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I.GENEL BĠLGĠ:
T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden yetki almıĢ
olan bağımsız denetim kuruluĢları, 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 sayılı resmi
gazetede yayınlanan "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinde Bağımsız
Denetim Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik" uyarınca yıllık Ģeffaflık raporlarını, her
hesap dönemini takip eden üç ay içerisinde kendi internet sitelerinde yayınlamak
durumundadır. Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından
2011 yılma iliĢkin olarak hazırlanan bu rapor, Ģirketimizin internet sitesinde
yayınlanmıĢtır.

II- AÇIKLAMA VE DEĞERLENDĠRMELER
1- HUKUKĠ YAPI VE ORTAKLAR
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. ("ġirket") Türkiye'de
bağımsız denetim, tam tasdik, vergi danıĢmanlığı gibi konularda hizmet
sunmaktadır. ġirketin merkezi Halaskargazi Cad. No:150 Çankaya Apt. K.5 ġiĢliĠstanbul adresindedir. ġirketin Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Kurumu ve T.C.
BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından
verilmiĢ bağımsız denetim yapma yetki belgeleri bulunmaktadır.

A- Yönetim Yapısı
ġirketimizin yönetim yapısı aĢağıda sunulmuĢtur:
1

Yönetim Kurulu BaĢkanı

Mehmet ġafak

2

Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd.

Akif Akarca

3

Yönetim Kurulu Üyesi

M.Sait Öcal

B- Ortaklık Yapısı
31 Aralık 2011 itibariyle Ģirketimizin Ortaklık Yapısı aĢağıdaki gibidir:
ġirket Ortağının
Adı-Soyadı
1
2
3
4
5

Mesleki Unvanı

Mehmet ġafak
Akif Akarca
M.Sait Öcal
Sakarya Arifoğlu
Sadettin Aydın

YMM
YMM
YMM
YMM
YMM

Ortaklık Payı
(%)
% 32,50
% 32,49
% 32,50
% 2,50
%0.01

2-YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI BĠR GRUBA BAĞLI ÇALIġILMASI
DURUMUNDA HUKUKĠ VE YAPISAL ÖZELLĠKLER
ġirketimiz uluslar arası denetim kuruluĢu “CPA Associates International” ın
üyesidir. ÇPA Associates International 70 ülkede 150'den fazla üyesi bulunan
ve coğrafi olarak Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve AvrupaOrtadoğu ve Afrika olmak üzere 4 bölgeye ayrılan bağımsız denetim
Ģirketlerinin oluĢturduğu bir kuruluĢtur. ġirketimiz Türkiye sınırları içerisinde
"CPA Associates International" isim hakkını kullanmaya yetkili firmadır.

3- ORGANĠZASYON YAPISI
ġirketimiz tarafından verilen bağımsız denetim hizmetleri, 3 sorumlu ortak
baĢ denetçi, 2 kıdemli denetçi, 4 denetçi ve 14 denetçi yardımcısından
oluĢan 23 kiĢilik denetim kadrosu tarafından verilmektedir. ġirketimiz
bünyesinde 5 YMM, 5 SMMM ve 3 adet Sigortacılık Bağımsız Denetim
Yetkisine sahip çalıĢan bulunmaktadır.
ġirketimiz 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sigorta ve reasürans Ģirketlerine
herhangi bir bağımsız denetim hizmeti sunmamıĢtır. Diğer konularda hizmet
sunulan müĢterilerde saha çalıĢmasını gerçekleĢtiren ekipler, kalite kontrol
ekibi, teknik bilgi ekibi, risk ve bağımsızlık ekibi ve idari ekiplerle
desteklenmektedir.

4-ĠSTĠHDAM EDĠLEN DENETÇĠLERĠN ĠSĠMLERĠ VE GÖREVE BAġLAMA
TARĠHLERĠ
ĠLE
KURULUġTAN
AYRILAN
DENETÇĠLERĠN
ĠġLEMLERĠ VE AYRILMA TARĠHLERĠ
ġirketimizin sigortacılık Bağımsız Denetim Yetkisi aldığı tarihten
31Aralık 2011 tarihine kadar bağımsız denetimini gerçekleĢtirdiği herhangi bir
sigorta Ģirketi bulunmadığından bu alanda istihdam eden veya ayrılan personel
tespiti yapılmasına ihtiyaç duyulmamıĢ olmakla birlikte Ģirketimizin denetçi
kadrosu Ek:l'de sunulmuĢtur.

5-KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠNE VE BU SĠSTEMĠN ETKĠNLĠĞĠNE
ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA
ġirketin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bağımsız denetimini gerçekleĢtirdiği
herhangi bir sigorta Ģirketi bulunmamakla birlikte, tüm denetim alanları için
kalite güvence ekibi oluĢturulmuĢtur.
Yönetim Kurulumuz sorumlu ortak baĢ denetçilerinden Akif Akarca ve M.Sait
Öcal'ı kalite güvencesi sisteminin sağlıklı bir biçimde iĢletilmesi ve bu sistemin
etkinliğinin sürekli olarak izlenmesini sağlamak üzere görevlendirmiĢtir. Ayrıca
kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesini sağlamak üzere kıdemli denetçi
ve bağımsız denetçi unvanlarına sahip Sadettin Aydın (Kıdemli Bağımsız
Denetçi), Serkan Fidan (Bağımsız Denetçi) ve Burak Bilgiç (Bağımsız
Denetçi)'den oluĢan üç kiĢilik bir komite oluĢturulmuĢtur.
Bu kapsamda görevlendirilen sorumlu ortak baĢ denetçilerden Akif Akarca ve
M.Sait Öcal ve komite üyeleri bağımsız denetim sürecinde de yer alacakları
sigorta ve reasürans Ģirketleri ile ilgili kalite güvencesi değerlendirilmesine
katılmayacaklardır.
OluĢturulan Kalite Güvence Sistemi Türkiye'deki mevzuat hükümleri
doğrultusunda aĢağıdaki uygulamaları içermektedir:
• ĠĢ etiği ve bağımsızlık uygulamaları
• ĠĢin kabulü ve devamlılığı ile ilgili uygulamalar
• Personel yönetimi ile ilgili uygulamalar
o ĠĢe alım uygulaması
o Performans değerlendirme uygulamaları
o Yeterlilik, geliĢim ve eğitimle ilgili uygulamalar
o Kariyer planlamasına yönelik uygulamalar
• Denetim ekibinin oluĢturulması ile ilgili uygulamalar
• Denetim kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar
• Denetim yönteminin ve çalıĢma kağıtlarının belirlenmesine yönelik
uygulamalar
• Denetimin kontrolüne yönelik uygulamalar

• MüĢteriler nezdinde çalıĢmaya ve müĢteriden geri bildirime yönelik
uygulamalar
Uygulanan kalite güvence sistemi ile mesleki ve etik ilkelere, mevzuat
düzenlemelerine, bağımsızlık ilkesine uygunluğu sağlayan, sürekli yenilenen,
dinamik, personelin geliĢimine katkıda bulunan ve hazırlanan denetim
raporlarının gerçek durumu yansıttığını teyit eden bir yapı tesis edilmiĢtir.
Ġstihdam edilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetçi yardımcıları mesleki
eğitim de dahil olmak üzere düzenli ve sürekli olarak hizmet içi eğitime tabi
tutulmaktadır.
Gerek kalite güvencesi gerekse bağımsızlık ilkesine uygunluğu sağlamak
amacıyla her bağımsız denetim incelemesinden sonra incelemede yer almayan
sorumlu ortak baĢ denetçi tarafından çalıĢma kağıtları gözden geçirilmektedir.
6- SON 7 YIL ĠÇĠNDE HANGĠ ġĠRKETLERĠN HANGĠ DENETÇĠLER
TARAFINDAN DENETLENDĠĞĠ
ġirketimiz 2005 yılında Sigorta ve Reasürans Ģirketleri denetim yetkisi almıĢ
olup bu tarihten 31.12.2011 tarihine kadar bu alanda herhangi bir denetim
sözleĢmesi düzenlememiĢtir.
7- BAĞIMSIZLIK ġARTLARININ YERĠNE GETĠRĠLMESĠ HAKKINDA ĠÇ
DEĞERLENDĠRME
Yukarıda belirtmiĢ olduğumuz kalite güvence sisteminin yanı sıra etik
değerler, risk yönetimi ve bağımsızlık ile ilgili standartlar dahilinde bu
amaçla kurulmuĢ bir ekip tarafından takip edilmektedir.
Etik Değerler :
ġirketimiz tüm faaliyetlerini etik değerler çerçevesinde gerçekleĢtirmektedir.
Bu amaçla yönetim kurulu üyeleri tarafından yıl içinde düzenli olarak tüm
çalıĢanların etik değerler konusundaki hassasiyet ve bilinç düzeyini
arttırmak amacıyla eğitim toplantıları gerçekleĢtirilmektedir.
Risk Yönetimi — Risk & Bağımsızlık Bölümü
MüĢterilerimizin kalitesini değerlendirmek, hizmet sunacağımız taraflar ile
istenilen hizmetlerin karĢılığında bu taraflara karĢı oluĢacak olan
sorumluluklarımızı belirlemek ve bu sorumluluklarımızı hızla değiĢen piyasa
ortamındaki mücadelelere karĢı hazır olarak yerine getireceğimizin
güvencesini vermek, risk yönetimi anlayıĢımızın temelini oluĢturmaktadır.
Bu nedenle, Ģirketin Risk Yönetimi ve Bağımsızlık prosedürlerini uygulamak
amacıyla Risk ve Bağımsızlık bölümü oluĢturulmuĢ, bu bölümün baĢına kalite
güvence sisteminden sorumlu olan ortaklar atanmıĢtır. ġirkette istihdam
edilen personel de bu konuda düzenli olarak eğitilmektedir.

8-ĠSTĠHDAM EDLEN DENETÇĠLERĠN SÜREKLĠ EĞĠTĠME TABĠ
TUTULMASINA ĠLĠġKĠN POLĠTĠKA
Eğitimlerimiz iki grupta düzenlenmektedir. Birincisi, çalıĢanların iĢe
alınmalarından hemen sonra dört hafta süren baĢlangıç eğitimidir. Bu
çerçevede;
o iç kontrol,
o genel muhasebe, maliyet muhasebesi,
o vergi,
o denetim ilke ve esasları,
o Türk ve uluslararası muhasebe ve denetim standartları
o denetim teknikleri
o bağımsızlık ilkesi
o iĢ etiği ve mesleki ilkeler
ve ilgili diğer eğitimler verilmektedir. Bu baĢlangıç eğitiminden sonra
elemanlar bir süre bağımsız denetim çalıĢmalarına katılmakta; bu sırada da
eğitim çalıĢmaları (iĢ üzerinde eğitim) devam etmektedir. Eğitim sonuçları
değerlendirilmekte, eğitime katılanların görüĢü de alınmaktadır.
Ġkinci grup eğitimlerimiz hizmet içi eğitim nitelemesine daha uygun olan,
tecrübeleri belirli derecelere gelmiĢ olan asistan ve tecrübeli denetçilerin
eğitimidir. Bu çerçevede eğitime katılan kiĢilerin seminer hazırlamaları ve
sunmaları söz konusu olmakta ayrıca bilgilerin pekiĢtirilmesi, mevzuatta ve
muhasebe standart ve uygulamalarındaki değiĢiklikler tartıĢılmaktadır. Bu grup
eğitimler ihtiyaca göre bir veya iki hafta sürebilmektedir.

9- FĠNANSAL DURUM
KuruluĢumuz 2011 yılı içinde esas itibariyle bağımsız denetim çalıĢmaları ve
Ģirketlerin kurumlar vergisi beyannamelerinin tam tasdikine iliĢkin çalıĢmalardan
kazanç sağlamıĢtır. Ek 2'de yer alan 2011 yılı bilançosu ve gelir tablosundan Ģirketin
mali durumu görülmektedir.

