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I.

Gİ
Rİ
Ş

T.C. Başbakanlı
k Hazine Müsteşarlı
ğı(“Müsteşarlı
k”) tarafı
ndan 12 Temmuz 2008 tarih ve
26934 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanan Sigorta ve Reasürans İ
le Emeklilik Şirketlerinde
Bağı
msı
z Denetim Yapı
lması
na İ
lişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarı
nca sigorta
ş
irketlerinde bağı
msı
z denetim faaliyetinde bulunan bağı
msı
z denetim kuruluşları
nı
n
31 Aralı
k 2008 tarihinden itibaren her hesap döneminin bitiş
ini takip eden üç ay içerisinde bu
yönetmelik çerçevesinde hazı
rlamı
ş oldukları yı
llı
k ş
effaflı
k raporunu kendi internet
sitelerinde yayı
mlamalarıgerekmektedir. Başaran Nas Bağı
msı
z Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (“Kuruluş
” veya “Şirket”) tarafı
ndan söz konusu yönetmelik
uyarı
nca 2009 yı
lıiçin hazı
rlanan işbu Şeffaflı
k Raporu, Yönetim Kurulu Baş
kanıCansen
Başaran Symes tarafı
ndan imzalanarak 31 Mart 2010 tarihinde Kuruluş’un internet sitesinde
yayı
mlanmı
ş
tı
r.
II.

KURULUŞUN HUKUKİVE ORGANİ
ZASYON YAPISI

PricewaterhouseCoopers Global Organizasyonu
Başaran Nas Bağı
msı
z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müş
avirlik A.Ş., dünya
genelindeki birçok ülkede yerel olarak faaliyet gösteren ayrıve bağı
msı
z üye kuruluşlardan
oluşan PricewaterhouseCoopers (“PwC”) global organizasyonunun bir üyesidir. Her üye
kuruluş
, ayrıve bağı
msı
z olarak kurulmuşolup herhangi bir ortak sermayedar altı
nda yer
almamaktadı
r.
PricewaterhouseCoopers global organizasyonunun sorumlu olduğu konular aşağı
da yer
almaktadı
r:







üye kuruluş
ları
n idare ve yönetiş
imi konuları
nda rehberlik ve yardı
m,
üye kuruluş
lar tarafı
ndan ortaklaş
a uygulanacak olan üstün teknik ve profesyonel
standart, ilke, strateji ve politikaları
n geliş
tirilmesi ve korunması
na iliş
kin olarak
koordinasyonun sağlanmasıve; risk ve kalite standartlarıile bağı
msı
zlı
k politikalarıbaş
ta
olmak üzere söz konusu standart, ilke, strateji ve politikaları
n tüm üye kuruluşlarca aynı
ş
ekilde uygulanması
nı
n sağlanması
.
insan gücü kaynakları
nı
n koordine edilmesi,
personel eğitim ve kursları
nı
n koordine edilmesi,
faaliyetlerin dünya çapı
nda geliş
tirilmesi.

Bu koordinasyon, denetlenen ş
irketlerde verilen hizmetlerin her yerde aynıkalitede olmasıve
uluslararasıfaaliyetlerin başarı
yla yürütülmesi için şarttı
r. Bunun PricewaterhouseCoopers
Türkiye için anlamı
, teknik eğitim ve insan gücü konuları
nda, Avrupa ve Dünya
faaliyetlerimizin tam desteğini almamı
zdı
r.
Teknik destek bütün profesyonellerin yurt içinde ve yurt dı
şı
ndaki yı
llı
k eğitimlerini, ulusal ve
uluslararasımuhasebe ve denetim alanlarıile sigortacı
lı
k dahil olmak üzere sektörel bütün
yayı
nları
n elde edilmesini içermektedir.
İ
laveten, Türkiye faaliyetleri, PricewaterhouseCoopers global organizasyonunun bütünleyici bir
parçasıolan kalite kontrol incelemelerinin kapsamıiçindedir. Bu incelemeler, faaliyetlerin
sürekli olarak dünya çapı
ndaki PricewaterhouseCoopers standartlarıve seviyesinde olması
nı
temin etmeyi amaçlar.
PricewaterhouseCoopers, global olarak 151 ülkede 163.000 çalı
şanı
yla hizmet vermektedir.
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KURULUŞUN HUKUKİVE ORGANİ
ZASYON YAPISI (DEVAMI)

PricewaterhouseCoopers Türkiye
Denetim, danı
ş
manlı
k ve vergi konuları
nda hizmet sunan ve Baş
aran Nas Bağı
msı
z Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile beraber Baş
aran Nas Yeminli Mali Müşavirlik
A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danı
şmanlı
k Hizmetleri Ltd. Şti. olarak sayı
labilecek olan
PricewaterhouseCoopers Türkiye şirketleri 1981 yı
lı
ndan itibaren faaliyetlerine baş
lamı
şolup,
İ
stanbul’da iki, Ankara’da, İ
zmir’de ve Bursa’da birer ofis olmak üzere, toplam beşofiste
yaklaş
ı
k 1.100 kiş
ilik kadrosu ile hizmet vermektedir. Profesyonel kadromuz bağı
msı
z denetim,
danı
şmanlı
k ve vergi hizmetleri için gerekli olan çeş
itli seviyede ve tecrübede çalı
ş
anlara ve
teknik imkanlara sahiptir. Yönetim kadrosu PwC’nin dünyadaki çeş
itli ofislerinde kı
sa dönemler
çalı
şarak uluslararasıbilgilerini geliş
tiren çalı
ş
anlardan meydana gelmektedir.
PricewaterhouseCoopers Türkiye bünyesinde bağı
msı
z denetim faaliyetlerini yürüten Baş
aran
Nas Bağı
msı
z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’de görev alan çalı
ş
anları
n
bilgilerinin güncellenmesi, uzmanıolduklarısektörlere yönelik dünyadaki geliş
meler konusunda
bilgilendirilmeleri ve profesyonel geliş
imleri için sürekli bir eğitim programıyürütülmektedir.
Sigortacı
lı
k dahil olmak üzere finansal hizmetler, üretim, telekomünikasyon, bilgi iletişim, vb.
gibi ana sektörlerde; her sektör grubunda görev alan çalı
şanlar PricewaterhouseCoopers
global organizasyonu tarafı
ndan düzenlenen uluslararasıkonferanslara katı
larak bu konudaki
bilgi ve deneyimleri arttı
rmak üzere çalı
şmalar yaparlar. Ayrı
ca Şirket çalı
şanları
nı
n deneyim ve
uzmanlı
kları
nı ilerletmek amacı
yla belirli çalı
şanları
n uluslararası değişim programları
çerçevesinde diğer ülkelerdeki PwC ofislerinde görevli olarak çeşitli sürelerde görev yapması
sağlanı
r.
Başaran Nas Bağı
msı
z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müş
avirlik A.Ş. olarak verilen
bağı
msı
z denetim hizmetleri, 31 Aralı
k 2009 tarihi itibariyle, 16 Sorumlu Ortak Başdenetçi,
1 Direktör, 25 Kı
demli Müdür, 27 Müdür, 22 Müdür Yardı
mcı
sı
, 83 Ekip Şefi ve 179
Asistandan oluş
an toplam 353 kişilik uzman kadrosu ile verilmektedir. Kuruluşbünyesinde 63
adet Serbest Muhasebeci Mali Müş
avir (“SMMM”) lisansıve 18 adet Sigortacı
lı
k Bağı
msı
z
Denetim Sertifikasısahibi çalı
ş
an ile 1 stajyer aktüer bulunmaktadı
r.
Şirket’in bağı
msı
zlı
k konusunda ödünsüz yürütülen kontroller her yı
l ve tüm çalı
şanlar için
tekrarlanarak uygulanmaktadı
r. İ
şetiği ve işahlakı
na yönelik ilke ve esaslar tüm Şirket
çalı
şanlarıtarafı
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 geliştirilmişve
PricewaterhouseCoopers 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
şmaları
nı
n planlama, uygulama ve raporlama dahil tüm aş
amaları
nda; çalı
ş
ma sı
rası
nda ve
sonrası
nda kalite kontrolü açı
sı
ndan uzman denetçiler sürece dahil olmaktadı
rlar. Aynı
zamanda denetim faaliyetlerinde görev alan çalı
ş
anları
n bilgilerinin güncellenmesi ve
profesyonel geliş
imleri için sürekli bir eğitim programıyürütülmektedir.
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III.

KURULUŞUN YÖNETİ
M VE ORTAKLIK YAPISI

Baş
aran Nas Bağı
msı
z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin
31 Aralı
k 2009 itibarı
yla yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarıaş
ağı
da yer almaktadı
r:
Ortak

Görev

Cansen Baş
aran Symes
Zeynep Uras
Orhan Cem
Coşkun Şen
Hüseyin Haluk Yalçı
n
Hüsnü Can Dinçsoy
Siran Talar Gül
Murat Sancar
Osman Adnan Akan
Burak Özpoyraz
Ziya Alper Önder
Refik Ediz Günsel
Mert Tüten
Ahmet Gökhan Yüksel
Ayş
e Zehra BayrıIş
ı
m
Uğur Serkan Tarmur

-

Unvan

Yönetim Kurulu Baş
kanı
Yönetim Kurulu Baş
kan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Erkan Baki Erdal
Beste Gücümen
Mehmet Karakurt
Ebru Erkan
IV.

SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Ortak
SMMM, Ortak
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Sorumlu Ortak Baş
denetçi
SMMM, Baş
denetçi
SMMM, Baş
denetçi

KALİ
TE GÜVENCE Sİ
STEMİ

Kalite Güvencesi Sisteminin Genel Yapı
sıve Uygulamalar
Müsteşarlı
k tarafı
ndan 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanan
Sigorta ve Reasürans İ
le Emeklilik Şirketlerinde Bağı
msı
z Denetim Yapı
lması
na İ
liş
kin
Yönetmelik’in 12. maddesi uyarı
nca bağı
msı
z denetim kuruluşları
nı
n 31 Aralı
k 2011 tarihine
kadar sigorta ve emeklilik şirketlerindeki bağı
msı
z denetim faaliyetlerine istinaden kalite
güvencesi sistemi oluş
turmasıgerekmektedir. Ayrı
ca, 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 sayı
lı
Resmi Gazete’de yayı
mlanan Sigortacı
lı
k Bağı
msı
z Denetim İ
lkelerine İ
liş
kin Yönetmelik’in 4.
maddesine göre bağı
msı
z denetim faaliyetlerinin söz konusu yönetmelik hükümleri
çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği hüküm altı
na alı
nmı
ştı
r.
Başaran Nas Bağı
msı
z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müş
avirlik A.Ş. yapı
lan
denetimlerin kalitesinin kontrolü için tam kapsamlıbir kalite güvence sistemi yürütmektedir.
Bu sistem temel olarak UluslararasıDenetim Standartlarıve Baş
aran Nas Bağı
msı
z Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müş
avirlik A.Ş.’nin üyesi olduğu PricewaterhouseCoopers
tarafı
ndan tüm dünyada uygulanan denetim kalite güvence uygulamalarıile Türkiye’deki
düzenleyici kuruluşları
n mevzuatlarıçerçevesinde gerekli tüm güvence uygulamaları
nı
içermektedir.
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KALİ
TE GÜVENCE Sİ
STEMİ(Devamı
)

Kalite güvence sistemi ile ilgili uluslararasıdenetim standartları
, denetim kuruluş
ları
açı
sı
ndan denetimlerin kalite kontrolleri ile ilgili düzenlemeler içeren ISQC 1 - “Denetim ve
benzeri güvence hizmeti veren kuruluşları
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
güvence sistemi; ISQC 1, ISA 220 ve Türkiye’deki düzenleyici mevzuat kapsamı
nda
aş
ağı
daki alt baş
lı
klar halinde kalite güvence politika ve uygulamaları
nıiçermektedir:
-

Kalite güvence sistemi ile ilgili gerekli liderlik rollerinin belirlenerek uzmanlı
kları
çerçevesinde sorumlu ortakları
n görevlendirilmesi

-

İ
şetiği ve bağı
msı
zlı
k kuralları

-

İ
şin kabulü ve sürekliliği ile ilgili uygulamalar

-

İ
nsan kaynaklarıyönetimi








İ
şe 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

-

Denetim faaliyetinin kalitesinin sağlanması
na ilişkin uygulamalar





Denetim prosedürleri (ekibin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, ekip içi toplantı
lar
yapı
lması
, gözetim, inceleme)
Uzmanlar ile işbirliği
Görüşfarklı
lı
kları
Denetim iş
inin kalitesinden sorumlu ortakları
n atanması

-

Belgelerin toplanması
/çalı
ş
ma 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 ilişkin standartlar yazı
lıhale getirilmiş
, bağı
msı
z denetçilerin söz konusu
standartlara erişimi sağlanmı
ştı
r.
Ayrı
ca, çeş
itli ulusal ve uluslararasıeğitim programlarıve seminerlere katı
lı
m sağlanarak
ulusal ve uluslararasıgelişmeler takip edilerek gerekli güncellemelerin yapı
lmasıve
duyurulmasısağlanmı
ştı
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.
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KALİ
TE GÜVENCE Sİ
STEMİ(Devamı
)

Müsteşarlı
k tarafı
ndan 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanan
Sigorta ve Reasürans İ
le Emeklilik Şirketlerinde Bağı
msı
z Denetim Yapı
lması
na İ
liş
kin
Yönetmelik uyarı
nca, 1 Ağustos 2008 tarih 2008/11 sayı
lıYönetim Kurulu kararı
yla, sigorta
ş
irketleri denetimi açı
sı
ndan kalite güvencesi sisteminin sağlı
klıbiçimde işlemesi ve bu
sistemin iş
leyiş
inin etkinliğinin sürekli olarak izlenmesinin sağlanmasıgöreviyle sorumlu ortak
baş
denetçi olarak Ahmet Gökhan Yüksel seçilmiştir.
Kalite güvence sistemi kapsamı
nda görevlendirilen sorumlu ortak başdenetçi baş
kanlı
ğı
nda,
kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesini sağlamak üzere, sigorta ş
irketleri veya
finansal kuruluşlarda asgari üç yı
llı
k bağı
msı
z denetim tecrübesi olan 3 bağı
msı
z denetçiden
oluşan bir komite oluş
turulmuş
tur.
Kalite Güvencesi Sisteminin Gözden Geçirilmesi
Halihazı
rda, Kuruluş tarafı
ndan oluş
turulmuş kalite güvencesi sisteminin gözden
geçirilmesine iliş
kin politika ve uygulamalar çerçevesinde, Kuruluş genelinde yapı
lan
denetimlerde harcanan saatlerin yeterliliği, bağı
msı
zlik ilkelerine uyum, konuları
nda
uzmanlaşmı
şşirket ortaklarıve ekiplerinin projelerde ne ölçüde yer aldı
ğı
, gerekli görüldüğü
durumlarda uzman teknik çalı
ş
anları
n görüşlerine başvurulup baş
vurulmadı
ğı
, yapı
lan
denetimlerin UluslararasıDenetim Standartları
’na ve Türkiye’deki ilgili mevzuata uygun
olarak yapı
lı
p yapı
lmadı
ğıve aynışekilde UluslararasıDenetim Standartları
’na ve
Türkiye’deki ilgili mevzuata uygun olarak dokümante edilip edilmediği çerçevesinde
incelemeler yürütülmektedir.
Söz konusu denetim kalite incelemelerinde belirtilen tüm uygulamalar her yı
l Başaran Nas
Bağı
msı
z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müş
avirlik A.Ş. kadrosu 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.
Başaran Nas Bağı
msı
z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., her yı
l
PricewaterhouseCoopers global organizasyonunun asgari olarak yukarı
da belirtilen
hususlarda denetimine tabi olup, bu kapsamda kalite güvencesi sistemine iliş
kin oluşturulan
politika ve uygulamalar ayrı
ca gözden geçirilmektedir.
V.

BAĞIMSIZLIK
ŞARTLARININ
DEĞERLENDİ
RME

YERİ
NE

GETİ
Rİ
LMESİ

HAKKINDA

İ
Ç

Baş
aran Nas Bağı
msı
z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., PwC global
bağı
msı
zlı
k politikalarıile ilgili yasal mevzuatı
n gerektirdiği tüm bağı
msı
zlı
k ilke ve kuralları
na
uygun olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda finansal menfaat, işve hizmet
iliş
kileri yasal ve profesyonel gereklilikler, PwC bağı
msı
zlı
k ilkeleri çerçevesinde sürekli olarak
gözden geçirilmektedir.
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BAĞIMSIZLIK
ŞARTLARININ
DEĞERLENDİ
RME (Devamı
)

YERİ
NE

GETİ
Rİ
LMESİ

HAKKINDA

İ
Ç

Kuruluştarafı
ndan bağı
msı
zlı
k ilkelerine uygunluk kontrol sistemi kurulmuşolup söz konusu
sistemin temel öğeleri aş
ağı
da sı
ralanmı
ştı
r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bağı
msı
zlı
ğa iliş
kin kontrol ve sistemlerin kurularak devam ettirilmesi sorumluluğun
Kuruluşüst yönetiminde bulunması
,
Bağı
msı
zlı
ğa verilen önemin vurgulandı
ğıuygun bir kurumsal kültür,
Yazı
lıbağı
msı
zlı
k ilke ve prosedürleri,
Bağı
msı
zlı
k ilkelerine iliş
kin sürekli eğitimler,
İ
şilişkileri ve ortaklı
klarda bağı
msı
zlı
ğa iliş
kin kontroller,
Denetim hizmeti verilen ş
irketlere verilecek diğer hizmetlere ilişkin sistemsel kontroller,
Finansal ilişki ve bağı
msı
zlı
k kuralları
na tabi denetim müş
terilerine iliş
kin oluşturulmuş
kontrol sistemleri,
Kuruluşve denetçi rotasyonuna iliş
kin kontroller,
Bağı
msı
zlı
k ilkelerinin uygulanması
na iliş
kin olarak gözden geçirme ve kontrol
prosedürleri,
Personel ve iliş
kili kuruluş
lar tarafı
ndan yapı
lan olasıbağı
msı
zlı
k ihlallerine iliş
kin
raporlama süreçleri,
Bağı
msı
zlı
k ilkelerine aykı
rıdavranı
şlarda uygulanacak disiplin politikaları
,
Çalı
ş
anlar tarafı
ndan doldurulan yı
llı
k bağı
msı
zlı
k beyanları
.

Kuruluş
, denetim çalı
şmaları
nda bağı
msı
zlı
k ilkesine ödünsüz olarak uymakta ve bağı
msı
zlı
k
uygulamalarışirketin kendi içinde ve PricewaterhouseCoopers global organizasyonu
tarafı
ndan detaylıincelemeye tabi tutulmaktadı
r. Ayrı
ca bağı
msı
zlı
k kurallarıkalite güvencesi
politika ve uygulamalarıiçerisinde yer almaktadı
r.
İ
şEtiği
Şirketimizde etik değerleri ve işahlakı
nıen üstte tutan bir Etik ve İ
ş AhlakıProgramı
yürütmekteyiz. İ
ş Etiği standardı
mı
zı muhafaza etmek amacı
yla ortakları
mı
za ve
çalı
şanları
mı
za işetiği ile ilgili sorunlarıtanı
mlayabilmeleri ve anlayabilmeleri için gereken
araçlarıve eğitimleri sağlamakta ve açı
k iletiş
im ve danı
şmaya dayalıbir ş
irket kültürünü
benimsemekteyiz. Etik programı
mı
z Amerika Finansal Servis Profesyonelleri Derneği
tarafı
ndan “Amerika İ
şEtiği Ödülü”ne layı
k görülmüş
tür.
Bizden beklenen yüksek etik değerler ve işahlakıkonusunda son derece ş
effaf bir yaklaşı
m
izlemekteyiz. Bu bağlamda yüksek standartları
mı
zısağlayan PwC İ
şEtiği Kuralları
’nıweb
sitemizde kamuoyu ile paylaşmaktayı
z.
Etik ve işahlakıprogramı
mı
zı
n kaynaklarıtüm kurumsal paydaş
ları
mı
za; çalı
ş
anları
mı
za ve
müş
terilerimize açı
ktı
r. Yüksek standartları
mı
za olan bağlı
lı
ğı
mı
zıkorumak konusunda ne
zaman hangi harekette bulunmamı
z gerektiğini belirlememizde bu kaynaklar güçlü bir dayanak
oluş
turmaktadı
r.
Baş
aran Nas Bağı
msı
z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müş
avirlik A.Ş., çalı
şanları
yla,
müş
terileriyle ve toplumla düzenli bir iletiş
im kurarak, şirketimizdeki iş ahlakıkültürünü
sürdürmek için her birimizin sahip olduğu ortak sorumluluğu desteklemeye devam etmektedir.
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DENETÇİ
LERİ
N SÜREKLİEĞİ
Tİ
Mİ
NE İ
Lİ
ŞKİ
N KURULUŞÇA İ
ZLENEN POLİ
Tİ
KA
HAKKINDA Bİ
LGİ

Başaran Nas Bağı
msı
z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bünyesinde yer
alan, şirket ortaklarıdahil olmak üzere, tüm profesyonel denetim ekibi çalı
ş
anları
nı
n
uygulanmasımecburi olan global eğitim standartlarıile ilgili yasal düzenlemeler paralelinde,
mevcut yasal mevzuat, UluslararasıDenetim Standartları
, UluslararasıFinansal Raporlama
Standartları
, Türkiye Muhasebe Standartları
, iç kontrol, kiş
isel gelişim ve benzer konularda
ve yine bu mevzuat ve muhasebe uygulamaları
ndaki güncellemeler çerçevesinde eğitim
almasızorunlu bulunmaktadı
r. Bu çerçevede yı
lda en az bir kere ve 40 saatten az olmamak
üzere tüm personel eğitim programları
na iştirak etmektedirler. Söz konusu eğitim programları
,
konuları
nda yüksek deneyim sahibi uzman kadrolar tarafı
ndan verilmektedir.
Bunun yanı
sı
ra denetim ekibi çalı
ş
anlarıyı
l içerisinde sürekli ve düzenli olarak internet
üzerinden Kuruluş
umuzca belirlenen eğitim programları
nıtamamlamak ve bu programları
tamamlamı
şoldukları
nıalı
nan sertifikalar ile belgelemek durumundadı
r. Tüm genel mesleki ve
kişisel eğitimlerin yanı
nda sektör özellikli olarak sigorta sektöründe denetim faaliyetinde
bulunan denetim çalı
ş
anlarısigortacı
lı
kta güncel geliş
melerin ve konuları
n ele alı
ndı
ğıŞirket
içinde ve dı
ş
ı
nda eğitim günlerine ve oturumlara katı
lmaktadı
r. Denetim ekipleri kı
demleri
paralelinde düzenli olarak yurtdı
şı
nda sektör özellikli seminer ve eğitim programları
na da
katı
lmaktadı
r. Eğitim programları
na, seminerlere ve oturumlara katı
lı
m ve devamlı
lı
k
Kuruluş
umuz’un Eğitim Bölümü tarafı
ndan takip edilmektedir.

…………………….
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