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2010 YILINA İ
Lİ
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Bankacı
lı
k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na;
Bu rapor Bankacı
lı
k Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafı
ndan 1 Kası
m 2006 Tarih ve 26333 Sayı
lı
Resmi Gazete’de yayı
mlanan Bankalarda Bağı
msı
z Denetim Gerçekleş
tirecek Kuruluş
ları
n
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkı
nda Yönetmelik’in 26. maddesinin 6. fı
krasıuyarı
nca Baş
aran Nas
Yeminli Mali Müş
avirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) için hazı
rlanmı
ştı
r.
İ
lgili fı
kra uyarı
nca yetkili denetim kuruluş
ları
, yı
lda en az bir kez bankalarda gerçekleş
tirdikleri bağı
msı
z
denetim faaliyetlerini esas alarak hazı
rlayacaklarıkalite güvencesi raporunu yönetim kurulları
nca kabul
edilmesini müteakip Nisan ayısonuna kadar Kuruma gönderirler ve internet sayfaları
nda açı
klarlar.

Saygı
ları
mı
zla,

Adnan Nas, YMM

Faruk Sabuncu, YMM
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I.

GENEL BAKIŞ
I.1.

Personel Yapı
sı
na İ
lişkin Açı
klama
Her yı
l ekonominin genel durumuna ve ş
irket stratejisine göre yapı
lan değerlendirme
sonucu, beklenen işpotansiyeline bağlıolarak sene içerisinde eleman ihtiyacı
nıtespit
edilmektedir.

I.2.

Yönetim Yapı
sı
na İlişkin Açı
klama
Baş
aran Nas Yeminli Mali Müş
avirlik A.Ş.’nin 31 Aralı
k 2010 tarihi itibariyle Yönetim
Kurulu aş
ağı
daki gibidir:
Adnan Nas
Zeki Gündüz
Kadir Baş
Faruk Sabuncu
Bilgütay Yaş
ar
Yüksel Toparlak
Ersun Bayraktaroğ
lu

I.3.

-Yönetim Kurulu Başkanı
-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Üye
- Üye
- Üye
- Üye
- Üye

2010 Yı
lı
nda Bağı
msı
z Denetime Tabi Tutulan Bankaları
n Listesi
Baş
aran Nas Yeminli Mali Müş
avirlik A.Ş.’nin 2010 yı
lıiçerisinde denetlediği banka
bulunmamaktadı
r.
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II.

KALİTE GÜVENCESİSİSTEMİ
Nİ
N GENEL YAPISI
II.1. Kalite Güvencesi Sisteminin Genel Yapı
sıve Uygulamalar
Bankacı
lı
k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafı
ndan 1 Kası
m 2006 tarih ve
26333 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanan Bankalarda Bağı
msı
z Denetim Gerçekleş
tirecek
Kuruluşları
n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkı
nda Yönetmelik (“Yönetmelik”)
uyarı
nca bankalardaki bağı
msı
z denetim faaliyetlerine istinaden ilgili Yönetmelik’in 13.
maddesi uyarı
nca kalite güvencesi sistemi oluş
turulması gerekmektedir. Ayrı
ca,
Yönetmelik’in 5. maddesinin dördüncü fı
krası
na göre bağı
msı
z denetim faaliyetlerinin
5411 sayı
lıBankacı
lı
k Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’a ilişkin düzenlemeler, diğer ilgili
düzenlemeler ile uluslararasıdenetim standartlarıdikkate alı
narak gerçekleş
tirilmesi
gerektiği hüküm altı
na alı
nmı
ştı
r.
Baş
aran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetmelik uyarı
nca öngörülen tüm hususlar
dikkate alı
narak oluşturulmuştam kapsamlıbir kalite güvence sistemi yürütmektedir. Bu
sistem temel olarak UluslararasıDenetim Standartlarıve Başaran Nas Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.’nin üyesi olduğu PricewaterhouseCoopers tarafı
ndan tüm dünyada
uygulanan denetim kalite güvence uygulamalarıçerçevesinde gerekli tüm güvence
uygulamaları
nıiçermektedir ve Yönetmelik uyarı
nca ilave edilmesi gereken uygulamalar
bu kapsama dahil edilmiş
tir.
Kalite güvence sistemi ile ilgili uluslararasıdenetim standartlarıdenetim kuruluş
ları
açı
sı
ndan denetimlerin kalite kontrolleri ile ilgili düzenlemeler içeren ISQC 1 - “Denetim
ve benzeri güvence hizmeti veren kuruluş
ları
n genel kalite kontrol mekanizmaları
” ve her
bir denetim iş
i için geçerli olan ISA 220 - “Denetim ve benzeri güvence hizmeti veren
kuruluş
ları
n her bir denetimde uygulamalarıgereken kalite kontrolleri” dir. Oluş
turulan
kalite güvencesi sistemi; ISQC 1, ISA 220 ve Yönetmelik kapsamı
nda aş
ağı
daki alt
baş
lı
klar halinde kalite güvence politika ve uygulamaları
nıiçermektedir:
-

Gerekli liderlik
görevlendirilmesi

rollerinin

belirlenerek

-

İ
şetiği ve bağı
msı
zlı
k kuralları

-

İ
ş
in kabulü ve sürekliliği ile ilgili uygulamalar

-

İ
nsan kaynaklarıyönetimi

İ
ş
e alı
m uygulamaları

Performans değerlendirme uygulamaları

Yetenek, yeterlilik ve eğitime iliş
kin politikalar

Kariyer planlaması

Terfi uygulamaları

Ücret politikası

Personel sayı
sı
nı
n belirlenmesi

-

Denetim ekibinin oluşturulmasıile ilgili uygulamalar
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II.

KALİTE GÜVENCESİSİSTEMİ
Nİ
N GENEL YAPISI (Devamı
)
II.1. Kalite Güvencesi Sisteminin Genel Yapı
sıve Uygulamalar (Devamı
)
-

Denetim faaliyetinin kalitesinin sağlanmasıile ilgili uygulamalar

Denetim prosedürleri (ekibin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, ekip içi
toplantı
lar yapı
lması
, gözetim, inceleme)

Uzmanlar ile iş
birliği

Görüşfarklı
lı
kları

Denetim iş
inin kalitesinden sorumlu ortakları
n atanması

-

Belgelerin toplanması
/Çalı
şma kağı
tlarıile ilgili uygulamalar

-

Gözden geçirme ile ilgili politikalar

Bazıdenetim dosyaları
nı
n seçilerek test edilmesine iliş
kin politikalar

Denetim metodolojisinin uygunluğu ile ilgili incelemelerle ilgili politikaları

-

Şikayet ve iddiaları
n iletiş
imi/bildirimi ile ilgili politikalar

Kalite güvencesine iliş
kin standartlar yazı
lıhale getirilmiş
, bağı
msı
z denetçilerin söz
konusu standartlara eriş
imi sağlanmı
ş
tı
r.
Ayrı
ca, çeş
itli ulusal ve uluslararasıeğitim programlarıve seminerlere katı
lı
m sağlanarak
ulusal ve uluslararasıgeliş
meler takip edilerek gerekli güncellemelerin yapı
lmasıve
duyurulmasısağlanmı
ş
tı
r.
Bu çerçevede bağı
msı
z denetçilerin mesleki ilkelere, ilgili düzenlemelere; kalite güvencesi
ilke ve uygulamaları
na uygunluğunu ve hazı
rlanan denetim raporları
nı
n gerçek durumu
yansı
ttı
ğı
nıteyit edecek bir kalite güvence sistemi kurulmuş
tur.
Ayrı
ca kalite güvencesi sisteminin sağlı
klıbiçimde iş
lemesi ve bu sistemin iş
leyişinin
etkinliğinin sürekli olarak izlenmesi amacı
yla Yönetmelik’e uygun olarak 5 Aralı
k 2006
tarihli 2006/15 sayı
lıyönetim kurulu kararı
yla iki Sorumlu Ortak Baş
denetçi seçilmiş
tir.
Kalite güvence sistemi kapsamı
nda görevlendirilen Sorumlu Ortak Baş
denetçi’ler olan
Faruk Sabuncu ve Adnan Nas’a iliş
kin bilgiler Ek 1’de sunulmuş
tur.
II.2. Kalite Güvencesi Sisteminin Gözden Geçirilmesi
Kalite güvencesi sisteminin gözden geçirilmesine iliş
kin politika ve uygulamalar
çerçevesinde, bağı
msı
zlı
k ilkelerine uyum yapı
lan denetimlerde harcanan saatlerin
yeterliliği, tahsis edilen kaynakları
n nitelik ve niceliği ile ödenen denetim ücretinin
karş
ı
laş
tı
rı
lması
, konuları
nda uzmanlaşmı
şş
irket ortaklarıve ekiplerinin projelerde ne
ölçüde yer aldı
ğı
, gerekli görüldüğü durumlarda uzman teknik elemanları
n görüşlerine
baş
vurulup başvurulmadı
ğı
, yapı
lan denetimlerin UluslararasıDenetim Standartları
na ve
BDDK düzenlemelerine uygun olarak yapı
lı
p yapı
lmadı
ğıve aynışekilde Uluslararası
Denetim Standartları
na ve BDDK düzenlemelerine uygun olarak dokümante edilip
edilmediği çerçevesinde kontroller yürütülmektedir.
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)
II.2. Kalite Güvencesi Sisteminin Gözden Geçirilmesi (Devamı
)
Söz konusu denetim kalite kontrollerinde belirtilen tüm uygulamalar her yı
l Baş
aran Nas
Yeminli Mali Müş
avirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) bünyesi içindeki
Kalite ve Risk Yönetimi grubu tarafı
ndan da belirli bir plan dahilinde tekrarlanmakta ve
mesleki titizlik ve kalite konusunda hiçbir zaaf oluş
mamasıtemin edilmektedir.
Şirket’in bağı
msı
zlı
k konusunda ödünsüz yürütülen kontroller her yı
l ve tüm çalı
ş
anlar için
tekrarlanarak uygulanmaktadı
r. İ
şetiği ve işahlakı
na yönelik ilke ve esaslar tüm Şirket
çalı
ş
anlarıtarafı
ndan açı
kça anlaşı
lacak biçimde tanı
mlanmı
şve en üst düzeyde tutularak
takip edilmektedir. Uygulanan denetim prosedürleri ülkemizde yürürlükteki mevzuat ve
ilgili kamu otoriteleri tarafı
ndan yayı
nlanan düzenlemeler ile tamamen uyum halinde
geliştirilmiş ve PwC tarafı
ndan tüm dünyada kullanı
lan MyClient isimli bir yazı
lı
m
dahilinde ve UluslararasıDenetim Standartlarıve Türkiye’deki ilgili düzenleyici otoriteler
tarafı
ndan yayı
mlanan düzenlemeler ile tam uyumlu olarak gerçekleş
tirilmektedir. Denetim
çalı
ş
maları
nı
n planlama, uygulama ve raporlama dahil tüm aşamaları
nda; çalı
şma sı
rası
nda
ve sonrası
nda kalite kontrolü açı
sı
ndan uzman denetçiler sürece dahil olmaktadı
rlar. Aynı
zamanda denetim faaliyetlerinde görev alan çalı
şanları
n bilgilerinin güncellenmesi ve
profesyonel geliş
imleri için sürekli bir eğitim programıyürütülmektedir.
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III.

KALİ
TE
GÜVENCESİ
DEĞERLENDİ
RME

SİSTEMİ
Nİ
N

GÖZDEN

GEÇİ
Rİ
LMESİ
NE

İ
Lİ
ŞKİN

III.1. Kalite Güvencesi Sisteminin Gözden Geçirilmesi’ne ilişkin önceki yı
llarda
bağı
msı
z denetime tabi tutulan bankalarda yapı
lan kontroller
I.3. no’lu dipnotta belirtildiği üzere Başaran Nas Yeminli Mali Müş
avirlik A.Ş.’nin 2010 yı
lı
içerisinde denetlediği bir banka bulunmamaktadı
r. Kalite güvencesi sisteminin gözden
geçirilmesine iliş
kin politika ve uygulamalar çerçevesinde 2007 yı
lıiçerisinde bağı
msı
z
denetime tabi tutulan bankalarda;
-

Bağı
msı
zlı
k ilkelerine uyum,
Yapı
lan denetimlerde harcanan saatlerin yeterliliği
Tahsis edilen kaynakları
n nitelik ve niceliği ile ödenen denetim ücretinin
karş
ı
laştı
rı
lması
Konuları
nda uzmanlaş
mı
şş
irket ortaklarıve ekiplerinin projelerde ne ölçüde yer
aldı
ğı
,
Gerekli görüldüğü durumlarda uzman teknik elemanları
n görüş
lerine baş
vurulup
başvurulmadı
ğı
,
Yapı
lan denetimlerin Uluslararası Denetim Standartları
na ve BDDK
düzenlemelerine uygun olarak yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
UluslararasıDenetim Standartları
na ve BDDK düzenlemelerine uygun olarak
dokümante edilip edilmediği

çerçevesinde kontroller yürütülmüş
tür.
III.2. Kalite Güvencesi Sisteminin Gözden Geçirilmesi’ne ilişkin önceki yı
llarda
bağı
msı
z denetime tabi tutulan bankalarda yapı
lan kontroller çerçevesinde
değerlendirme
Gerekli olduğu durumlarda örnekleme yöntemi ile seçilerek yapı
lan değerlendirme
sonucunda;
-

-

-

Bağı
msı
zlı
k ilkelerine ödünsüz olarak uyulduğu ve bu uyum konusunda mesleki
özen ve titizlik çerçevesinde denetim dosyaları
nda tüm gerekli teyid ve
bildirimlerin yer aldı
ğıgözlemlenmiş
tir.
Yapı
lan denetimlerde harcanan saatlerin yeterliliği denetlenen bankanı
n
faaliyetleri de göz önüne alı
narak değerlendirilmiş
, istisnai bir hususa
rastlanmamı
ş
tı
r.
Tahsis edilen kaynakları
n nitelik ve niceliği ile ödenen denetim ücretinin
karş
ı
laştı
rı
lmı
ş
, mesleki rayiçler çerçevesinde istisnai bir hususa rastlanmamı
ş
tı
r.
Konuları
nda uzmanlaş
mı
şş
irket ortaklarıve ekiplerinin banka denetimlerinde
yeterli ölçüde yer almadı
ğıkonusunda bir tespitte bulunulmamı
ş
tı
r.
Gerekli görüldüğü durumlarda uzman teknik elemanları
n görüşlerine
başvurulduğu gözlemlenmiş
tir.
Yapı
lan denetimin UluslararasıDenetim Standartları
na ve BDDK düzenlemelerine
uygun olarak yapı
lı
p yapı
lmadı
ğıve dokümante edilip edilmediği konusunda 2007
yı
lı
na iliş
kin yapı
lan denetimlerin planlama ve denetim stratejisi dokumantasyonu
test edilmiş, istisnai bir husus tespit edilmemiştir.
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III.

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİNİN
DEĞERLENDİRME (Devamı
)

GÖZDEN

GEÇİ
Rİ
LMESİNE

İ
LİŞKİN

III.3. Kalite Güvencesi Sisteminin Gözden Geçirilmesi’ne ilişkin diğer konular
ISQC 1, ISA 220 ve Yönetmelik kapsamı
ndaki aş
ağı
daki alt baş
lı
klar halinde kalite
güvence politika ve uygulamalarıBaş
aran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. kadrosu
içindeki Kalite ve Risk Yönetimi grubu tarafı
ndan belirli bir plan dahilinde 2010 yı
lı
içerisinde test edilmiş
; titizlik ve kalite konusunda hiçbir zaaf oluşmamasıtemin
edilmiştir.
-

Gerekli liderlik rollerinin belirlenerek uzmanlı
kları sorumlu ortakları
n
görevlendirilmesi
İ
şetiği ve bağı
msı
zlı
k kuralları
İ
ş
in kabulü ve sürekliliği ile ilgili uygulamalar
İ
nsan kaynaklarıyönetimi (Mesleki bilgi ve eğitim ve görev raporu düzenlenmesi
ile ilgili politikalar dahil)
Denetim ekibinin oluşturulmasıile ilgili uygulamalar
Denetim işinin kalitesinin sağlanmasıile ilgili uygulamalar
Belgelendirme/Çalı
ş
ma kağı
tlarıile ilgili uygulamalar
Gözden geçirme ile ilgili politikalar
Şikayet ve iddiaları
n iletiş
imi/bildirimi ile ilgili politikalar
……………….
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EK 1 - KALİ
TE GÜVENCE Sİ
STEMİNDEN SORUMLU ORTAKLARA İ
LİŞKİN BİLGİ
LER
Adı
, Soyadı
, Ünvanı
:
Eğitimi:
Mesleki Ünvanı
:
PwC çalı
şma hayatı
:

Adnan Nas, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İ
stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Yeminli Mali Müş
avir
1992-2011
PricewaterhouseCoopers
Baş
aran Nas Yeminli Mali
Mali Müşavirlik A.Ş.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1972) ve İ
stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1983)
mezunudur.
On iki yı
l Maliye Müfettiş
liği ve Maliye Başmüfettiş
liğinde bulunmuşolan Adnan Nas bu arada Maliye
ve Gümrük Bakanlı
ğıTeftişKurulu Baş
kan Yardı
mcı
lı
ğıyapmı
ştı
r. PricewaterhouseCoopers'a ortak
olarak katı
lmadan önce ve 1985-1992 yı
lları
nda özel sektörde büyük bir şirketler grubunda (STFA
Holding) yönetim kurulu üyeliği ve mali iş
ler koordinatörlüğü yapmı
ş
tı
r.
Nas, TÜSİ
AD ve TÜSİ
AD International Yürütme Kurulu üyesi, YASED Başkan Yardı
mcı
sıve Vergi
Teş
vik Komitesi Başkanı
, Türk-Amerikan İ
şadamlarıDerneği (TABA) eski Başkanı
, Maliye Bakanlı
ğı
Vergi Konseyi üyesi, Finansal Yöneticiler Derneği (Finans Klüp) Baş
kan Yardı
mcı
sı
, TOBB Doğrudan
Yatı
rı
mlar Vergi ve Teşvik Komitesi Başkanı
, DEİ
K Türk-Amerikan İ
şKonseyi üyesidir. Yeminli Mali
Müş
avir ve Avukat olan Nas ve mali hukuk ve uygulamalar konusunda gerek kamu sektöründe,
gerekse özel sektörde genişdeneyim kazanmı
ş
tı
r. Meslek hayatıboyunca çok sayı
da seminer ve
konferansta konuş
macıolan Nas’ı
n bası
lmı
şpek çok çalı
şmasıve makalesi vardı
r. Çok iyi derecede
İ
ngilizce ve Fransı
zca bilen Nas, halen Baş
aran Nas Yeminli Mali Müş
avirlik A.Ş. firması
nı
n kı
demli
ortağıve Yönetim Kurulu Başkanı
dı
r.
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EK 1 - KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
NDEN SORUMLU ORTAKLARA İ
Lİ
ŞKİN BİLGİ
LER
(Devamı
)
Adı
, Soyadı
, Ünvanı
:
Eğitimi:
Mesleki Ünvanı
:
PwC çalı
şma hayatı
:

Faruk Sabuncu, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
Gazi Üniversitesi İ
şletme Bölümü; Lisans Eğitimi
ABD Western Michigan Üniversitesi, Ekonomi Bölümü; Lisansüstü
Eğitim (MA)
Yeminli Mali Müş
avir
1997-2011
PricewaterhouseCoopers
Baş
aran Nas Yeminli Mali Mali Mü ş
avirlik A.Ş.

Gazi Üniversitesi İ
şletme Bölümü (Lisans Eğitimi) mezunu olan Sabuncu, ABD Western Michigan
Üniversitesi’nden ekonomi dalı
nda master derecesi (Lisansüstü Eğitim) almı
ştı
r. Maliye
Bakanlı
ğı
’ndaki 9 yı
llı
k çalı
ş
ma tecrübesinde, Gelirler Kontrolörü, Müsteşar Danı
ş
manıve Gelirler
Kontrolörleri Eğitim Grup Başkan Yardı
mcı
lı
ğı görevlerinde bulunmuştur. Bakanlı
ktaki görevi
süresince özel sektör ve kamu kuruluş
ları
nı
n vergi denetimi ile danı
ş
manlı
k ve yöneticilik yapmı
ş
tı
r.
Deloitte&Touche Türkiye ofisinde 2 yı
l süre ile vergi müdürü olarak çalı
ş
an Sabuncu, Şirketimizde
1997-2000
yı
lları
nda
Kı
demli
Vergi
Müdürü
ünvanı
yla
görev
yapmı
ş ve
1 Temmuz 2000 tarihi itibariyle PwC’de ş
irket ortaklı
ğı
na kabul edilmiş
tir. Sabuncu, çalı
ş
tı
ğısüre
zarfı
nda uluslararasışirketlere mali danı
şmanlı
k hizmetleri vermiş, Enerji ve Finans sektörlerinde
uzmanlaşmı
şve bu sektörlerin vergi danı
ş
manlı
ğıve vergi denetiminde genişdeneyim kazanmı
ştı
r.
Banka mali tablo denetimi ve tasdiki, kurumlar vergisi beyannamesi denetim ve tasdiki, banka satı
n
almaları
nda vergisel risklerin tespiti, banka işlem vergilerinin (BSMV, KKDF, Damga Vergisi, Sorumlu
Sı
fatı
yla KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı
, Harçlar) denetimi, bankaları
n vergisel
pozisyonları
nı
n yönetiminde danı
ş
manlı
k, banka satı
n almaları
nda satı
n alma yapı
ları
nı
n
oluş
turulması
nda danı
ş
manlı
k, banka ürünlerinin geliş
tirilmesinde vergisel danı
ş
manlı
k, banka vergi
incelemelerinde danı
ş
manlı
k, banka sektörü ile ilgili vergi teş
viklerinde danı
ş
manlı
k, bankacı
lı
k
sektörünün mali mevzuat düzenlenmesi ile ilgili olarak otoritelere önerilerde bulunma konuları
nda
uzmanlı
k kazanmı
şolup, geniştecrübe edinmiştir.
Kendisinin yayı
nlanmı
şmakaleleri bulunmakta olup, “Gerçek Kiş
ilerde Para ve Sermaye Piyasası
Araçları
ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi” isimli kitabı
n ortak yazarı
dı
r. Ayrı
ca, Sabancı
Üniversitesi’nde MBA programı
nda Türk Vergi Sistemi konusunda ders vermektedir.
Halen PwC Türkiye Enerji Sektörü Lideri, Vergi ve Hukuk Hizmetleri Bölümü Finans Sektörü Lideri ve
Ankara Ofisi Vergi ve Hukuk Hizmetleri Bölümünden sorumlu ortak olan Sabuncu, Yeminli Mali
Müş
avir (YMM) unvanı
na sahip olup, çok iyi derecede İ
ngilizce ve iyi düzeyde Arapça bilmektedir
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