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2021 Y ilr $effafl rk Raporu

Oncti Yeminli Mali Miigavirlik ve Ba[rmsrz Denetim A.$. tarafindan 01 Ocak202l-31 Arahk
202I faahyet ddnemi igin hazrlanan igbu $effaflrk Raporu, Kamu Grjzetimi Muhasebe ve
Denetim Standartlarr Kurumu tarafindan 26 Arahk2}l2 tarih ve 28509 sayrh Resmi Gazete'
de yayrmlanan B afrmsrz D enetim Ydnetmeli gi' nin 3 6. maddesi uyarm ca haztrlanmr gtrr.

Oncti Yeminli Mali Miiqavirlikve Bafrmsrz Denetim A.g.

Ziyaettin ldirici,
Sorumlu
Yiinetim urulu Baqkan
istanbul, 26.04.2022
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1. HUKUKI YAPI VE ORTAKLAR
$irketimiz OncU Yeminli Mali Mtigavirlik ve Bafirmsrz Denetim A.g. ("girket"),1997 yrhnda
istanbul'da 3568 sayrh Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik ve Yeminli Mali Miiqavirlik
Kanunu ile ilgili diper mevzuatta ongdriilen mtigavirlik, tasdik ve denetim hizmetlerinde
bulunmak Uzere kurulan 6ncii Yeminli Mali Mtigavirlik A.$.'nin 30 Ocak 2019 tarihinde unvan
degigiklipiyle ve 14 Mart 2019 tarihli KGK izniyle (KAYIK Harig Ba[rmsrz Denetim)
kurulmuqtur. Sonrasmda 19 Haziran2020 tarihli KGK izniyle KAYIK Dahil ba[rmsrz denetim
igin de yetkilendirilmigtir.
$irket'in merkezi Goztepe Mah. Yegilbahar Sk. No:59/26 Kadrkdy/istanbul'dur.
31 Aralrk 2021tarihi itibariyle girket'in ortaklarmm listesi aqa[rdaki gibidir.

Adr Sovadr
Prof.Dr.Ziyaettin Bildirici
Prof.Dr.Aykut Herekman
Prof.Dr. Fethi Heper
Toplam

Pav Oranr (7o)
97,50
1,25

I,25
100,00

Pav Tutarr ffL)
48.750,00
625,00
625,00
50.000.00

6ncii Yeminli Mali Miigavirlik ve Ba[rmsrz Denetim A.$. 31 Arahk 2021 tarihi itibariyle,
biinyesinde 2 sorumlu denetgi, 5 denetgi ve 1 denetgi yardrmcrsr ile faaliyet siirdiirmektedir.
2. $iRKETiN

rir,ir yoNnricilnRi vE SoRUMLU DENETqiLnRi

31 Aralrk 2021 tarihi itibariyle girketimizin
kiqilerden olugmaktadrr.
Adr Sovadr
Prof.Dr.Zivaettin

B

Mesleki Unvanr

ildirici

Yeminli Mali Miisavir

kilit ydneticileri ve solumlu clcnetgileri aga[rdaki
Giirevi

KGK

Yonetim Kurulu

Sorumlu

Baskanr

(KAYiI

KGK Sicil No
8Dt2013t03682

Sorumlu I)cnetgi

Prof.Dr.Avkut Herekman
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Bulunmamaktadrr.
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$irketin iligkili denetim kurulugu yoktur. $irket ortaklarrndan Ziyaettin Bildirici'nin ortak
oldu[u 3568 sayrh kanun kapsamrndakurulmug olan "6ncii Yeminli Mali Mtiqavirlik Ltd. $ti."
bulunmaktadrr.
5.
$

$IRKET'IN ORGANIZASYON YAPISI

irket' in or ganizasyon yapl sl aqalrdaki gibidir;

Wre
6.

KALiTE CiJvnNcE SiSTEMi iNcu,nMELERi

Kalite Gtvencesi Sistemi; hizmetin gerektifi mesleki gereksinimlerin safilanmast, personel
segimi, personelin mesleki geligimi, denetgilerin planlamasr, gcirev da[rhnrr, denetimin zaman
plant, ba[rmsrz denetim hizmetinin yiiriittilmesinde etkin bir kontrol sisterni oluqturulmasr,
miigterilerin kabul edilmesi, mevcut mtiqterilerle bafrmsrz denetim iliqkisinin si.irdiirtilmesi,

kalite giivencesi sisteminin etkinli[inin gozden gegirilmesi konulannr igerir ve bu

ana

baghklarrn uygulama prosedi.irlerini anlatrr.

Kalite giivence sistemi ile ilgili uluslararasr denetim standartlarr, denetim kuruluglarr agrsmdan
denetimlerin kalite kontrolleri ile ilgili dtizenlemeler igeren KKS 1 ve ilgili mevzuat
kapsamrnda aga[rdaki alt baghklar halinde kalite gtvence politika ve uygulamalarrnr
igermektedir:

-

Kalite giivence sistemi ile ilgili gerekli liderlik rollerinin belirlonerek uzmanhklarr
gergevesinde sorumlu ortaklarrn gorevlendirilmesi

i9 etifi ve bafirmsrzhk kurallarr
iqin kabulii ve siireklilili ile ilgili uygulamalar
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-

Denetim ekibinin olugturulmasr ile ilgili uygulamalar
Belgelerin toplanmasr/gahqma kalrtlarr ile ilgili uygulamalar
KGK tarafrndan 2021 yrhnda gergeklegtirilen kalite gtivence sistemi incelemesi
bulunmamaktadrr.

T.DENETIM HiZMETi VNNIIEN KAYIK'LER

$irket'in 2021 yft faaliyet d<ineminde finansal tablolarr denetlenen
miigteri listesi aqalrdaki gibidir.

I(AYIK

kapsamrndaki

Unvanl

KAYiK Savrlma Nedeni

PwC Ba[rmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Miisavirlik A.S.

6362 sayir Kanunda tantmlanmtg
olan Sermave Pivasast Kurumu

s.SUREKLi NCiritvr POLiTiKASI
Oncii Yeminli Mali Miigavirlik ve Ba[rmsrz Denetim A.$. biinyesinde yer alan, qirket ortaklarr
dahil olmak uzere, tiim profesyonel denetim ekibi gahganlanrun uygulanmasr mecburi olan
e[itim standartlan ile ilgili yasal diizenlemeler paralelinde efiitim almast zorunlu
bulunmaktadrr.

Efitim programlanna, seminerlere ve oturumlara katrhm ve devamlthk kurulugumuz tarafindan
tegvik ve takip edilmektedir.

2021y:/rnda katrhm saflanan egitimlerle ilgili bilgiler;

Katilrmcr Unvanlart

EEitimin Konusu
Bafrmsrz Denetim/TMS/BOBI FRS
Mevzuatt ve Uygulamalart
Kurumsal Yonetim Ilkeleri

9.

BAGIMS TZ,LIK

Sorumlu Dene
Sorumlu Dene iler ve

iler'
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iITN SiNN UYUM

Bafrmsrzhk ve bafrmsrzh[rn korunmasr hususunda 6102 sayrh Kanun'un ilgili hiiktimleri ile
Bafirmsrz Denetim Ycinetmelifi'nin 22.maddesine, Ti.irkiye Denetim Standartlart'na ("TDS")
ve di[er diizenleyici Kurul ve Kurumlann diizenlemelerine uygunluIun sallanmast
hususundaki grizden gegirmeler yeterli kapsamda, nitelikte ve zamanrnda gergeklegtirilmekte,
denetgi ve sorumlu denetgilerin bafrmsrzhk beyanlarr TDS'lere uygun olarak almmakta ve
gergek durumu yansrtmaktadrr.
Gergeklegtirilmiq olan ba[rmsrz denetimle ilgili bafirmsrzh[rn sa[lanmr; oldu[una iliqkin
sonuglara ulagtlmasrnda aga[rdaki ydntemler kullamlrr;

-

Bafrmsrzhfr tehdit eden durumlar tespit edilir ve oziine ve dnemine gore deferlendirilir,
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E[er ba[rmsrzhk ilkelerinin ihlali ile ilgili tespit edilmig bir durum varsa, ba[rmsrzh[rn
devammm riske girip girmedifi belirlenir.
Ba[rmsrzhfr tehdit eden durumlar, uygun cinlemler alarak bertaraf edilir veya kabul
edilebilir bir seviyeye indirmek igin koruyucu dnlemler almr.

E[er Ba[rmsrzh[r tehdit eden durumlar ortadan kaldrrrlamryor veya kabul edilebilir bir
seviyeye indirilemiyorsa ba[rmsrz denetimden gekilmekarafl yonetimin onayryla almrr.
$irkette denetim kadrosunda g6rev alan denetgilerin denetim gahgmalarr esnasrnda bafrmsrzhk
ilgili standart

ve tarafszhk ile ilgili standarda uyulmasr iizerinde titizlikle durulmaktadrr.
agalrdaki gibi ozetlenmigtir:

ilgili ti.im konularda denetgi/denetgiler bafrmsrz di.igiinme mantr[r iginde
olmalrdrr. Ba[tmstzhk, denetim gahgmalarrnm di.iriist ve tarafstz olarak ytirtitiilmesini
saflayacak anlayrg ve davranrglar biitiinii olarak algrlanmahdrr. Bu standart denetgilerin
bafrmsrz diigtinme mantr[r iginde olmalarrm dn g6rmektedir. Ba[rmszhk denetim mesle[inin
temelini oluqturur. Tarafstz ve dtiriist davranma olarak tarumlanan ba[rmsrzhk denetgilerin
vazgegemeyecekleri bir niteliktir. Denetim raporlanm kullananlar denetgilerin ba[rmsrz
oldufuna inantlar. Boyle bir inang denetgilik meslefinin varh[r igin en onemli gi.ivencedir.
Kullamcrlar denetginin ba[rmsrzh[rm kugku ile kargrladrklan durumlarda, denetginin bildirmig
oldufu denetim gciriigii onlar igin bir anlam tagrmayacaktrr. Boyle bir durumda da bir denetim
iglevinden s<iz edilemez. Bu bakrmdan denetim gorevi yapanlar tarafsrz ve bafrmsv dn
yargrlardan uzak bir tutum iginde olmah ve denetim sonunda kanaatlerini belirtirken sadece
kendi iradelerine ba[h kalmahdrr. Bu standart gergevesinde, girkette denetirn kadrosunda gorev
Denetim g<irevi ile

alan denetgilerin ba[rmsrz denetim beyanlarr TDS'lere uygun olarak ahnmaktadrr.

10. GELiRIN

DAGILIMI

$irket'in 1 Ocak- 31 Arahk202l hesap donemine iligkin gelir dalrhmr bilgileri

aqafirdaki

sibidir.

Gelir Kalemleri
BaErmsrz Denetim Gelirleri

Tutar (TL

Tasdik ve DiEer Denetim Gelirleri
Danrsmanhk Gelirleri
Toplam

32 6.922
8 98.620
1A

lrt

4.171

1.3 69.713

11. SORUMLU DENETCILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARI
Sorumlu denetgiler temettii esaslna dayah olarak gahgmaktadrr.

12. KALiTE KONTROL SISTEMi
KGK tarafindan 26 Arahk2}I2 tarih ve 28509 sayrh Resmr Gazete'de yayrmlanan "Bafrmsrz
Denetim Ydnetmeli[i" nin 2O.Maddesi gerepi denetim girketleri faaliyetlerini, asgari gartlarr

to
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KGK tarafindan belirlenen bir kalite kontrol sistemi gergevesinden yiiriitmek zorundadrr.
Sistemin uygulamasrnda KGK diizenlemelerine gcire olugturulacak kalite kontrol sistemine
iligkin yazir politika vo siireglere uyulmahdrr. S0z konusu politika ve stiregler grincellenerek
uygulamr. Bu kapsamda KGK tarafindan ilk olarak 2 Ekim 2013 tarihinde "Finansal Tablolarrn
Ba[rmsrz Denetim ve Smrh Balrmsrz Denetimleri ile Diger Gi.ivence Denetimleri ile ilgili
Yiiriiten Ba[rmsrz Denetim Kuruluglarr ve Ba[rmsrz Denetgileri igin Kalite Kontrol Standardr"
(KKS 1) tebli[i yayrnlanml$ ve soffasrnda KKS 1'de gegitli de[igiklikler yaprlmrgtrr.
$irketimiz Kalite kontrol sistemi aga[rdaki unsurlardan olugmaktadrr;
(a) Kaliteye iligkin liderlik sorumluluklarr.
(b) Etik ve bafirmsrzhk hi.iki.imleri.
(c) Miigteri iligkisinin ve denetim sdzlegmesinin kabulii ve devam ettirilmesi.
(9) insan kaynaklarr.
(d) Denetimin yiiri.iti.ilmesi.
(e) izleme
(f) Belgelendirme

$irketimiz Kalite kontrol sistemi, lukarrda belirtilen unsurlarm uygulanmasryla nihai olarak
belirtilen hedeflere ulagmayr amaglar

aqaprda
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Etik kurallara riayet
BaEtmsl.zhkvetarafsrzhk
Mesleki yeterliligi temin etme
}zenve ytiksek kalite
Uygulamalarda genel kabul gdrmiiq standartlar
Raporlamalardaagrkhk
Makul oranda miigteri bulundurma

$irket'in kalite kontrol gahgmalarrnda,
durum ortay a grkmamrgtr.

13.

DiGER HUSUSLAR

Bulunmamaktadrr.

ilgili

mevzuatlara ve girket politikalanna aykrrr bir

