarak yürütülen sürecin sonuçlarını
yılda en az bir kez sorumlu denetçilere bildirir. Bu bildirim, görev tanımlarına ve
İorumluluklarına uygun olarak, kişilerin ve şirketimiz gerektiğinde hızlı ve yerinde adımlar
atabilmesini sağlayacak yeterlilikte olmaktadır. Yapılacak bildirim;

a- Uygulanan izleme prosedürlerinin açıklanmasını,
b- İzleme prosedürlerinden elde edilen sonuçları,
c- iügiıi hAllerde, sistemik, tekrar}ayan veya diğer önemli eksikliklerin açıklanmasını ve

söz konusu eksikliklerin giderilmesi veya düzeltilmesi için atılan adımları

içerir.

G) kalite kontrol sisteminin etkin olarak İşlediğine ve belgelendirilmesi hususunda
denetim şirketimizin yönetiminin beyanı

Alınan yönetim kurulu kararımız bir sonraki sayfada yer almaktadır,

14-DİĞER HUSUSLAR

Şirketimiz, iç işleyişinde KKS 1 kapsamında yapılan düzenlemelere uygun hareket etmek
için azami özen göstermektedir. Bu amaçla kGk tarafından gerçekleştirilen seminerler,
mesleki eğitimler ve üyesi bulunduğumuz ağın

toplantı ve yayınları takip edilmektedir.
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oNAT BAĞlMslz DENETiM A.ş. YÖNETiM KuRU[U KARAR|

Karar Tarihi : 30.04.2019

Karar No :20l9l02

Karar Konusu: Kalite Kontrol Güvence Sonuçlarının Kabulu hk.

Toplantıya Katılanlar: Ferruh Yavuz. Sadık Özdemir. Öner Özbek

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak,

kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartlan kurumu tarafindan yayımlanan kksl -
Türkiye Denetim Standartlan Kalite Kontrol Standardı, BDS - 220 Finansal Tabloların
Denetiminde Kalite Kontrol Standardı, Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar Standardı ve
Bağımsız Denetim Yönetmeliği düzenlenıeleri dikkate alınarak;

ı 20l8 yılı hesap dönemine ait f'inansal tablolara yönelik bağımsız deneıim çalışmalaıı
ve raPorlarına iliŞkin yürütülen kalite kontroI incelemesi sonucunda, bağımsız denetim
ÇahŞmalarınln mesleki ilkelere. ilgili düzenlemelere. şirketimiz tarafından belirlenen
kalite güvencesi ilke ve uygulamalarına uygun olduğuna,

ı Kalite Kontrcıl Sisıemi'nin etkin oiarak çalıştığına.

ı Hazrrlanaı-ı bağımsız denetim raporlarılıın gerçek durumu yansıttığının beyan
edilmesine ve Yıllık Şeffaflık Raporunun kabulüı-ıe,

oybirliği ile karar vermiştir.
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