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ÖZET 

Anahtar Kelimeler : Bankacılık, Bankacılık Yönetimi, Denetim, Denetçi, İç 

Denetim, İç Denetim Uygulamaları,ROİDS, SPSS, Uygulama, Anket, Oneway Analizi, 

ANOVA, KMO, Faktör Analizi, Hipotez, Demografik, Korelasyon, Güvenilirlik 

Analizi. 

Küreselleşme kavramı üzerine oturan yeni dünya düzeni Bankacılık sektöründe 

risklerin artması ve çeşitlenmesi sonucunu doğurmuştur. Yoğun rekabet ortamı 

bankaları verimliliği artırmaya, az maliyetle çok iş yapmaya, risk alanını genişletmeye 

mecbur kılmıştır. Bu çalışmamızda küreselleşme ile birlikte risk alanını genişleten Türk 

Bankacılık sektörü için de uluslararası normlarda denetim ve gözetim sisteminin 

kurulması ve uygulanması gerekliliğinden hareketle, modern anlamda, çağdaş risk 

odaklı iç denetim sistemi incelenmiş, örnek bir banka üzerinde anket yöntemi ile 

araştırma yapılmıştır. 

Türkiye’de ilk Haz.1999’da 4389 sayılı Bankalar Kan. 9/4. Md.’deki 

düzenleme ile “İç Denetim Sisteminin” hukuki zemini hazırlanmıştır. BDDK.ca 

hazırlanan “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik” 

08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı R.G.’de yürürlüğe girmiş ve iç denetim ve risk 

yönetimine yönelik esasların uygulanması zorunlu kılınarak yaptırıma bağlanmıştır. 

Çalışmamızın ilk bölümünde, denetim ve ilişkili kavramlar teorik çerçevede 

incelenmiştir. 2. bölümde, Bankacılıkta denetim faaliyetleri ve işleyişi hakkında genel 

bilgiler verilmiştir. 3. bölümde ise, çalışmamızın esas kısmını oluşturan ülkemizde 

bankacılık yönetiminde iç denetim irdelenmiştir. Geleneksel iç denetim yaklaşımı ile 

günümüzde ulaşılmak istenen çağdaş, modern, risk odaklı iç denetim yaklaşımı 

(ROİDS) üzerinde durularak bankacılık yönetiminde iç denetimin yeri ve önemi ortaya 

konmaya çalışılmıştır. ROİDS kapsamında; İç Kontrol, Teftiş Kurulu ve Risk Yönetimi 

Departmanı incelenmiştir.  4. bölümde, Türkiye’de bankacılık sektöründe etkin bir iç 

denetim yapısının oturtulması konusunda kamu erkinin yaptırımı ve öncülüğünde ortaya 

konulan çalışmalar, kanuni düzenlemeler, BDDK’ nın konu hakkındaki çalışmaları, 

etkisi, Basel komitenin söz konusu alanda getirdiği standartlar ele alınmıştır. Ayrıca 
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kurumsal yönetim ve iç denetim etkileşimi ele alınarak, kurumsal yönetim anlayışı 

kapsamında iç denetimin rolü incelenmiştir. 5. ve son bölümde uygulamadan örnek bir 

bankada araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. 
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SUMMARY 

Key Words: Banking, Banking Management, Audit, Auditor, Internal Audit, 

internal Auditing Practices, RFIAS, SPSS, Application, Survey, Oneway Analysis, 

ANOVA, KMO, Factor Analysis, Hypothesis, Demographic, Correlation, Reliability 

Analysis. 

New world order based on the concept of globalization resulted in increase and 

diversification of risks in banking industry. Intensive competitive environment obliged 

the banks to improve efficiency, perform more work with less cost and expand the risk 

area. 

In this study, from the point of the necessity of establishing and implementing 

an auditing and surveillance system with international norms also for the Turkish 

Banking industry which expands its risk area as a result of globalization, we analyzed 

the contemporary risk focused internal auditing system in a modern sense and 

performed a research on a sample bank using survey method. 

For the first time in Turkey, the legal grounds for “Internal Auditing System” 

were established through the regulation in article 9/4, Banking Code with no. 4389 in 

June, 1999. Issued by the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA), the 

“Regulation on Internal Auditing and Risk Management Systems of Banks” came into 

force through being published in the Official Gazette with No. 24312 and dated 

08.02.2001 and the implementation of the principles for internal auditing and risk 

management is required and subjected to sanctions. 

In the first part of our study, we examined auditing and related concepts 

theoretically. In the second part, general information is provided on auditing activities 

and their operation in Banking. In the third part, we examined internal auditing in 

banking management in our country which forms the essential part of our study. 

Focusing on the traditional internal auditing approach and the contemporary, modern, 

risk focused internal auditing approach (RFIAS) which is a goal to be accomplished 

today, the place and importance of internal auditing in banking management is tried to 

be explained. Within the scope of RFIAS, Internal Control, Board of Audit and Risk 
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Management Department are analyzed. In the fourth part, the studies and legal 

regulations introduced by the enforcement and leadership of the government for 

establishing an effective internal audit structure in banking industry in Turkey, studies 

of BRSA on the issue, their effects and the standards established by Basel committee on 

the said area are addressed. In addition, discussing the interaction of corporate 

management and internal auditing, the role of internal auditing in connection with 

corporate management concept is examined. In the fifth and final part, the results of a 

research performed on a sample bank are provided. 
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GİRİŞ 

Finansal açıdan ekonomik küreselleşme kavramı üzerine oturan yeni dünya 

düzeni, tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sonuçlarıyla birlikte kendini etkili bir 

şekilde göstermektedir. Bu kavram ulusal rekabetin yerini küresel rekabetin almasına 

yol açmış, özellikle finans sektöründe yeni yapılanmaları beraberinde getirmiştir. 

Yoğun rekabet ortamı, bankaları verimliliği artırmaya, daha yüksek performans 

sergilemeye, az maliyetle daha çok iş yapmaya ve bunların gerçekleşmesi için de risk 

alanını genişletmeye mecbur kılmıştır. Bu şartlarda yöneticilerin doğru kararlar 

verebilmeleri gerekmektedir. Banka yöneticilerinin de doğru kararlar alması için 

güvenilir bilgiye ihtiyaçları vardır. Gerek finansal gerekse finansal olmayan bilgilerin 

güvenirliği ise uygun biçimde kurulmuş bilgi sistemini gerektirmektedir. İşte bu da 

etkin bir iç denetim sisteminin varlığı ile mümkündür. 

Özelikle ABD’de yaşanan büyük şirket skandalları, hiç bir şey olmaz denilen 

büyük bankaların almış oldukları yaralar sonucu yasal düzenlemeler ve yeni anlayışlar 

sistemi tekrar şekillendirmek ve düzeltmek için öne çıkmıştır. Yaşanan uluslararası 

finansal krizlerin arkasında yatan en önemli nedenlerden birinin özellikle Bankacılık 

sektöründe eksik uygulanan iç denetim sistemlerinin varlığı olduğu bilinci yükselmeye 

başlamış, bankalarda risk yönetimi ve iç denetim her zamankinden daha önemli ve 

hayati bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda bankacılık sektörünün etkin gözetim ve 

denetimi ekonomik yapının en önemli unsurlarından biri olmuştur. Üst üste yaşanan 

finansal krizlerin çoğunda bankalar gerek krizi başlatan, gerekse yayılmasını sağlayan 

neden olarak dikkati çekmiş, bankacılık sektöründeki geleneksel yönetim ve denetim 

kalıpları sorgulanmaya başlanmıştır. Bu bilinçle modern anlamda, çağdaş, risk odaklı iç 

denetim sistemlerinin oluşturulması ön plana çıkmıştır. 

 1996 yılında Lyon’da gerçekleştirilen G-7 Komitesi toplantısında yayımlanan 

Tebliğ bu alandaki girişimlerin önemli bir göstergesidir. Basel Bankacılık Gözetim 

Komitesi, Uluslararası Ödeme Bankası (BIS-Bank for International Settlements), 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası gibi birçok uluslararası resmi kuruluş 

tüm ülkelerde ve uluslararası piyasalarda mali istikrarın güçlendirilmesi için 

çalışmalarını sürdürmekte ve raporlar hazırlamaktadır. Bunlardan Basel Bankacılık 



  

Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking and Supervision) tarafından 

yayımlanan ve “Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde 

Birbiriyle Uyumlaştırılması, Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı, Gözden Geçirilmiş 

Düzenleme, Basel-II olarak bilinen (International Convergence of Capital Measurement 

and Capital Standarts, New Basel Capital Accord, A Revised Framework, Basel-II) 

nihai rapor, dünya çapında kabul görmüş ve uygulanması tavsiye edilmiştir. Raporda 

bankaların sağlam bir yapıya kavuşması amacıyla yönetim ve denetim kalıpları, risk 

kavramı ile birlikte ele alınmaktadır. 

Basel-II’nin öngördüğü yapı içerisinde iç denetim sistemi, geçmiş olguları 

ortaya çıkarmak yerine muhtemel kayıpların önüne geçmeyi amaç edinmiştir. Pro-aktif 

denetim olarak da adlandırılan bu yapıda, iç denetim sistemi bünyesindeki risk yönetim 

merkezi vasıtasıyla, bankanın maruz kalacağı riskler sürekli olarak izlenmekte, 

yorumlanmakta, düzenli raporlarla yönetim bilgilendirilmektedir. İç denetim sisteminin 

raporları ışığında yönetim mevcut finansal yapıyı koruyacak, yeniden şekillendirecek 

veya ek tedbirler alacaktır. “Risk Odaklı İç Denetim Sistemi (ROİDS)” olarak da 

bilinen sistem sayesinde, henüz zarar ortaya çıkmadan müdahale imkanı doğacak, banka 

finansal krizlerden en az kayıpla çıkabilecektir. Bunun yanında finansal sistemlerin 

karmaşık hale gelmesi sistemlerin düzenli işlemesini zorlaştırmış, hata, hile ve 

yolsuzlukların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Yöneticiler tüm faaliyetlerin 

olumlu olumsuz sonuçlarını öğrenmek, hata hile ve yolsuzlukları zamanında belirlemek 

için kendilerine bağlı uzman elemanlar tarafından yürütülen iç denetim sistemine 

ihtiyaç duyar hale gelmişlerdir. 

Türkiye’de bankacılık sektörü bir taraftan ekonomide yaşanan olumsuz 

gelişmeler ve geçmişte aldığı yaralardan kurtulmaya çalışırken bir taraftan da sağlıklı ve 

güçlü bir faaliyet zemini oluşturmak için büyük bir çaba göstermektedir. “Risk yönetimi 

ve iç denetim sistemleri” yapılanması süreci olarak adlandırılabilen bu dönemde 

kurulması gerekli sistemler bankalarımızın gündemini yoğun bir şekilde işgal 

etmektedir. Bu çerçevede ilk olarak Haziran 1999 da 4389 sayılı Bankalar Kanununun 

9/4. Maddesinde yapılan düzenleme ile “İç Denetim Sisteminin” hukuki zemini 

hazırlanmıştır. Söz konusu kanun maddesi ve bankacılık sistemine yönelik olarak ortaya 
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konulan yeni anlayış çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılmaya başlanmış ve BDDK 

tarafından hazırlanan “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında 

Yönetmelik” (Ek:1) 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. Maddesi ile Türk Bankacılık sektöründe iç 

denetim ve risk yönetimine yönelik esasların uygulanması zorunlu kılınmış ve yaptırıma 

bağlanmıştır. Bu tarihe kadar Teftiş sistemi ile yürütülen banka iç denetiminin alanı 

genişletilmiş, dönemsel yapılan teftiş denetiminin yanısıra sürekli ve yerinde denetimi 

içeren bir sistem kurulması öngörülmüştür. Söz konusu yönetmeliğin yayınlanması 

bankacılık sektöründe iç denetim ve risk yönetimi kavramlarının yerleşmesi için çok 

önemli bir adımı oluşturmuştur. 

Bu çalışmada bankacılık sektöründe iç denetim uygulamaları, etkinliği, bu 

denetim faaliyetlerinin mevzuattaki yeri incelenerek, bankacılık yönetiminde iç 

denemin önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, Basel-II çerçevesinde şekillenmiş olan 

risk odaklı iç denetim sisteminin (ROİDS) bankacılık yönetiminde öneminin ortaya 

konması amaçlanmıştır. Diğer yandan bankaların riske bakış açısındaki değişimin iç 

denetim sistemlerini nasıl etkilediği, geliştirdiği açıklanmaya çalışılmıştır.  

Ayrıca, örnek bir bankadaki iç denetim uygulaması araştırma konusu 

yapılarak; İç denetimin bankacılık yönetimindeki öneminin çalışanlar açısından 

belirlenmesine, banka çalışanlarının iç denetim konusundaki bilgi ve bilinç 

seviyelerinin ölçülmesine, örnek bankadaki iç denetim uygulamalarının etkinliğinin ve 

iç denetimin banka faaliyetlerine katkısının ölçülmesine çalışılmıştır. 

Yukarıdaki düzenlemeler ışığında hazırladığımız bu çalışma giriş ve sonuç 

bölümleri hariç uygulamadan bir araştırma bölümü ile birlikte 5 bölümden 

oluşmaktadır: 

İlk bölümde, denetim kavramı teorik çerçevede incelenmiş olup, denetimle 

ilgili kavramlar, genel olarak denetim ve denetçi türleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

İkinci bölümde, Bankacılık Sektöründe denetim faaliyetleri ve işleyişi 

hakkında genel olarak bilgi verilmeye çalışılmıştır. Denetim bankacılık sektörüne özgü 

olarak incelenmiştir. Bankacılıkta denetim faaliyetlerinin amaçları, bu faaliyetlerin 
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dayandığı prensip ve kanuni düzenlemeler incelenmiştir. Denetimle ilgili uluslararası 

kuruluşlar, bankacılık sektöründeki denetim türleri incelenmiş, etkin bir denetim 

yapısının ön koşulları ele alınmıştır. Ayrıca bankacılıkta denetim komitesi ve işleyişi 

örnek banka uygulaması ile açıklanmaya çalışılmıştır.  

Üçüncü bölümde ise, çalışmamızın esas kısmını oluşturan ülkemizde 

bankacılık yönetiminde iç denetim irdelenmiştir. Bankalarda iç denetim uygulamaları 

incelenmiş, geleneksel iç denetim yaklaşımı ile günümüzde ulaşılmak istenen çağdaş, 

modern, risk odaklı iç denetim yaklaşımı (ROİDS) üzerinde durularak bankacılık 

yönetiminde iç denetimin yeri ve önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Geleneksel iç 

denetim sisteminde bankaların ayrı bir risk yönetimi sistemine sahip olmadıkları, klasik 

teftiş sisteminin yürütüldüğü, risklerin “Aktif Pasif Yönetimi Komitesi” (APYK) 

aracığıyla izlendiği dönemde uygulanan iç denetim sisteminden söz edilmiştir. 

Geleneksel İç denetim sisteminde basit tekniklerle sınırlı olarak risk yönetimi 

kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren APYK ele alınmıştır.  

Risk odaklı iç denetim sistemi yaklaşımı kapsamında; İç Kontrol Departmanı, 

Teftiş Kurulu Departmanı ve Risk Yönetimi Departmanı incelenerek işleyişleri 

hakkında bilgi verilmiştir. Bankalarda iç denetim süreçleri, iç denetim sisteminin 

yönetimi, iç denetimin ilke ve esasları, bankacılıkta etkin bir iç denetim sisteminin sahip 

olması gereken unsurlar, iç denetim faaliyetlerinin nitelikleri ve iç denetime konu olan 

temel kontrol alanları hususunda bilgiler verilmiştir. ROİDS, APYK’yı dışlayan, onu 

tamamen ortadan kaldıran bir yapı değildir. APYK risk odaklı iç denetim sisteminde de 

etkindir ve bankanın finansal yapısını oluşturmakla görevlidir. Ancak ROİDS 

sisteminde risk yönetimi fonksiyonu APYK’dan alınarak iç denetim sistemine dahil 

edilmiştir. Bu sayede banka iç denetim sisteminin organizasyon yapısı ve denetime 

bakışı risk odaklı olarak yeniden şekillendirilmiştir.  

Dördüncü bölümde, Türkiye’de bankacılık sektöründe etkin bir iç denetim 

yapısının oturtulması konusunda kamu erkinin yaptırımı ve öncülüğünde ortaya konulan 

çalışmalar, kanuni düzenlemeler, BDDK’ nın konu hakkındaki çalışmaları, etkisi, Basel 

komitenin söz konusu alanda getirdiği standartlar ele alınmıştır. Ayrıca kurumsal 
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yönetim ve iç denetim etkileşimi ele alınarak, kurumsal yönetim anlayışı kapsamında iç 

denetimin rolü incelenmiştir. 

Çalışmamızın beşinci ve son bölümünde, yapılan teorik açıklamalara ışık 

tutması amacıyla örnek bankada 121 kişinin katılımıyla anket uygulanarak bir araştırma 

gerçekleştirilmiş, sağlıklı ve güvenilir bulunan 100 ankete ait analiz sonuçlarına yer 

verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DENETİM KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ VE TEORİK 

ÇERÇEVE 

Çalışmamızın bu bölümünde denetim kavramı teorik çerçevede incelenenerek, 

denetimle ilgili kavramlar, genel olarak denetim ve denetçi türleri açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

1.1. DENETİMİN TANIMI VE DENETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

Aşağıdaki bölümde denetim tanımı üzerinde durularak, denetimle ilgili 

kavramlara değinilecek ve denetim türleri ile bu denetimleri yapan denetçilerin 

sınıflandırması yapılacaktır.  

1.1.1. Denetimin Tanımı 

Denetim Kavramları Komitesi muhasebe denetimini şu şekilde 

tanımlamaktadır: “Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden 

saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara 

bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir 

süreçtir.”1  

Mali tabloların denetimi tanımından daha geniş olan diğer bir tanım ise: 

“Denetim, bir örgütün ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan bilgilerin, 

önceden belirlenmiş kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak amacıyla 

bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların tarafsızca 

toplanması, değerlenmesi ve sonucun bilgi kullanıcılarına raporlanması sürecidir.”2  

                                                 

1 GÜREDİN, Ersin; Denetim ve Güvence Hizmetleri, 11.Baskı, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2007, s.11 

2 KEPEKÇİ, Celal; Bağımsız Denetim, 5.Baskı, Avcıol Yayınevi, İstanbul, 2004, s.1,2 
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1.1.2. Denetim İle İlgili Kavramlar 

Denetimin ne olduğunun anlaşılması için denetimle ilgili kavramların irdelenip 

üzerinde durulması gerekmektedir. Aşağıda denetimle ilgili kavramlara değinilmiştir. 

1.1.2.1. Teftiş Kavramı 

Teftiş, zaman zaman yapılan bir gözden geçirme ile işlerin yasalara, emir ve 

yönergelere göre yürütülüp yürütülmediğini tespit etmektir. Teftişin ruhunda bir otorite 

gizlidir. Bu otoritenin kaynağı; yasalar, yönetmelikler olabileceği gibi özel işletmelerde 

üst yönetim de olabilir. Teftişte amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel 

sonuçlar elde etmesi ile hata, noksanlıklar ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine 

yönelik çözüm önerileri getirmektir.3

1.1.2.2. Kontrol Kavramı 

Genel anlamıyla kontrol, planlanan bir amaca ulaşılıp ulaşılmadığının 

araştırılmasıdır. Denetim ve kontrol aynı kökten gelmekle birlikte anlam olarak 

birbirinden farklıdır. Denetim iş sürecinden bağımsız ve uzman kişiler tarafından 

yapılır; kontrol ise bir sistem içerisinde yer alan otomatik olarak veya iş sürecine dahil 

personel tarafından yürütülen faaliyetleri kapsar.4

1.1.2.3. İç Kontrol Kavramı 

İç kontrol, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, finansal tabloların 

güvenilirliği, işletme faaliyetlerinin yasal ve diğer düzenlemelere uygunluğu 

hedeflerinin gerçekleşmesinde makul bir güvence sağlamak amacıyla oluşturulan ve 

işletme yönetimi ile diğer personelden etkilenen bir süreçtir.5

                                                 

3 GÜRBÜZ, Hasan; Muhasebe Denetimi, Geliştirilmiş 4.Baskı, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, 1995, s.5 

4 UZAY, Şaban; İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri  

ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara, 1999, 

s.5,6 

5 UZAY; a.g.e., s.6 
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İç Kontrol kavramı ile birlikte kullanılan iç kontrol sistemi kavramı ise 

Uluslararası Muhasebe Uzmanları Federasyonu’na göre, 

- İşletmenin varlıklarının korunması, 

- Yanlışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi ve bulunması, 

- Muhasebe bilgilerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması, 

- İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına uygunluğunun sağlanması 

amaçlarına ulaşmak için işletme faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde 

yürütülmesini sağlamada yardımcı olan işletme yönetimi tarafından kabul edilmiş 

politikalar ve prosedürlerdir.6

1.1.2.4. Revizyon Kavramı 

Dilimize Fransızca’dan gelen “revizyon” kelimesi, yapılan işleri yeniden 

gözden geçirme, yeniden bakma anlamına gelmektedir. Bugün revizyonun kapsamı 

muhasebe çerçevesini aşan incelemeleri, işletme analizleri gibi konuları da 

kapsamaktadır. Modern anlamda revizyon bir işletmenin bünyesi ve faaliyeti ile ilgili 

sorunların incelenmesini de içermektedir.7

1.1.2.5. Murakabe Kavramı 

Sözlük anlamıyla murakabe, kendi iç alemine bakmak, nefis muhasebesi 

yapmak anlamına gelir. Denetim literatüründe murakabe, olması gereken ile fiili durum 

arasındaki karşılaştırma işlemini belirtmek için kullanılır. Bu kavram, denetim, 

revizyon, teftiş ve kontrol kavramlarını içine alan geniş kapsamlı bir deyim olarak 

kullanılmaktadır.8

                                                 

6 KEPEKÇİ; a.g.e., s.66 

7 GÜRBÜZ; a.g.e., s.8 

8 GÜRBÜZ; a.g.e., s.5 
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1.2. DENETİM TÜRLERİ 

Denetimi çeşitli açılardan sınıflandırmak mümkündür. Denetim genel olarak 

aşağıda açıklanan şekilde sınıflandırılmaktadır: 

Tablo 1: Denetim Türleri 

Denetim Türü Bağlı Bulunan Ölçüt Kullanıcılar 

Mali Tablolar Denetimi Genel Kabul Görmüş Muhasebe
İlkeleri 

Ortaklar, Kredi Verenler, 
Resmi Kurumlar ve Devlet 

Uygunluk Denetimi İlgili Bağıt veya Sözleşmeler Bağıt ve Sözleşmelerle İlgili 
Taraflar 

Faaliyet Denetimi 
Yönetim Tarafından Hazırlanmış
Bütçeler ve/veya Diğer Başarı, 

Performans Ölçütleri 
Yönetim 

Kaynak: WALTER, G. K., ZIEGLER, R.E.; Modern Auditing, Warren, Gorham and Lamont, Boston, 

1980, s.5 

1.2.1. Amaçlarına Göre Denetim 

Denetim amaçlarına göre 3’e ayrılır. 

1.2.1.1. Mali Tabloların Denetimi (Finansal Denetim) 

Mali tablolar denetimi; Bir işletmenin mali tablolarının mali durumu ve 

faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasal 

düzenlemelere uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir görüş 

oluşturmaktadır.9

Bu denetim bazı sektörlere veya işletme türlerine zorunlu, bazı işletme 

türlerine ihtiyari olarak yaptırılır. Ancak her ikisinde de bağımsız ve işletme dışından 

                                                 

9 ATAMAN Ümit, HACIRÜSTEMOĞLU Rüstem, BOZKURT Nejat; Muhasebe Denetimi Uygulamaları, Alfa 

Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2001, s.15 
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kişiler tarafından yapılması gerekir. Bu yönüyle “Bağımsız Dış Denetim” adı ile de 

anılır.10

“Uluslararası Muhasebe Standartları” (International Accounting Standards-

IAS) global çapta muhasebe bilgi sisteminin harmonizasyonunun sağlanması amacıyla 

oluşturulmuştur. Muhasebede harmonizasyon; mali tabloların uluslararası platformlarda 

karşılaştırılabilirliğini artırmak amacıyla muhasebe standartlarında, uygulamalarında ve 

profesyonel yetki verme programlarında, ülkelerarası farklılıkların azaltılması veya 

tamamen ortadan kaldırılmasıdır. 

Uyumlaştırma ya da harmonizasyon ile sermaye sahiplerinin, şirketlerin 

finansal durumu hakkında karşılaştırılabilir ve anlaşılır bilgiler elde ederek daha 

rasyonel yatırımlar yapmaları, dolayısıyla sermaye piyasalarının daha etkin hale gelmesi 

hedeflenmektedir. Bugüne dek uyumlaştırma bazen bölgesel bazen de global düzeyde 

ele alınmıştır.Bölgesel düzeyde yapılan çalışmalara “Avrupa Birliği Direktifleri”, global 

düzeydeki çalışmalara ise “Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi” (International 

Accounting Standards Committee-IASC)11 ve “Uluslararası Sermaye Piyasası Kurulları 

Örgütü” (International Organization of Securities Commissions-IOSCO)12 tarafından 

yapılan çalışmalar örnek verilebilir.  

1.2.1.2. Uygunluk Denetimi (Usul Denetimi) 

Uygunluk denetiminde, işletmelerin yapmış olduğu işlemlerin kriter olarak 

yasalara, yönetmeliklere, mevzuata, işletme politikalarına uygunluğu belirlenmeye 

çalışılmaktadır.13

                                                 

10 ATAMAN, HACIRÜSTEMOĞLU, BOZKURT; a.g.e., s.18 

11 Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards Committee-IASC) 

http://www.turmob.org.tr/web/uluslararasi/IASB.doc

12 Uluslararası Sermaye Piyasası Kurulları Örgütü (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) 

http://www.imkb.gov.tr/genel/taninma.html

13 YILMAZ H.Gül ve diğerleri; Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluklarının Temel İnsan 

Hakları, Avrupa Birliği Hukuku, Anayasa Hukuku ve Borçlar Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, Yeminli Mali 

Müşavirler Odası Yayını, Ankara, 2004, s.22 
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Uygunluk denetiminin amacı yetkili bir üst makam tarafından saptanmış 

kurallara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. Bu üst makam işletme içinden 

olabileceği gibi işletme dışından da olabilir.14 İşletme dışı kişiler tarafından yapılana en 

iyi örnek kamu idareleri tarafından yapılan denetimlerdir. Örneğin; Vergi İdaresi’nde 

yer alan yetkililer işletmelerde vergi incelemesi yaparlar. Yine Çalışma Bakanlığı ve 

SSK müfettişlerinin işyerlerinde yaptıkları denetim, Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin 

kooperatifte ve şikayet üzerine şirketlerde yaptıkları denetimler de birer uygunluk 

denetimidir.15

Uygunluk denetimi işletme personeli tarafından da gerçekleştirilir. Çoğu kez 

bu kişilere müfettiş adı verilir. Örneğin; bankaların müfettişleri, aracı kurum 

müfettişleri uygunluk denetimini yapan birer iç denetim elemanıdırlar.16

1.2.1.3. Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi) 

Faaliyet denetimi, işletmenin büyüme, karlılık, gelişme gibi şanslarını ortaya 

koymaya veya bu amaçla tespit edilmiş işletme hedeflerinin uygulanabilirlik ve 

başarısını test etmeye, işletme hedeflerine ulaşmada engel ve olumsuz gelişmeleri 

ortaya çıkararak yönetimi desteklemeye yönelik sistematik incelemelerdir.17

Faaliyet denetiminde, denetçilerden tarafsız gözlemlerde bulunmaları ve belirli 

faaliyetlerin ayrıntılı analizini yapmaları beklenir. Faaliyet denetiminde, faaliyet 

sonuçları verimlilik standartlarıyla karşılaştırılır ve örgütün önceden belirlenmiş amaç 

ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ölçülür. Bu tür denetimlerde denetçiler önceden 

belirlenmiş ölçütler olarak, bütçeleri, başarı ölçülerini, oranları ve sektör ortalamalarını 

kullanmaktadırlar. 

                                                 

14 GÜREDİN; a.g.e., s.14 

15 KAVAL, Hasan; Muhasebe Denetimi, Akademik Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş., Ankara, 2003, s.19,20 

16 KAVAL; a.g.e., s.26 

17 KAVAL; a.g.e., s.25 
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Faaliyet denetimi iç denetimin doğal bir uzantısıdır. Denetim sonucu yönetime 

raporlanır. Raporlamada belirlenen olumsuz faktörlerden hareketle sistemin 

iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

1.2.2. Niteliklerine Göre Denetim 

Denetim niteliklerine göre 2’ye ayrılmaktadır. 

 1.2.2.1. Sürekli Denetim 

Halka açık şirketlerin, SPK gözetimine tabi diğer şirketlerin, bankaların, 

sigorta şirketlerinin yıl sonu mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe 

standartlarına göre denetlenmesidir.18

Sürekli denetim, incelemelerin en etkilisidir. Zira yolsuzlukların zamanında ve 

süratle meydana çıkarılması ve kötü etkilerin dar bir çerçeveye sıkıştırılması sağlanmış 

olur.19

1.2.2.2. Sınırlı Denetim 

Bazı şirketlerin ara mali tablolarının, denetim şirketi tarafından ara dönemlerde 

denetlenmesi şeklinde yapılan denetimdir. Bu denetime tabi şirketler bankalar ve özel 

finans kurumları ile sermaye piyasasında faaliyet gösteren şirketler olup, bunlar 3, 6 ve 

9 uncu ay sonu itibariyle Ara Mali Raporlarını hazırlamak ve Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’na göndermek zorundadırlar.20

1.2.3. Denetçi Statüsü Yönünden Denetim 

Denetim uygulamaları denetçinin statüsü yönünden 3’e ayrılmakta olup 

aşağıda incelenmiştir. 

                                                 

18 KAVAL; a.g.e., s.27 

19 ARKUN Osman Fikret; İşletmelerde Muhasebe Denetimi, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Nihad Saydar 

Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları, Yayın No:317-550, İstanbul, 1980, s.64 

20 KAVAL; a.g.e., s.27 
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1.2.3.1. Bağımsız Denetim 

Bağımsız denetim; bir işletmenin, denetim sözleşmesi çerçevesinde 

müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, serbest meslek sahibi olarak kendi 

adına çalışan veya bir denetim kurumuna bağlı olarak faaliyet gösteren denetçi veya 

denetçiler tarafından finansal tablolarının denetimi ile uygunluk denetimlerinin 

yapılmasıdır. 

Bağımsız denetçiler belirli bir sınavı geçirip bu faaliyeti yapma yetki ve 

fermanını kazanmış, uzman kişilerdir. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2. maddesinde, 

gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin mali tablolarının denetimini yapma 

yetkisi, serbest muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere verilmiştir. 

Yine aynı Kanunun 12. maddesi, yeminli mali müşavirlere, gerçek ve tüzel kişilere ait 

teşebbüs ve işletmelerin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümlerine, 

muhasebe ilkeleri ile standartlarına uygunluğunu, denetim standartlarına göre tasdik 

etme yetkisini vermiştir.21

Bağımsız denetçilerin işlevlerini şöyle özetleyebiliriz: 

- İşletmelerin mali tablolarını denetlemek, 

- İşletme yöneticilerine danışmanlık yapmak, 

- İstenen konularda özel inceleme veya araştırmalar yapmak, 

- Muhasebe organizasyonu, iç kontrol sistemi ve diğer konularda işletmelere 

yardımcı olmak. 

Bağımsız denetim çalışması finansal bilginin tam ve gerçeğe uygun olduğuna 

dair güven sağlayan en önemli araçlardan biridir. Nitekim “Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasipleri Enstitüsü” (American Institute of Certified Public Accountants-AICPA)22 

yayımlarında, bağımsız dış denetçilerin mali tabloların doğruluğu, açıklığı ve gerçeğe 

                                                 

21 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu, Madde:2,12, 20194 Sayılı Resmi Gazete, 13 Haziran 1989 

22 Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasipleri Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants-AICPA) 
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uygunluğu hakkında görüş bildirmek ile sorumlu olduğunu belirtmiş, bağımsız dış 

denetçiye görevi sırasında yardımcı olacak bir takım standartlar ortaya koymuştur. 

1.2.3.2. İç Denetim 

İç denetimin amacı genel olarak organizasyonun yöneticilerine 

sorumluluklarını etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerinde yardımcı olmaktır.23

İç denetim, yönetimin kendi tasarruflarını denetlemesidir.24

İç denetimin tanımı 26 Haziran 1996 İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of 

Internal Auditors) tarafından yapılmış ve bu tanım tüm dünyada kabul görmüş, 

uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Buna göre “iç denetim, kurumun faaliyetlerine değer 

katmak ve bunları geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence sağlama 

ve danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkililiğini, 

sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip geliştirerek kurumun hedeflerine 

ulaşmasına yardımcı olur.”25

Bu tanımı aynen benimseyen Basel Komitesi bir bankadaki iç denetim/teftiş 

fonksiyonunun hangi esaslara bağlı kalınarak oluşturulması, bu fonksiyonun işleyişi ve 

denetleyici otorite (murakıp-supervisor) ile arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiği 

hakkındaki ilkeleri 20 prensip halinde ‘Bankalarda İç Denetim ve Murakıbın 

Denetçilerle İlişkisi” (Internal Audit in Banks and the Supervisor’s Relationship with 

Auditors) başlığıyla yayımlamıştır.26

Diğer bir tanıma göre İç Denetim; işletmenin, kendi iç kontrollerinin tatmin 

edici düzeyde işlediğini teyit etmek amacıyla kendi yararına sürdürdüğü bir denetimdir. 

                                                 

23 GÜREDİN; a.g.e., s.10 

24 POLAT Erdal; Denetimde Beşeri Unsurun Rolü ve Önemi, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, Sayı 23, Eylül 

1998, s.6 

25 Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçilerle İlişkisi, Bankacılık Gözetimine 

İlişkin Basell Komitesi Tarafından Yayımlanan Danışma Belgesi, Temmuz 2000, Sayı:2, Bankacılar Dergisi, s.41 

26 The Institue Of Internal Auditors - UK (1999), What is Internal Auditing? 

http://www.iia.org.uk/about/whatis.html 
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Dış denetim her zaman finansal konularla ilgilenmesine rağmen, iç denetimin zorunlu 

konusunun finansal konular olması gerekmez. İç Denetimin kapsamında finansal, 

uygunluk ve faaliyet denetimleri yer alabilir. Özellikle halka açık anonim ortaklıklarda 

ortak sayısının çokluğu ve ortaklar grubunun arz ettiği nitelik bakımından, iç denetim 

yalnızca bir iç kontrol olmaktan çıkmakta ve ortaklık işlerinin gidişatını tarafsız olarak 

aksettirmeye yarayan bir faaliyet halini almaktadır.27

Bu denetim biçimi; bir örgütte yönetsel kontrolün etkin ve doğru biçimde 

sürdürülüp sürdürülmediği, kayıtlar ve raporların mali, muhasebe ve diğer konularda 

gerçek işlemleri yansıtıp yansıtmadığı ve çabuk sonuçlar verip vermediği, her hiyerarşik 

birimin sorumlu oldukları yöntem, politika ve planları uygulayıp uygulamadığı 

konularında birinci elden iş başındaki gözlemlere dayanarak, yöntem adına yaptığı bir 

seri araştırma, yol ve tekniklerden oluşur.28

Dış denetim mesleğinin geçmişi çok eski olmasına rağmen, iç denetim 1940’lı 

yıllardan sonra önem kazanmaya başlamış, 1941 yılında ABD’de kurulan “İç Denetçiler 

Enstitüsü” (The Institute of Internal Auditors-IIA)29 ile kurumsal bir kimlik 

kazanmıştır.30 Geçen zaman içerisinde IIA profesyonel iç denetim uygulamaları için 

standartlar geliştirmiş, devamlı eğitimi sağlayan bir program oluşturmuş, ortak bilgi 

yapılanması kurmuş ve bireylerin sertifikalı iç denetçi olarak tanınmalarını sağlayan bir 

sertifika ve sınav programı hazırlamıştır. İç Denetçiler Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun 

(The Institute of Internal Auditors Executive Board) 26.06.1999 tarihinde kabul ettiği 

haliyle iç denetimin tanımı şöyledir: “İç denetim bir organizasyonun operasyonlarının 

etkinliğini artırmak, iyileştirmek, onlara değer katmak üzere tasarlanmış, nesnel ve 

bağımsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir. Bu faaliyet, yönetim, kontrol 

ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğinin ölçülmesini ve iyileştirilmesini sağlayacak 

                                                 

27 POROY Reha, TEKİNALP Ünal, ÇAMOĞLU Ersin; Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 

1997, s.331 

28 HOLMES Arthur, OVERMYER Wayne S.; Muhasebe Denetimi Standartları ve Yöntemleri, Çev.Oğuz Göktürk, 

I. Cilt, Bilimsel Yayınlar Derneği, Yayın No:5, Ankara, 1975, s.192 

29 İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors-IIA) 

30 GÜRBÜZ; a.g.e., s.74 
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sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirmek suretiyle, bir örgütün hedeflerini 

gerçekleştirmesine yardımcı olur”.31

İç denetçilerin faaliyetlerini sürdürme ve iç denetçi raporunu düzenleme 

konusunda objektif davranmaları beklenir. İç denetim bölümünün tarafsızlığını ve 

bağımsızlığını sağlamak için, bunların raporlarını yönetim kuruluna vermeleri ve 

ilişkilerinde yönetim kuruluna karşı muhatap ve sorumlu olmaları yoluna 

gidilmektedir.32

1.2.3.3. Kamu Denetimi 

Kamu kurumlarına bağlı olarak görevini yürüten ve kamu yararına denetim 

yapan kişiler olan kamu denetçileri aracılığıyla yapılan denetime kamu denetimi adı 

verilmektedir. Kamusal düzenin sağlanması ve kamu haklarının korunması amacıyla 

kamusal kuruluşların kendi bünyesinde görev alan denetim elemanlarınca yaptırmış 

oldukları denetimler kamu denetimi olarak nitelendirilebilir.33

Kamu denetimi görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına denetim 

yapan kişilerce gerçekleştirilen mali tablo, uygunluk ve faaliyet denetimlerini ifade 

etmektedir.  

Kamusal denetim, genel anlamda kamu denetim birimlerince mevzuat 

hükümleri çerçevesinde yapılan denetimdir.34

Çeşitli devlet kurumları içinde kurulup örgütlendirilmiş olan bu denetim 

birimleri kamu ve özel işletmelerin yasalara, yönetmeliklere, devletin ekonomi 

politikasına ve kamu yararına bağlılık derecesini izler ve denetler.35

                                                 

31 YAVUZ, Salih Tanju; “İç Kontrol Fonksiyonunun Bileşenleri”, Bankacılar Dergisi, Yıl:13, Sayı:42, İstanbul, 

2002 

32 GÜREDİN; a.g.e., s.10 

33 GÜRBÜZ; a.g.e., s.17 

34 SANAL, Recep; Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 

Enstitüsü, Ankara, 2002, s.17 

35 GÜREDİN; a.g.e. s.10 
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1.3. DENETÇİ VE DENETÇİ TÜRLERİ 

Denetçi, denetim faaliyetini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip, 

bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan uzman bir kişidir. Denetçiler 

genel olarak üç gruba ayrılır: 

1.3.1. Bağımsız Denetçiler 

Bağımsız denetçiler, müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan ve tek 

başına çalışan uzman kişiler ile bir denetim işletmesinde görevli kişilerdir. Bağımsız 

denetçiler, eğitimleri, deneyimleri ve bağımsız olma nitelikleri ile çeşitli denetim 

işlevlerini en iyi şekilde sürdürebilecek yetenekteki kişilerdir. 

Bağımsız denetçilerin yapacakları denetimler; finansal tabloların denetimi, 

uygunluk denetimleri (şekil açısından denetim) ve faaliyet denetimleridir. Bağımsız 

denetçiler çeşitli kuruluşlara hizmet verir. Bağımsız denetçilerin müşterileri arasında kâr 

amaçlı işletmeler, kâr amaçsız işletmeler, resmi kuruluşlar ve kişiler bulunmaktadır. 

Denetçiler de aynen avukatlar ve doktorlar gibi serbest meslek sürdüren kişiler 

olup bir ücret karşılığında faaliyet gösterirler. Denetçiler bu faaliyetlerini sürdürürken 

bağımsız olarak çalışırlar. Bağımsız denetçiler belirli bir sınavı geçirip bu faaliyeti 

yapma yetki ve fermanını kazanmış, uzman kişilerdir. 

1.3.2. İç Denetçiler 

İç denetçiler, bir işletmede kurmay görevi üstlenmiş kişilerdir. İç denetçiler 

bağlı bulundukları işletmede iç denetim hizmeti yapan bir kurmay bölümün üyeleridir. 

Bu hizmeti sunan bölüme, “İç Denetim Bölümü” adı verilir. İç denetimin amacı genel 

olarak organizasyonun yöneticilerine sorumluluklarını etkin ve verimli bir biçimde 

yerine getirmelerinde yardımcı olmaktır. Bu genel amaca ulaşmak için iç denetçiler şu 

faaliyetleri yerine getirirler: 
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- Finansal kontrollerin, muhasebe kontrollerinin ve diğer faaliyetlerle ilgili 

kontrollerin sıhhatini, yeterliliğini ve uygulanmasını dikkatle gözden geçirerek 

değerlemek ve uygun maliyetli etkin kontrol sistemlerini geliştirmek ve uygulatmak.36

- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler 

yapmak ve önerilerde bulunmak. 

- Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.37

- Faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere 

uygunluğunu soruşturmak. 

- İşletmenin varlıklarının her türlü zararlara karşı korunmakta olduğunu 

araştırmak. 

- Yönetimin düzenleyip sunduğu her türlü bilginin doğruluk ve güvenilirliğini 

araştırmak. 

- Üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetlerin (başarının) 

kalitesini araştırmak. 

- Faaliyetlerle ilgili gerekli iyileştirme önlemlerini yönetime tavsiye etmek.38

İç denetçilerin faaliyetleri sonucu ulaştıkları bulgular doğrudan doğruya o 

işletmenin yöneticileri ve yönetim kurulları tarafından kullanılır. Bunun yanı sıra iç 

denetim kurulunun işletmedeki iç kontrol sistemi ile ilgili olarak hazırladığı rapor 

bağımsız denetçinin çalışmalarına ışık tutar. İç denetçiler, bağımsız denetçilerin gerekli 

gördüğü hallerde onlara yardımcı olur. 

İç denetçilerin faaliyetlerini sürdürmede ve iç denetim raporunu düzenlemede 

tarafsız davranmaları beklenir. İç denetim bölümünün tarafsızlığını ve bağımsızlığını 

sağlamak için, bunların raporlarını yönetim kuruluna vermeleri ve ilişkilerinde yönetim 

kuruluna karşı muhatap ve sorumlu olma yoluna gidilmektedir. 

Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirimde 

bulunurlar. İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 
                                                 

36 POYRAZ, Sinem; Denetim Teknikleri, Beta Basım Yayım A.Ş., İstanbul, 1993, s.29 

37 YAVUZ, a.g.d., s.46 

38 PEKER, Alparslan; Modern Yönetim Muhasebesi, Genişletilmiş 3.Basım, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1983, s.318 
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belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde 

yerine getirir. İç denetçi görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir 

görev verilemez ve yaptırılamaz.39

1.3.3. Kamu Denetçileri 

Kamu denetçileri, kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan denetçilerdir. Çeşitli 

devlet kurumları içinde kurulup örgütlendirilmiş olan bu denetim birimleri kamu ve 

özel işletmelerin yasalara, yönetmeliklere, devletin ekonomik politikasına ve kamu 

yararına bağlılık derecesini izler ve denetler. Devlet denetçileri olarak da 

adlandırabileceğimiz kamu denetçileri, istihdam edildikleri kendi kuruluşlarının 

denetimlerini yapmalarının yanı sıra, vergi yükümlülerinin de vergi yasalarına uyup 

uymadıklarını ve beyanlarının doğru olup olmadığını denetlerler.40

 

 

                                                 

39 YAVUZ; a.g.d., s.47 

40 DURMUŞ Öztürk, TOPER Çağlayan; Kamu Harcamalarının Yönetim ve Denetimi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Yayın No:1998/800, Ankara, 1998, s.21 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DENETİM 

Bu bölümde Bankacılık Sektöründe denetim faaliyetleri ve işleyişi hakkında 

genel olarak bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bankacılıkta denetim faaliyetlerinin amaçları, 

bu faaliyetlerin dayandığı prensip ve kanuni düzenlemeler incelenmiştir. Denetimle 

ilgili uluslar arası kuruluşlar, bankacılık sektöründeki denetim türleri incelenmiştir. 

Bankacılık sektöründe etkin bir denetim yapısının ön koşulları ele alınmıştır. Ayrıca 

bankacılıkta denetim komitesi ve işleyişi örnek banka uygulaması ile açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

2.1. GENEL OLARAK 

Son yıllarda bankacılık sektörü hızlı ekonomik büyüme ve teknolojik gelişme 

süreci içinde çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu risklerin en aza indirilmesi 

amacıyla bankalarda denetim kavramı giderek önem kazanmış bulunmaktadır. Bu 

bölümde bankalarda yer alan denetim faaliyetleri ve bu denetim faaliyetlerinin Türk 

Bankacılık mevzuatındaki yeri incelenmiştir. 

Bankaların, temelde iki önemli fonksiyonu mevcuttur; birincisi, bankalara 

verilen tasarrufların korunması; ikincisi ise, toplanan kaynakların etkin ve verimli bir 

şekilde, ekonominin ihtiyaçları yönünde, en uygun şekilde kullanılmasıdır. Bankaların 

taşıdığı bu fonksiyonlardan dolayı bankalar, özel düzenlemeye konu olmakta, sürekli 

kontrol altında tutulmakta ve çok titiz olarak denetlenmektedir. Çoğu ülke, geleneksel 

bir bakış açısıyla bankaların denetimlerinin diğer ticari kuruluşlardan farklı bir nitelik 

taşıdığına ve daha önemli olduğuna inanmaktadırlar. Bu inancın temelinde bankacılık 

faaliyetlerinde meydana gelen olumsuzluklara karşı ekonomik hayatın daha duyarlı 

olması yatmaktadır. Çünkü bankalar ödenmiş sermayelerinin çok üzerinde, kendi 

malvarlıklarına ve yabancı parasal büyüklüklere hükmetmektedirler. Bu nedenle 
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bankacılık sektörü her zaman diğer ticari şirketlere göre daha geniş kapsamlı bir 

denetime tabi olmuştur.41

Bankaların denetimlerinin kaynaklandığı genel nedenler şöyle sıralanabilir;42

-Ekonomideki kaynak ve gelir dağılımını etkileyebilmeleri, 

-Kaydi para yaratarak ekonomideki para hacmini artırma ya da azaltma gücüne 

sahip olmaları,  

-Enflasyonist baskılara ve ekonomik durgunluğa neden olabilmeleri,  

-Kaynaklarını diğer kesimlerden sağlamaları, 

-Başarısızlıkları halinde ekonominin tüm kesimlerinin zincirleme olarak 

etkilenebilmesi. 

Yukarıda sayılanlar dışında bir ülkede bankacılık sisteminin yapısının 

hükümetlerin uygulamayı düşündükleri para ve kredi politikalarının başarısını ve 

niteliğini belirleyen unsurlardan biri olması da diğer bir denetim nedeni olarak 

gösterilebilir.43

2.1.1. Bankalarda Denetim Faaliyetlerinin Amaçları 

Bankalar üzerindeki denetimin başlıca amacı, emanet edilen tasarrufların 

zamanında sahiplerine geri verilebilmesini ve bankacılık işlemlerinin ekonomiye zarar 

vermeyecek biçimde aksamadan yürütülmesini sağlamaktır. İkinci amacı bankaların 

kamu kesimine finansman olanakları yaratmak ve bankaların karlılıklarını etkilemektir. 

Bankalar üzerindeki denetimin bir diğer amacı da mali sistemde verimlilik ve rekabeti 

teşvik etmektir.44

                                                 

41 GRUSON Michael, REISNER Ralph; Regulation of Banks-United States and International, Butterworth Legal 

Publisher, New York, 1991, s.13 

42 Türk Bankacılık Sistemine İlişkin Bir Değerlendirme (1973-1988); Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın 

No:24, Ankara, 1990, s.70 

43 Türk Bankacılık Sistemine İlişkin Bir Değerlendirme (1973-1988); a.g.e., s.70 

44 DELİKANLI, İhsan Uğur; “Bankaların Denetim ve Gözetimi: Türkiye ve Avrupa Birliği Uygulamaları”, Active 

Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı:1, Haziran-Temmuz 1998, s.32 
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2.1.2. Bankalarda Denetim Faaliyetlerinin Mevzuattaki Yeri 

Bankaların denetlenmesinin tarihi, paranın ve bankaların ekonomiye 

girmesiyle başlar. Ancak bugünkü anlamdaki denetim modern bankaların kurulduğu 16. 

yüzyılda başlamıştır. Tarihi gelişim içerisinde bankaların denetlenmesinde üç farklı 

uygulama görülmüştür. Bunlar;45

a) Denetleme yetkisinin hükümetlere bırakılması, 

b) Denetimin bu amaçla kurulmuş bankacılık düzenleme ve denetleme 

kurullarına bırakılması, 

c) Merkez bankalarına bırakılması. 

Türkiye’de ise bankaların devletçe denetlenmesini öngören ilk kanun, 1936 

yılında çıkarılan 2999 sayılı Bankalar Kanunu’dur. 25.04.1985 tarihinde kabul edilen 

3812 sayılı Bankalar Kanunu’nda Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların dış denetimi 

esas olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bırakılmıştır. Bankaların bazı 

konularda kısmi olarak denetimi TCMB ve Türkiye Bankalar Birliği’ne bırakılmıştı. 

18.06.1999 tarihinde kabul edilen “4389” sayılı Bankalar Kanunu’nda bankaların dış 

denetimi esas olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’na 

bırakılmıştır. Ayrıca ilgili Kanun’la bankaların etkin bir iç denetim sistemi kurabilmesi 

için bankaların yeteri kadar denetçi (müfettiş) çalıştırması zorunluluğu getirilmiştir.46

Bu düzenlemelerin ardından ülkemizde yaşanan banka iflasları neticesinde 

BDDK tarafından bankaların faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde sürdürülmesi 

amacıyla 31.01.2002 Tarih ve 24657 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız 

Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve bankaların, karşılaştıkları risklerin izlenmesini 

ve kontrolünü sağlamak üzere kuracakları iç denetim sistemleri ile risk yönetim 

sistemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayan, 08.02.2001 Tarih ve 24312 

Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri 

Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girerek bankalarda iç denetim ve bağımsız denetim 

faaliyetlerine yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

                                                 

45 ALTAN, Mikail; Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta Yayınevi, İstanbul, 2001, s.297 

46 ALTAN; a.g.e., s.297,298 
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Bankacılık sektörüyle ilgili son yasal düzenleme ise 01.11.2005 tarih ve 25983 

mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’dur.” Avrupa Birliği direktifleri, uluslararası ilkeler ve standartlar ile uyumlu 

olarak mevcut sorunları çözümlemeyi ve geleceğe yönelik politikalar ile, şeffaflık ilkesi 

çerçevesinde anlaşılır ve açık olması hedeflenen bu Kanun, 4389 sayılı Bankalar 

Kanunu’nda yer alan maddelerin birçoğunu aynen benimsemekle birlikte 4389 sayılı 

Kanun’da yer almayan yeni tanım ve kuruluşlara ilişkin hükümler de getirmiştir.  

Yeni getirilen düzenlemeyle birlikte ilk yenilik bankalarda Denetim 

Komitesi’nin oluşturulması ve ikinci olarak bağımsız denetim, derecelendirme, 

değerleme kuruluşları için mesleki sorumluluk sigortası hükümlerinin getirilmiş 

olmasıdır. Yerinde denetim faaliyetlerinin bütünlük içinde yerine getirilmesi için 

kurumun meslek personelini oluşturan bankalar yeminli murakıp ve yardımcılarının 

yanında, bankacılık uzmanı ve yardımcıları, bilişim uzmanı ve yardımcıları, hukuk 

uzmanı ve yardımcılarının da görev alacağı bir denetim ekibi tarafından yerine 

getirilmesi, risk odaklı denetim anlayışının benimsenmesi hususları getirilmiştir. 

2.1.3. Denetimle İlgili Uluslararası Kuruluşlar 

Aşağıda denetimle ilgili uluslar arası alandaki 3 kuruluş incelenmiştir. 

2.1.3.1. İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)  

İç Denetçiler Enstitüsü, kurumsal ve kamusal örgütlerin boyutlarının ve 

karmaşıklığının artması sonucu ortaya çıkan iç denetimdeki büyümeye ve yeni yönetsel 

ihtiyaçlara cevap olarak 1941 yılında New York’ta kurulmuştur. Enstitü, 1944’de 

Toronto’da ABD dışındaki ilk birliğini, 1948’de de Londra’da Avrupa’daki ilk birliğini 

kurmuştur. IIA, günümüzde dünya çapındaki yaklaşık 90.000 üyesine iç denetim, iç 

kontrol, IT denetimi gibi konularda hizmet vermektedir. Ayrıca enstitü, iç denetime 

ilişkin standartların ve etik kuralların belirlenmesi ve geliştirilmesi konusunda 

katkılarda bulunmaktadır. Enstitü tarafından verilen İç Denetçi Sertifikası tüm dünyada 

geçerli bir belge niteliğindedir. 
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2.1.3.2. Uluslararası Yüksek Denetleme Kuruluşları Örgütü (INTOSAI)  

Birleşmiş Milletlere ya da Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşlarına üye 

ülkelerin yüksek denetim kuruluşlarının bir teşkilatıdır. 1953 yılında Küba/Havana’da 

toplanan Kongrede 34 ülkenin katılımıyla kurulmuş olup, üye sayısı günümüzde 170’e 

ulaşmıştır. INTOSAI’nin; OLACEFS, AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, SPASAI, 

CAROSAI, EUROSAI olmak üzere yedi adet bölgesel birliği bulunmaktadır. 

INTOSAI’ye ancak yüksek denetim kuruluşları veya yüksek denetim kuruluşu 

sayılanlar üye olabilmektedir. Yüksek denetleme kuruluşu sayılmanın temel koşulu, 

yasayla kurulmuş olması ve parlamento adına denetim yapıyor olmasıdır. Statüsü 

gereğince INTOSAI’ye her ülkeden sadece bir yüksek denetim kuruluşu üye 

olabilmektedir. Sayıştay 1965 yılından bu yana INTOSAI’in üyesidir. Ayrıca Sayıştay, 

ASOSAI ve EUROSAI’ye de üyedir. INTOSAI’nin amacı; yüksek denetleme kurumları 

arasındaki ilişkileri geliştirerek güçlendirmek, özellikle kamu mali denetimi alanında 

bilgi ve görüş alış verişi ile deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, gereksinim duyulan 

alanlarda üyelerine destek vermektir.47

INTOSAI’nin 9. Uluslararası Kongresinde benimsenen Denetim Kurallarının 

Ana Hatlarına İlişkin Lima Deklarasyonu, kamu denetiminin Magna Carta’sı olarak 

kabul edilmektedir. 1992 Washington Kongresinde kabul edilen Denetim Standartları 

ve İç Kontrol Standartlarının Ana Hatları, tüm dünyada benimsenmiş kurallar haline 

gelmiştir. INTOSAI’nin her üç yılda bir değişik ülkede gerçekleştirilen kongreleri, 

kamu kesimindeki güncel ve önemli denetim sorunlarının görüşüldüğü ve gerekli 

tavsiye kararlarının alındığı bir forum niteliğindedir.48

2.1.3.3. The Committee Of Sponsoring Organisations Of The Treadway 

Commission (COSO) 

 COSO, finansal raporlamanın iş ahlakı, etkili iç kontroller ve kurumsal 

yönetim aracılığıyla kalitesinin artırılmasını amaç edinmiş gönüllü kuruluşların bir 

                                                 

47 Bankacılar Dergisi; 2002, Sayı:42, s.40 

48 Bankacılar Dergisi; a.g.d., s.41 
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araya gelmesi ile oluşturulmuştur. 1985 yılında Hileli Mali Raporlama Üzerine Ulusal 

Komisyonu desteklemek üzere kurulmuştur. COSO tarafından hazırlanan iç kontrol 

modeli, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkeye ilham kaynağı 

olmuştur. 

COSO Modeli iç kontrol sistemlerine ilişkin standartların temelini 

oluşturmaktadır. Bir iç kontrol modeli olan COSO, İç Denetçiler Enstitüsü tarafından 

yayımlanan ‘İç Kontrole İlişkin İşletme Raporunun Hazırlanmasında İç Denetçilerin 

Rolü’ başlıklı Raporda belirtildiği şekilde, denetim sürecine dahil edilmiş bir modeldir. 

Modele göre iç kontrol sisteminin ana hedefleri; Organizasyonun etkin ve etkili işler 

yapmasını, güvenilir mali raporlar hazırlamasını ve mevzuata uyumunu sağlamaktır. 

COSO Modeli; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve 

iletişim ile izleme olmak üzere beş unsurdan oluşmaktadır. 

2.1.4. Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipler 

Sağlıklı bir bankacılık sistemi gerek ulusal gerekse uluslararası finansal 

sistemin etkin çalışması için bir ön koşuldur. Bu çerçevede, Uluslararası Ödemeler 

Bankası (Bank for International Settlements) nezdinde bulunan Basel Bankacılık 

Gözetim Komitesi, G-10 ve diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir grupla birlikte 

“Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipler”’i hazırlamıştır. Söz 

konusu prensipler, G-10 ülkelerinin merkez bankaları guvernörleri tarafından kabul 

edilmiştir. Bütün ulusal otoritelerin kendi yetki alanlarında yer alan ve bankacılık 

faaliyetlerinde bulunan kurumların gözetim ve denetiminde bu prensipleri uygulaması 

beklenmektedir. Yedi gruba ayrılan bu prensipler şunlardır: 

Bankalarda Etkin Gözetim ve Denetimin Önkoşulları: 

a) Faaliyet İzni ve Yapı 

b) Bankaların İhtiyatlı Yönetimine İlişkin Yükümlülükler 

c) Aralıksız Banka Gözetim Yöntemleri 

d) Bilgi Verme Yükümlülükleri 

e) Bankacılık Gözetim ve Denetim Otoritesinin Yasal Yetkileri 

f) Sınır Ötesi Bankacılık 

 25



  

2.1.4.1. Faaliyet İzni ve Yapı 

Kuruluş ve faaliyet izni verilmesi aşaması, bankaların etkin gözetim ve 

denetiminde önemli bir araçtır. 

Bankacılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilen ve bu kapsamda denetim ve 

gözetiminin yapılmasına karar verilen kuruluşların faaliyet alanları açıkça 

tanımlanmalıdır. Banka ünvanının kullanımı mümkün olduğu ölçüde kontrol altında 

tutulmalıdır.49

Bankacılık faaliyetlerinde bulunulmasına izin veren kurumun uygun olmayan 

başvuruları reddetme hakkı olmalıdır. Faaliyet izni verilmesi aşamasında bankanın 

mülkiyet yapısı, genel müdür ve diğer üst yöneticilerin nitelikleri, faaliyet planı, iç 

denetim sistemi ve sermaye yeterliliğini de içerecek değerlendirmeler yapılmalıdır. 

Yabancı bir bankanın başvuru sahibi olması durumunda ise ait olduğu ülkenin gözetim 

ve denetim otoritesinin onayının alınması zorunlu olmaktadır. 

Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankalarda büyük hissedarlara ait 

payları ya da bunlar üzerindeki kontrol haklarının el değiştirmesine ilişkin talepleri 

inceleme ve reddetme yetkisine sahip olmalıdır. 

Bankacılık gözetim ve denetim otoritesinin, bankaların iştiraklerini ve 

yatırımlarını inceleme ve bu oluşumların banka için yeni riskler yaratmasını önleyici 

kriterleri belirleme yetkisine sahip olması gerekmektedir. 

2.1.4.2. Bankaların İhtiyatlı Yönetimine İlişkin Yükümlülükler 

Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların taşıdıkları riskleri 

karşılayacak şekilde asgari sermaye yükümlülüklerini tanımlamalı ve sermayenin banka 

zararlarını karşılayabilmesine yönelik sermaye alt kalemlerini belirlemelidir. 

Uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar için bu standart Basel Komitesi'nin 

belirlediği Sermaye Yeterliliği Rasyosu'nun altında olmamalıdır. 

                                                 

49 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi; “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipler”. 
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Gözetim ve denetim sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi, bankaların 

kredi verme, yatırım yapma, kredi ve yatırım portföylerini yönetmelerine ilişkin 

politikalarını, yöntemlerini ve uygulamalarını bağımsız olarak değerlendirebilmesine 

olanak sağlamasıdır. 

Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların aktif yapısı ve kredi 

karşılıklarının yeterliliğinin değerlendirilmesine ilişkin oluşturduğu politikaları ve 

kullandığı yöntemleri yeterli ve uygun bulmalıdır. Bankacılık gözetim ve denetim 

otoritesi, bankaların portföylerindeki yoğunlaşmayı belirlemelerine olanak verecek 

yeterli kapasitede bilgi iletişim ağına sahip oldukları konusunda tatmin olmalı bunun 

yanı sıra bir kişi ya da gruba verilebilecek kredilerin sınırlandırılmasına ilişkin esasları 

belirleme yetkisine sahip olmalıdır.50

Bankaların birbiriyle bağlantılı kuruluşlara verdikleri krediler nedeniyle 

zararları artabilmektedir. Bankaların bundan korunabilmesi için bankacılık gözetim ve 

denetim otoritesi, bankaların söz konusu bu kuruluşları sürekli gözetim altında 

bulundurmalarını sağlayacak gerekli düzenlemeleri oluşturmalıdır. Ayrıca, bu riskleri 

kontrol altına alabilmek ve bilançoya yayılmasını önlemek için bankaların gerekli 

önlemleri almaları da sağlanmalıdır. 

Ülke riski, uluslararası kredi işlemlerinde, krediyi alan kişi ya da kuruluşun 

faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ya da politik yapısı nedeniyle 

yükümlülüğünün kısmen veya tamamen yerine getirilememe olasılığını ifade eder.51 

Transfer riski ise ülke riskinin bir uzantısıdır. Krediyi alan kişi ya da kuruluşun 

bulunduğu ülkenin ekonomik durumu veya mevzuatı nedeniyle döviz borcunun aynı 

türde veya konvertibl bir döviz ile geri ödenememe olasılığını ifade eder.52 Bankacılık 

gözetim ve denetim otoritesi, bankaların uluslararası kredilendirme ve yatırım 

faaliyetlerinde ülke ve transfer risklerinin saptanması ve kontrol edilmesine ilişkin 

                                                 

50 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi; “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipler”. 

51 BDDK; “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”. 

52 BDDK; “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”. 
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uygun politikalara sahip olduklarından, bununla birlikte söz konusu risklerin 

karşılanması için yeterli rezervlerinin olduğundan emin olmalıdır. 

Piyasa riski; bir firmanın mali yapısının piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan 

döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden veya faiz oranlarında ortaya çıkan 

değişimlerden dolayı karşılaşabileceği riski ifade eder. Bankalar, piyasa risklerinin etkin 

olarak ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesine imkan veren sistemlere sahip 

olmalıdır. Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, piyasa riskine maruz kalındığında, 

piyasa riskine limit getirme ya da sermaye artırımı gibi yaptırımları uygulayabilme 

yetkisine sahip olmalıdır. 

Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların taşıdıkları tüm riskleri 

tespit edecek, ölçecek, yönetecek, kontrol edecek ve bu riskler için yeterli sermayeyi 

bulunduracak şekilde geniş kapsamlı bir risk yönetimi sistemi (yönetim kurulu ve üst 

düzey yönetimin izlenme işlevini de içermek üzere) olduğuna ikna olmalıdır.53

Ayrıca mali sektörde mesleki ve ahlaki standartların yükseltilmesi ve 

bankacılık faaliyetlerinde kötüye kullanımların engellenmesi için bankacılık gözetim ve 

denetim otoritesi bankalarda “müşterini tanı” prensibinin uygulandığından emin 

olmalıdır. 

2.1.4.3. Aralıksız Banka Gözetim Yöntemleri 

Bankacılıkta etkin gözetim hem yerinde hem de uzaktan denetimi birlikte 

kapsamalıdır. Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların faaliyetlerini tam 

olarak izleyebilmeli ve banka yönetimiyle düzenli olarak temaslarda bulunmalıdır. 

Denetim raporları ve bankalara ait istatistiklerin toplanması, banka bazında ve 

konsolide olarak analiz edilmesi için bankacılık gözetim ve denetim otoritesi uygun 

araçlara sahip olmalıdır. 

                                                 

53 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi; “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipler”. 
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Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bağımsız denetçiler aracılığıyla ya da 

yerinde denetim yaparak gözetim bilgilerinin doğruluğunu bağımsız olarak 

değerlendirebilmeli ve bunu yapabilecek araçlara sahip olmalıdır. Bankacılık gözetim 

ve denetim otoritesinin banka gruplarını konsolide bazda denetleme yetkisinin 

bulunması, bankacılıkta etkin gözetim ve denetim yapılabilmesi açısından önemli bir 

gerekliliktir. 

2.1.4.4. Bilgi Verme Yükümlülükleri 

Her banka, karlılığı ve finansman durumu hakkında doğru ve yeterli bilgiyi 

sağlayacak kayıtlara sahip olmalı ve bunları düzenli olarak yayınlamalıdır. Bankacılık 

gözetim ve denetim otoritesi bankaların bu sorumluluklarını, gerçek durumlarını 

yansıtacak şekilde düzenli olarak yerine getirdiğinden emin olmalıdır. 

2.1.4.5. Bankacılık Gözetim ve Denetim Otoritesinin Yasal Yetkileri 

Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların sermaye yeterliliği 

yükümlülüğünü yerine getiremez duruma düşmeleri, yasal düzenlemelere aykırı 

davranmaları ya da mevduat sahiplerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir şekilde 

tehdit oluşturmaları halinde düzenleyici tedbirler alma yetkisine sahip olmalıdır.54

2.1.4.6. Sınır Ötesi Bankacılık 

Bankaların yabancı ülkelerdeki şubeleri, ortaklıkları ve iştiraklerince yürütülen 

işlemlerinin temel prensiplere uygunluğu ve ihtiyatlı yönetimi konusunda bankacılık 

gözetim ve denetim otoritesi gereken yaptırımları uygulayarak, konsolide denetimin 

gereklerini yerine getirmelidir.  

Ev sahibi ülkenin yetkili otoriteleri başta olmak üzere, tüm gözetim ve denetim 

otoriteleri ile temaslarda bulunmak ve bilgi alış verişini sağlamak konsolide gözetim ve 

denetimin temelidir. 

                                                 

54 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi; “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipler”. 
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Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, yabancı bankalara ülke içindeki 

faaliyetlerine ilişkin olarak, yerel bankalara uygulanan aynı yüksek standartları şart 

koşmalıdır. Konsolide bazda gözetim ve denetimin gerçekleştirilebilmesi için söz 

konusu yabancı bankaların ait oldukları ülke otoriteleri ile bilgi paylaşımı yetkisine de 

sahip olunmalıdır. 

2.2. BANKACILIKTA DENETİM KOMİTESİ VE İŞLEYİŞİ 

Bankalar, denetim açısından diğer ticaret şirketlerine oranla daha yoğun bir 

uygulamayla karşı karşıyadır. Bankaların ticaret şirketlerine göre daha fazla denetime 

tabi tutulmaları, taşıdıkları ekonomik ve sosyal öneme dayanmaktadır.55

TTK’ya göre anonim şirketlerde Denetim Kurulu yer alırken 19.10.2005 Tarih 

ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24. maddesinde yer alan aşağıda belirtilen 

ifadeler banka organizasyon yapısına yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesinin 

bulunması zorunluluğunu getirmiştir. 

İyi bir kurumsal yönetim yapısının kurulabilmesi için, bankada doğrudan 

yönetim kuruluna bağlı, icradan bağımsız ve yetkin üst düzey yöneticilerden kurulu bir 

denetim komitesinin olması, oldukça önem kazanmaktadır. Denetim komitesinin görevi, 

iç denetim fonksiyonunun objektif, bağımsız ve etkin bir şekilde işlemesini sağlayarak, 

bankaya değer katmasını garantilemektir.56

Denetim komitesinin kuruluş amacı: finansal raporlama süreci, finansal 

raporlama ile ilgili olarak iç kontrol sistemi, denetim süreci, yasal düzenlemeler ve etik 

kurallara uygunluk gibi süreçlerde yönetim kurulunun gözetim sorumluluğunu yerine 

getirebilmesine yardımcı olmaktır. 

İşletmelerde etkin bir kurumsal yönetim yapısı oluşturmanın yolu etkin bir 

denetim komitesinden geçmektedir. Bu kurumsal sorumluluğun şirket içinde 
                                                 

55 ÇOLAK, Nusret İlker; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ABD Örneği, Seçki Yayınevi, Ankara, 

2003, s.53  

56 AYTEKİN Selda, PİŞKİNOĞLU Arzu; “Bankalarda Risk Yönetimi, Teftiş Kurulu ve İç Kontrol Birimlerinin 

Organizasyonu”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı:32, Eylül-Ekim 2003, s.44 
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yerleşebilmesi için finansal raporlama ve iç kontrol sistemin etkinliğinin arttırması 

gerekmektedir.57

Denetim komiteleri üzerine yapılan bir araştırmada, denetim komitelerinin 

işletmelerin muhasebe kalitesini arttırıp arttırmadığı araştırılmış ve denetim 

komitelerinin etkinliği ölçülmüştür. Yapılan makale çalışmasının sonucu olarak denetim 

komitelerinin işletmelerin muhasebe kalitesini arttırarak, işletmelerin karlılığına 

%20’den daha büyük bir oranda katkı sağlayabileceği gözlenmiştir.58

Ülkemizde denetim komitesine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Halka 

arz olmuş, hisse senetleri borsada işlem gören işletmeler için SPK’nın Seri X. No:22 adı 

altında yayınlamış olduğu bir yönetmelik vardır. Yönetmelik halka arz olmuş bütün 

işletmeleri kapsamakla birlikte tek istisnası ise bankalar olmuştur. Bankalar halka arz 

olmuş olsa bile SPK’nın bu yönetmeliğine tabi değildir. Bunun sebebi BDDK’nın 5411 

Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24. maddesine dayandırarak ve halka arz olsun, olmasın 

bütün bankalar için uygulamasını zorunlu kıldığı “Bankaların İç Sistemleri Hakkında 

Yönetmelik” adı altında çıkarmış olduğu yönetmeliğin var oluşudur. Bu yönetmelikte; 

bankalar için denetim komitelerinin çalışma usul ve esasları, denetim komitesi 

üyelerinin görev ve sorumlulukları ile üyelerin taşıması gereken nitelikler ayrıntılı bir 

biçimde açıklanmıştır. 

Bankalarda denetim komitelerinin kurulması bankaya birçok noktada yarar 

sağlamaktadır. Denetim komitelerinin bankada faaliyet göstermesinin, bankaların kredi 

verme olasılığına olan etkisi üzerine yapılan bir araştırmada; bir bankada denetim 

komitesinin varlığı o bankanın kredi verme olasılığını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bankalarda iç sistemler kapsamında yer alan iç kontrol sistemi, iç denetim 

sistemi ve risk yönetimi sistemi organizasyon yapısı içerisinde yönetim kuruluna bağlı 

olarak kurulmaktadır. Yönetim kurulları bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarını 

                                                 

57 Active ACADEMY; Ar-Me, Sürdürülebilir Kurumsal Yönetimin Şartı “Etkinlik”, Activeline, Aralık 2003, s.1,2 

58 WILD, John J.; The Audit Committee And Earnings Quality, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol:11, 

1996, s.273,274 
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kısmen veya tamamen iç sistemler sorumlularına devredebilmektedir. İç sistemler 

sorumluluğu ancak icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerine veya bu 

nitelikteki yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komiteye ya da denetim komitesine 

devredilebilmektedir.59

2.2.1. Bankacılık Kanununda Yer Alan Düzenlemelerde Denetim Komitesi 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu bankalarda denetim komitesi uygulamasına 

ilişkin ilk bilgileri veren ulusal düzenlemedir. Denetim komitesi uygulamasına ilişkin 

bilgiler, Kanun’un kurumsal yönetim kısmında yer almakta ve genel hatları ile birlikte 

belirtilmektedir. 

Kanuna göre denetim komitesini kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür: 

BDDK tarafından belirlenen niteliklere sahip en az iki tane, icrai görevi bulunmayan 

yönetim kurulu üyesinden oluşan ve yönetim kurulu adına, bankanın iç kontrol, risk 

yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, raporlama sistemlerinin 

Kanun ve ilgili düzenlemelere uygunluğunu gözeten, bağımsız denetim sürecinin 

belirlenmesinde ön belirleyici olan idari bir birimdir.60

2.2.2. Bankaların İç Sistemlerine İlişkin Düzenlemelerde Denetim Komitesi 

Bankalar; denetim komitesi uygulamasını, şu anda yürürlükte olan ve 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24, 29, 30, 31, 32 ve 93 üncü maddelerine dayandırılarak 

BDDK tarafından hazırlanmış olan ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 

Kasım 2006 tarihinde uygulamaya geçmiş olan “Bankalarda İç Sistemler Hakkında 

Yönetmelik” adını taşıyan yönetmelik kapsamında yürütmektedir. 

Yönetmelik; iç sistemler kapsamındaki iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi 

sistemlerinin çalışma usul ve esaslarını belirtmekte, denetim komitesinin işleyişi ve 

                                                 

59 BDDK; “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”, md.4 

 

60 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, md.24 
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denetim komitesi üyelerinin taşıması gereken niteliklerle ilgili olarak da ayrıntı bilgi 

vererek, denetim komitesinin bu birimlerle ilişkisini açıklamaktadır. 

2.2.3. Bankalarda Denetim Komitelerinin Görev ve Sorumlulukları 

Bankalar için denetim komitelerinin görevlerini daha ayrıntılı olarak şu şekilde 

sıralayabiliriz:61

• Banka içerisinde ortaya çıkan herhangi bir usulsüzlüğün doğrudan kendisine 

veya teftiş kuruluna ya da banka müfettişlerine iletilebilmesi için iletişim 

kanalları oluşturmak ve bu kanalların etkin bir biçimde çalışmasını sağlamak, 

•  Denetimde görev alan müfettişlerin görevlerini bağımsız, tarafsız ve objektif 

olarak yerine getirip getirmediğini izlemek ve müfettişlerin bağımsız bir şekilde 

karar alabilecekleri ortamı sağlamak, 

•  İç denetim için oluşturulan planları incelemek, 

•  İç sistemler kapsamında yer alan birimlerde çalışacak personel için aranacak 

nitelikler konusunda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak, 

•  İç denetim sonucu ortaya çıkan ve raporlarda da yer alan uygunsuzluklar ve 

tavsiyeler konusunda üst yönetim ile bunlara bağlı ilgili birimlerin almış olduğu 

önlemleri izlemek, 

•  İç sistemler kapsamındaki birimlerde görev alan yöneticilerin ve personelin 

mesleki açıdan yeterliliğini ve eğitim düzeylerini değerlendirmek, 

•  Bankanın taşımakta olduğu riskin belirlenmesinde ve bu riskin seviyesinin 

ölçülmesinde, izlenmesinde ve kontrol edilmesinde gerekli olan yöntem, vasıta 

ve uygulama yöntemlerinin banka içerisinde mevcut olup olmadığını 

değerlendirmek, 

•  Bankanın kendi müfettişleri ve bağımsız denetimde görev alan denetim 

kuruluşlarının bağımsız denetçileri ile düzenli aralıklarla ve belirlenecek 

program dahilinde toplantılar yapmak ve yapılan bu toplantıların sayısının yılda 

dörtten az olmamasını sağlamak, 

                                                 

61 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, md.7 
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•  Komitenin görev ve sorumluluk alanına giren işlerin gerektiği gibi yerine 

getirilmesi, etkinliğinin sağlaması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan 

uygulamalar konusunda ilgili üst düzey yönetimin, iç kontrol ve iç denetimde 

çalışan personelin, bağımsız denetim kuruluşunun görüş ve değerlendirmeleri 

hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek, 

• Bağımsız denetim kuruluşunun, bankanın muhasebe uygulamalarının 5411 

Sayılı Bankacılık Kanunu’na ve diğer mevzuatlara uygunluğu kapsamında 

yapmış olduğu denetimlerde elde edilen bilgiler çerçevesinde yapmış olduğu 

değerlendirmeleri gözden geçirmek ve tespit edilen herhangi bir tutarsızlık için 

üst düzey yönetimin açıklamasını almak, 

• Üst düzey yönetim ve bağımsız denetçiler ile bir araya gelerek, bağımsız 

denetim sonucu elde edilen bilgileri, yıllık ve üçer aylık mali tablolar ile bunlara 

ilişkin dökümanları ve bağımsız denetim raporunu değerlendirmek, bağımsız 

denetim sonucu elde edilen ve denetçilerin tereddüt ettiği diğer konular üzerinde 

çözüm üreterek, bu tereddütlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak, 

• Bankanın sözleşme imzalayacağı derecelendirme kuruluşları, bilgi sistemleri 

denetimi yapanlarda dahil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşları ve 

değerleme kuruluşları ile bunların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, 

yöneticileri ve çalışanlarının banka ile ilişkili faaliyetlerinde bağımsızlığını ve 

bu işlemler için ayrılan kaynakların yeterliliğini değerlendirmek, yapılan bu 

değerlendirmeleri bir rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, bu ilgili 

kurumlardan hizmet satın alınması halinde ise sözleşme süresince, üç ayı 

geçmemek suretiyle bu işlemleri düzenli bir şekilde yeniden tekrarlamak, 

• Bankanın alacağı destek hizmetine ilişkin risk değerlendirmesini yapmak, 

yapmış olduğu bu değerlendirmeleri bir rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, 

hizmetin alınması halinde ise sözleşme süresince, üç ayı geçmemek suretiyle 

düzenli olarak bu işlemleri tekrarlamak, 

• Destek hizmeti sağlayan kuruluşların sağlamış olduğu bu hizmetlerin 

yeterliliğini takip etmek, 

• Bankanın hazırlanmış olan finansal raporlarının gerçek ve olması gereken bütün 

bilgileri kapsayıp kapsamadığını incelemek, ayrıca hazırlanmış olan bu finansal 
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raporların 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na ve ilgili diğer düzenlemelere 

uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek, raporlarda bir hata veya 

uygunsuzluk tespit edilirse, bu sorunların giderilmesini sağlamak, 

• Finansal raporların, bankanın mali durumunu, yapılan işlemlerin sonuçlarını ve 

bankanın nakit akımlarını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığını incelemek ve 

hazırlanmış olan bu finansal raporların Kanuna ve diğer ilgili mevzuata uygun 

olup olmadığı konusunda bağımsız denetçilerin görüşlerini almak, 

• Altı aylık dönemi aşmamak suretiyle, dönem içerisinde yerine getirmiş olduğu 

faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçları ile ilgili olarak hazırlamış olduğu 

raporları yönetim kuruluna sunmak, raporda bankada alınması gereken 

önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerini 

güven içerisinde sürdürebilmesi için gerekli gördüğü diğer hususlara ve 

görüşlere yer vermek, 

• Kredi açma yetkisine haiz olanların (başta yönetim kurulu üyeleri), kendileri ile 

eş ve velayeti altındaki çocuklarının veya bunlara bağlı olarak bir risk grubu 

oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin bir taraf oluşturduğu kredi işlemlerine 

ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alıp almadığını takip 

etmek ve bu hususlarda oluşabilecek olumsuzlukları kendilerine bildirilmesini 

sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak ve bu kanalların etkin bir biçimde 

çalışmasını sağlamak, 

• İç kontrole ilişkin düzenlemelere ve yönetim kurulunca onaylanan banka içi 

politika ve uygulama usullerinin düzgün bir biçimde icra edilip edilmediğini 

gözetmek ve alınması gereken önlemler konusunda yönetim kuruluna önerilerde 

bulunmak, 

• İç denetim bölümünün kanunda ve yönetmelikte belirtilen düzenlemelere ve iç 

politikalarla belirlenen yükümlülüklerin düzenli bir şekilde uygulanıp 

uygulanmadığını gözetmek, 

• İç sistemler kapsamına giren birimlerin personelinin doğrudan doğruya 

kendisine ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanalları oluşturmak ve bu 

kanalların etkin bir biçimde kullanılabilmesini sağlamak, 
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• Bankanın oluşturmuş olduğu iç denetim sisteminin, mevcut ve planlanan 

faaliyetleri ve bu faaliyetler sebebiyle oluşan riskleri kapsayıp kapsamadığını 

gözetmek, 

• Bankada yönetim kurulunun onayıyla uygulamaya geçecek olan iç denetime 

ilişkin banka içi düzenlemeler üzerinde incelemelerde bulunmak, 

• İç sistemler kapsamına giren birimlerden denetim komitesine bağlananların 

yöneticilerinin seçimi sırasında yönetim kuruluna yardımcı olmak, önerilerde 

bulunmak, ayrıca ilgili bu personellerin görevden alınması sürecinde görüş 

bildirmek, 

• İç sistemlere ilişkin olarak üst yönetimin belirtmiş olduğu görüş ve önerileri 

almak ve bunları değerlendirmektir. 

2.2.4. Örnek Bankada Denetim Komitesi Uygulaması 

Örnek Banka, 1993 yılından itibaren özel banka statüsüyle dinamik bir yapıya 

kavuşmuş, atılımlar yapmıştır. Bu temel yapının bilincinde hizmet veren Banka, 

kurucusu olan organizasyonun ortaklarının meydana getirdiği kitleden aldığı güçle 

bugünlere ulaşarak Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olmuştur. 

Çağdaş bir bankacılık hizmeti vererek müşteri beklentilerini karşılamayı 

hedefleyen Örnek Banka, teknolojik yatırımların yanı sıra insan unsurunu temel alan bir 

yaklaşım geliştirmiştir. İnsan kaynakları yönetimine dayalı olarak çalışanlarının mesleki 

gelişimlerine katkıda bulunmayı, sektörde etkin ve değişimi yönlendiren bir işgücü 

yaratmayı amaçlamıştır. Güven, kalite, deneyim ve istikrar kavramlarına oturtulmuş 

güçlü bir kurum imajına sahip olan Banka, imajını ve kurum kimliğini oluşturan 

simgelerini, fark yaratan ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve müşterileriyle etkili bir 

iletişim kurmak amacıyla kurumsal iletişim çalışmalarını hızlandırmıştır. İnsan, sistem, 

hizmet ve iletişim kalitesi Örnek Banka’nın kalite unsurlarını oluşturmaktadır. 

Çok ortaklı geniş sermaye tabanına oturan sağlam yapısını, istikrarlı ve kararlı 

büyümesiyle 2010 yılına taşıyan Örnek Banka, ortaklarından ve halktan aldığı güç ve 

destekle, yurt içinde 300’e yakın şubesi ile hizmet vermektedir. Örnek Banka geçmiş 

yılların birikiminin ve tecrübesinin bir sonucu olarak, çağdaş ve rasyonel yönetim 

politikalarıyla her türlü risk ve kriz ortamında gerekli önlemleri almakta, istikrarlı 
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büyümeyi ve kalıcı olmayı hedeflemekte, müşterilerine sunduğu nitelikli hizmetin ve 

başarının haklı gururunu yaşamaktadır. 

Örnek Banka’da iç sistemler kapsamında yer alan bütün birimler denetim 

komitesi sorumluluğu altında faaliyette bulunmaktadır. Ancak yönetim kurulu iç 

sistemlerden sorumlu olmak üzere ayrıca icrai görevi bulunmayan bir yöneticiyi 

görevlendirmiştir. Banka’da iç sistemler kapsamındaki bütün faaliyetler söz konusu bu 

sorumlu yönetici tarafından yürütülmekle birlikte nihai sorumluluk denetim 

komitesinde bulunmaktadır. 

Şekil 1 : Örnek Banka’da Denetim Komitesinin Organizasyon Yapısı İçerisindeki 

Yeri  

 

Kaynak: Örnek Banka Denetim Komitesi Yönetmeliği 

İç sistemler kapsamında yer alan bütün birimlerin organizasyonunu sağlamakla 

yükümlü olan sorumlu yönetici denetim komitesine bağlı olarak faaliyet göstermekte 

ancak yönetim kurulu tarafından görevlendirilmektedir. 

Örnek Banka’daki denetim komitesi yapılanması ile ilgili olarak; 

• Denetim komitesi Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ıncı 

maddesinde belirtilen niteliklere haiz iki üyeden oluşmaktadır, 
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• Denetim komitesi ayda en az bir kere toplantı yapmakta ve toplantılarda alınan 

kararlar Karar Defteri’ne kayıt edilmektedir. Söz konusu bu toplantılarda 

komitenin sekretaryasını ise İç Sistemlerden Sorumlu Yönetici üstlenmektedir, 

• İç sistemler kapsamında Operasyonel Risk Komitesi adı altında bir komite 

oluşturulmuştur. Söz konusu bu komite; Banka’nın faaliyet kolları, iş akışları, 

ürünleri ve hizmetleri ile bütünleşik operasyonel risklere ilişkin olarak iç 

denetim, iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetleri ile tespit edilen hata ve 

usulsüzlüklerin dikkate alınması suretiyle operasyonel risklerin azaltılabilmesine 

yönelik olarak gereken önlemlerin alınması ve/veya ilgili birimlerce alınmasının 

sağlanması amacıyla yapılandırılmıştır. Operasyonel Risk Komitesi, operasyonel 

risk kapsamında değerlendirilen risklerin tekrarlanmaması için iş akışlarında ve 

talimatlarda bazı yeniliklerin yapılmasını önerme imkanına sahiptir. Bu 

önerilerde nihai sorumluluk denetim komitesindedir,  

• İç sistemler kapsamında yer alan bütün birimler için yönetmelik hazırlanmıştır, 

• Denetim komitesi, müfettişler ve bankanın bağımsız dış denetimini yürüten 

bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetçisi ile periyodik bir şekilde 

olmak üzere yılda en az dört toplantı yapmaktadır. Bu toplantılar daha önceden 

belirlenen program ve gündemler dahilinde gerçekleşmektedir, 

• Komite, görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerin gereğine göre yerine 

getirilmesi, etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için gereken uygulamalar 

konusunda üst düzey yönetimi bilgilendirir. Bu kapsamda Teftiş Kurulu 

Başkanlığı, İç Kontrol Birimi ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşlerini ise 

yönetim kuruluna aktarmaktadır, 

• Denetim komitesi, bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesinde yönetim 

kurulu için gerekli ön değerlendirmeyi yapmaktadır, 

• Örnek Bankada denetim komitesi, bankanın finansal raporlarının gerçek ve 

yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığını, Bankacılık 

Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 

gözeterek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirir. Bu kapsamda bağımsız 

denetim kuruluşunun da görüşlerini almaktadır, 
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• Denetim komitesi; geçmiş dönemde banka batışlarının ana sebeplerinden 

sayılabilecek olan risk gruplarına kredi kullandırma işlemlerinde, kredi açma 

yetkisine haiz olanların herhangi bir etkisinin olup olmadığını incelemektedir. 

Bu tür hususların kendisine iletilmesini sağlayacak iletişim kanalları 

oluşturmaktadır. 

2.3. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DENETİM TÜRLERİ 

Ekonomik faaliyetlerin gelişmesine paralel olarak sermaye ihtiyacının artması 

bankaları çok ortaklı anonim şirketler haline dönüştürmüştür. Farklı çıkar gruplarından 

oluşan geniş katılımlı yönetim yapısına geçiş, uluslararası sermaye hareketlerinin 

hızlanması, rekabet koşullarının ağırlaşması, finansal araçların sayı ve tür itibariyle 

artması, küçük tasarruf sahiplerinin gittikçe karmaşık hale gelen sisteme güveninin 

sağlanması gibi nedenlerle bankacılık alanında farklı denetim türlerine ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu ihtiyacı gidermek üzere günümüzde bankacılık sistemi; 

1. Uluslararası Denetim, 

2. Kamu Denetimi, 

3. Bağımsız Dış Denetim, 

4. İç Denetim olmak üzere dörtlü bir yapıyla denetlenmektedir. 

Bu çalışmamızda “İç Denetim” ayrıntılı olarak incelenecektir. 

2.3.1. Uluslararası Denetim 

Uluslararası denetim çalışmalarının merkezinde “Uluslararası Ödemeler 

Bankası” (Bank for International Settlements-BIS) ve “Basel Bankacılık Denetim 

Komitesi” (Basel Committee on Banking and Supervision) tarafından getirilen ve 

çoğunlukla tavsiye niteliğinde olan kararlar bulunmaktadır. Global anlamda sektörün 

gelişmesine en önemli katkıyı sağlayan kuruluş olmasına karşın BIS’in üye ülkeler 

üzerinden doğrudan bir denetimi ve yaptırımı yoktur. BIS üyesi ülkeler tavsiye 

kararlarını uygulayıp uygulamamakta serbesttir. Ancak “Uluslararası Para Fonu” 

(International Monetary Fund-IMF), “Dünya Bankası” (World Bank-WB) ve “Avrupa 

Merkez Bankası” (European Central Bank-ECB) gibi uluslararası kredi veren 

kuruluşlar, kredi taleplerini incelerken bankacılık alanında kabul görmüş uluslararası 
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düzenlemelere uyulup uyulmadığını dolaylı yollardan denetlemekte, bazı durumlarda 

talepte bulunanlara belli normların sağlanmasını ön koşul olarak sunabilmektedir. 

2.3.2. Kamu Denetimi 

Bankacılık sektörü diğer sektörlerden farklı olarak, kendi özkaynaklarından 

çok mevduat sahiplerinin birikimleri ve diğer finansal aracılardan sağladıkları fonlarla 

faaliyet gören, başkasının mal varlığı üzerinden kazanç elde eden güven 

müesseseleridir. Bankaların bu özelliği faaliyetlerine kamu menfaati boyutu 

katmaktadır. Kamu menfaatinin korunması için farklı ekonomik sistemler, farklı sosyal 

araçlardan yararlanmaktadır. Bu anlamda serbest piyasa ekonomisinin başlıca aracı 

“kamu denetimi”dir. 

Bankacılık alanındaki kamu denetiminin iki boyutu vardır. Birincisinde 

bankalar sektörü düzenleyen kanunlara uygunluk açısından değerlendirilmektedir. 

Denetim bankacılık lisanslarının verilmesinden başlamakta, gerekli moral değerler ve 

sermayeye sahip olmadığı düşünülen girişimciler daha kuruluş aşamasında sistemden 

çıkarılmaktadır. Bu boyuttaki kamu denetimi; hükümetler, bu amaçla kurulmuş 

bağımsız bir otorite ya da merkez bankaları tarafından gerçekleştirilmektedir.62

Kamu denetimini gerçekleştiren otoriteler aşağıda belirtilmiştir: 

- Hesap Uzmanları ve maliye müfettişleri 

- T.C. Merkez Bankası 

- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (Kamu bankalarını denetimine yetkili) 

- Devlet Denetleme Kurulu 

Kamu denetim faaliyetleri bankaların anonim şirket olmaları nedeniyle 

öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte 5411 

Sayılı Bankacılık Kanunu da bankaların kamu denetimini BDDK bünyesinde 

oluşturulan Bankalar Yeminli Murakıpları ile yürütülmesini öngörmektedir. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince Maliye Müfettişleri ve Hesap 

Uzmanları tarafından yapılan denetimler, 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanunu gereği 

                                                 

62 EYÜPGİLLER, Servet; Bankalarda Denetim, Kısmet Matbaası, Ankara, 1985, s.160 
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TC Merkez Bankası müfettişlerinin yaptığı denetimler ve Devlet Denetleme Kurulu ve 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetimleri ise bankalarda uygulanan 

devlet denetiminin organlarını oluşturmaktadır. 

Tablo 2 : Bazı Ülkelerdeki Kamu Denetimi Uygulamaları 
Bağımsız Otorite Merkez Bankası Diğer63

İngiltere Amerika Birleşik Devletleri Japonya 

Kanada Fransa Singapur 

Güney Kore Çek Cumhuriyeti Avusturya 

İsviçre Arjantin  

Avustralya Hollanda  

İsveç Portekiz  

Danimarka İspanya  

Finlandiya Yunanistan  
Kaynak: PAZARBAŞIOĞLU, Ceyla; Türk Bankacılık Sektöründeki Son Gelişmeler, BDDK’nın Rolü, Pamukkale 

Üniversitesi, Ekonomi Yaz Seminerleri Notları, Denizli, 2002 

Denetim tekniği açısından bakıldığında yetkili otorite, yerinden denetim ve 

uzaktan gözetim yapmak, gerekli gördüğünde müdahalelerde bulunmakla görevlidir. 

Yerinden denetim, yetkili otoriteye bağlı denetçiler tarafından banka içinde yapılan 

denetim çalışmasıdır. Uzaktan gözetim, bankanın belirli tarihlerde ya da istendiğinde bir 

takım bilgileri yetkili kuruma aktarması yoluyla gerçekleştirilen denetimdir. Denetçi 

organ gözetim fonksiyonu çerçevesinde incelemelerini kendisine ulaştırılan bilgiler 

üzerinden yapar, kendisi doğrudan bankaya gidip incelemelerde bulunmaz. Bu iki 

tekniği bir arada kullandığı için sektörü denetleyen otorite uluslararası literatürde 

“banking watchdog”, ülkemizdeki kullanımıyla “denetim otoritesi” olarak adlandırılır. 

Ülkemiz bankacılık sektöründe denetim yapma yetkisi 1999 yılında kabul 

edilen mülga 4389 sayılı “Bankalar Kanunu”64 ile kurulmuş “Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu”na (BDDK) aittir. Kurumun görev ve yetkileri hali hazırda 

yürürlükte olan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 93’ncü maddesi ile yeniden 

                                                 

63 Maliye Bakanlığı ve konuyla ilgili bakanlıklar 

64 23.06.1999 tarih ve 23734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
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düzenlenmiştir. Buna göre BDDK, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli 

ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar 

doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir 

şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak, uygulamak ve 

denetlemekle yükümlüdür. Kurum yapılan denetimler sonucunda mali açıdan sorunlu 

görülen bankalarda uyarıcı, düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemler almaya 

yetkilidir. Ancak söz konusu önlemlere rağmen bankanın; 

Faaliyetine devamının mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve 

istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıkması, 

Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi, 

Yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması, 

Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, banka kaynaklarını, bankanın emin bir 

şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı veya dolanlı 

olarak kendi lehlerine kullanması veya dolanlı olarak kaynak kullandırması ve bankayı 

bu suretle zarara uğratması hallerinden biri veya bir kaçının varlığı halinde, kurum 

bankanın faaliyet iznini kaldırabilir. (Bankacılık Kanunu, md.71) 

Kurum tarafından yapılan denetim bankalar, bunların kontrol ettikleri 

ortaklıkları, şubeleri ve temsilciliklerini kapsayacak şekilde hem konsolide hem de 

konsolide olmayan bazda yürütülür. Bankacılık Kanunu’nun 83’ncü maddesine göre 

kurumun karar organı “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu”dur. Sektörün 

denetimini kurum adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankalar yeminli 

murakıp ve murakıp yardımcıları, bankacılık uzmanı ve uzman yardımcıları, bilişim 

uzmanı ve uzman yardımcıları, hukuk uzmanı ve uzman yardımcıları aracılığıyla yapar. 

Bankacılık Kanunu’nun 96’ncı maddesi uyarınca denetim kapsamında kendisinden bilgi 

istenenler, istenilen bilgileri vermekle, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır 

bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak kurumun 

denetim yapan meslek personeline açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve 

muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek 

zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve 

benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale 
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getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle 

yükümlüdürler. 

Kamu denetiminin ikinci boyutunda bankalar, kendilerini ilgilendiren diğer 

kanunlara uygunluk açısından değerlendirilir. Kamu denetiminin bu şekli ülkemizde 

Maliye Bakanlığı, Sanayii ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye 

Katılım Bankaları Birliği ve yasayla görevli diğer kurumlar tarafından yapılmaktadır. 

2.3.3. Bağımsız Dış Denetim 

Bankacılık alanında bağımsız dış denetim; yayımlanan finansal bilginin 

uluslararası muhasebe ilke ve standartları ile hesap ve kayıt düzenini belirleyen 

mevzuata ne kadar uyum sağladığını anlamak amacıyla yapılmaktadır. 

Mevzuatımızda bankacılık sektörünün bağımsız denetimi “Bağımsız Denetim 

İlkelerine İlişkin Yönetmelik”65 ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 5’nci maddesine göre 

bağımsız dış denetim incelemeleri, banka ve kontrolü altındaki ortaklıklarının defter, 

kayıt ve belgeleri üzerinden ve gerektiğinde işlem yapılan üçüncü kişilerle hesap 

mutabakatı sağlanarak yürütülür. Denetim çalışmalarıyla muhasebe kayıtları ve mali 

tablolar gerçeklik, bütünlük, sahiplik ve yükümlülük, değerleme ve gidere dönüşme, 

tam açıklama ve doğruluk bakımından incelenerek, banka hakkında bir denetim görüşü 

oluşturulur. 

Denetim süreci, bağımsız dış denetim şirketi ile bankanın sözleşme yapmasıyla 

başlar. Sözleşmede bağımsız denetimin amacı, kapsamı, varsa özel nedenleri, denetim 

şirketinin anlaşma kapsamında sunacağı hizmetler, tarafların sorumluluk ve 

yükümlülükleri, denetim ücreti, denetimin başlama ve bitiş tarihleri ile denetçiler 

ayrıntılarıyla belirlenir. 

Birçok ülkede geçerliliği olan profesyonel denetime ilişkin standartlar, maddi 

hatalardan arındırılmış güvenilir finansal bilginin temini için dış denetimlerin bir plan 

çerçevesinde sürdürülmesini gerektirmektedir. Planlama aşamasında denetçi ilk olarak 

                                                 

65 31.01.2002 tarih ve 24657 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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denetim riski düzeyini ve denetlenecek işlemlerdeki önemlilik düzeyini belirlemelidir. 

Denetim riski; denetlenenin mali tablolarının önemli ölçüde hata ve düzensizlik 

içermesine rağmen denetçinin bunları tetkik edemeyip, banka hakkında olumlu denetim 

görüşüne sahip olması riskidir. Denetim riski; yapılan kayıtlarda hesap bakiyelerinde 

veya mali tablolarda belirli yapısal ve çevresel özellikler nedeniyle önemli sayılabilecek 

yanlışlıklardan etkilenme riskini ifade eden “yapısal risk”, denetlenenin muhasebe ve iç 

denetim yapısıyla ilgili olarak oluşturduğu politika ve uygulamaların bu yanlışlıkları 

önleyememesi, ortaya çıkaramaması ve zamanında düzeltilememesi riskini ifade eden 

“kontrol riski” ve finansal bilgi sistemindeki önemli hataları denetçinin ortaya 

çıkaramaması riskini ifade eden “bulgu riski”ni içerir.66  

Bankanın mali tablolarındaki yanlışlık, eksiklik ve düzensizlikler referans 

alınan mevzuat ve ilkelere göre finansal bilgi kullanıcılarını yanıltabilecek, alınacak 

kararlara yön verecek büyüklük ve nitelikte ise “önemli”, herhangi bir etki 

yaratmayacak ölçüde ise “önemsiz” kabul edilir. Önemlilik düzeyinin belirlenmesi, 

planlama, programlama, kanıt toplama, kanıtların değerlendirilmesi ve görüş oluşturma 

aşamalarını yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle planlama yapılırken denetçi 

bankanın yapısı, aktif büyüklüğü, işlem hacmi ve sermaye yapısını da dikkate alarak, 

hem hesap bazında hem de mali tablo bazında bir önemlilik düzeyi belirlemelidir.67  

• Denetim planları, denetim programları aracılığıyla uygulanır. Denetim 

programları hazırlanırken kullanılacak yöntemler, zamanlama, oluşturulacak 

ekiplerin iş bölümü, denetçilerin mesleki teknik bilgi, yetenek ve deneyimleri 

dikkate alınır. Denetim programının oluşturulmasıyla aktif denetim süreci başlar 

ve mali tablolarda yer alan; 

• Tüm varlık, kaynak, gelir ve giderlerin gerçek olduğu ve bunlara ilişkin bütün 

işlemlerin doğru kaydedildiği, 

                                                 

66 BOZKURT, Nejat; Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998, s.109 
67 BOZKURT, Nejat; Muhasebe Denetimi, İkinci Baskı, Alfa Yayınevi, İstanbul, 1999, s.53 
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• Mali tablolara yansıtılması gereken bütün işlemler ve hesapların bu tablolarda 

doğru tutarlarıyla ve gerçek niteliklerine uygun olarak yer aldığı, 

• Varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin yükümlülüklerin denetlenene ait 

olduğu, 

• Değerlemenin konuya ilişkin mevzuatla belirlenen muhasebe ve değerleme 

ilkelerine uygun olarak yapıldığı, 

• Mali tabloların ana kalemler itibarıyla uygun tanımlama, sınıflandırma ve 

açıklama niteliklerine sahip olduğu hususları araştırılmaya başlanır. 

Bağımsız dış denetimin işlevi, denetim raporunu kullananlar tarafından çoğu 

kez yanlış anlaşılmaktadır. Çoğu kişi bağımsız dış denetimin amacının hataları, 

yolsuzlukları ve düzensizlikleri ortaya çıkarmak olduğunu düşünmektedir. Denetim 

kapsamında denetçi mali tablolara önemli derecede etki yapan ya da yapabilecek hata 

ve düzensizlikleri arayacak ve bunların olumsuz etkilerini açığa çıkartacaktır ancak, 

denetçinin esas sorumluluğu hiçbir zaman bu hata ve hilelerin bulunması şeklinde 

düşünülmemelidir. Bağımsız dış denetçi işletmedeki yasal olmayan davranışları ortaya 

çıkarmakla sorumlu kişi değildir, konuyla ilgili olarak yapabileceği tek şey bu tip 

hususların var olabileceği bilinciyle hareket etmek ve varsa bulgularını açıklamaktır. Bu 

tür bulguların varlığına rağmen, herhangi bir açıklama yapılmaması bağımsız dış 

denetime ve tüm bankacılık sistemine duyulan güveni sarsacaktır. Ancak denetim 

şirketleri her zaman bu sorumluluk bilinciyle hareket etmemişlerdir. Yakın bir geçmişte 

merkezleri ABD’de bulunan ve global ölçekte faaliyetleri olan dev firmaların olumlu 

denetim sonuçlarına rağmen, beklenmedik şekilde birbiri ardına iflası bağımsız denetim 

firmalarını tartışmaların odak noktası haline getirmiştir. 

ABD’de kurulu önemli bir derecelendirme şirketi olan “Weiss Ratings” 

tarafından yapılan araştırmada denetim firmalarından olumlu rapor alan halka açık 

şirketlerin neredeyse tamamında sonradan muhasebe düzensizlikleri ortaya çıkmış ve 

aralarında Enron, Global Crossing, Kmart, Worldcom, Tyco ve Xerox’un da bulunduğu 

şirketler iflaslarını açıklamıştır. Araştırma sonuçlarına göre toplam hissedar değerinde 

1,3 trilyon Amerikan Doları kayba yol açan gelişmeler bağımsız dış denetim alanının 

düzenlenmesine yönelik çabaları arttırmıştır (Active Araştırma Merkezi, 2002a:2). 

Edindiği kötü tecrübelerin ardından ABD bağımsız dış denetim alanında yeniden 
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düzenleme çalışmalarına başlamış, 2002 yılında Sarbanes-Oxley yasasını çıkarmıştır. 

Yatırımcıların piyasalara güvenini kazanmak ve sağlıklı finansal bilgi akışını sağlamak 

amacıyla benzeri düzenlemeler gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde de 

yapılmaktadır. 

2.3.4. İç Denetim 

Bankacılık sektöründe iç denetim, bankanın bağlı birim ve şubelerinde, 

doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettiği ortaklıklarında, mali tablolar denetimi, 

faaliyet denetimi ve uygunluk denetimlerini içeren bütünleşik bir çalışmadır.  

Varolan yasal düzenlemelere göre bankalarda iç denetim faaliyetleri, Türk 

Ticaret Kanunu gereğince bankanın Genel Kurulu tarafından seçilen denetçiler ile 5411 

Sayılı Bankacılık Kanunu gereğince bankaların İç Kontrol Merkezi bünyesinde yer alan 

müfettişlerce yapılmaktadır. 

Bankacılık alanında yapılan iç denetimin başlıca fonksiyonları şunlardır: 

• Faaliyetlerin Verimliliği ve Etkinliğini Değerlendirmek, 

• Mali ve İdari Konulara Ait Bilginin Güvenirliliğini Sağlamak, 

• Ortakların ve Pay Sahiplerinin Haklarını Korumak, 

• Hileli İşlemleri ve Suistimalleri Ortaya Çıkarmak, 

• Mevcut Düzenlemelere Uygunluğu Sağlamak, 

• Yönetime Danışmanlık Yapmak.68  

                                                 

68 SAWYER, L.B.; Sawyer’s Internal Auditing: The Practices of Modern Internal Auditing, The Institude of Internal 

Auditors, Almond Springs, Florida, 1988, s.11 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE BANKACILIK YÖNETİMİNDE İÇ DENETİM 

Bu bölümde çalışmamızın esas kısmını oluşturan ülkemizde bankacılık 

yönetiminde iç denetim üzerinde durulmuştur. Bankalarda iç denetim uygulamaları 

incelenmiş, geleneksel iç denetim yaklaşımı ile günümüzde ulaşılmak istenen risk 

odaklı iç denetim yaklaşımı üzerinde durularak bankacılık yönetiminde iç denetimin 

yeri ve önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Risk odaklı iç denetim yaklaşımı 

kapsamında; İç Kontrol Departmanı, Teftiş Kurulu Departmanı ve Risk Yönetimi 

Departmanı incelenerek işleyişleri hakkında bilgi verilmiştir. Bankalarda iç denetim 

süreçleri, iç denetim sisteminin yönetimi, iç denetimin ilke ve esasları, bankacılıkta 

etkin bir iç denetim sisteminin sahip olması gereken unsurlar, iç denetim faaliyetlerinin 

nitelikleri ve iç denetime konu olan temel kontrol alanları hususunda bilgiler verilmiştir. 

3.1. GENEL OLARAK İÇ DENETİM VE TARİHÇESİ 

Denetimin varlığı, MÖ 3500 yıllarına kadar giden Mezopotamya kayıtlarından 

çıkarılmaktadır. Finansal (mali) işlemleri de içeren bu kayıtlar, bir soruşturma sistemi 

olarak yorumlanabilecek çeşitli işaretler içermektedir. İç kontroller ve görev dağılımının 

ortaya çıkışı da muhtemelen aynı döneme rastlamaktadır. Mısır, Yunan, Çin, Pers ve 

İbrani kayıtları da benzer sistemlere işaret etmektedir. 

Antik Roma’da memurların kendi kayıtlarını diğerlerinin kayıtları ile 

karşılaştırdığı bir hesap sorgusu sistemi oluşturulmuştur. “Audit” teriminin oluşması da 

bu hesap sorgusunun bir sonucudur. Roma İmparatorluğunun çöküşü ile soruşturma da 

dahil birçok finansal faaliyet ortadan kalkmıştır. Meslek ünvanı olarak auditor ünvanı, 

1289 yılında ilk defa İngiltere’de kullanılmıştır. Profesyonel denetçiliğin ilk örgütü ise 

1581’de Venedik’te kurulmuştur.69 Sanayi Devriminin ortaya çıkması ile birlikte 

Avrupa’da muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve belgelendirme dahil günümüz 

denetimi ile benzer özellikler taşıyan bir denetim sistemi oluşmaya başlamıştır. 

                                                 

69 Bankacılar Dergisi; 2002, Sayı:42, s.39 
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Avrupalılar zamanla bu uygulamaları Kuzey Amerika’ya taşımıştır. 1850’li yıllarda, 

“İskoçya Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü” tarafından modern muhasebe denetimi 

yazılı hale getirilmiştir. İngiltere’den Amerika’ya göç eden muhasebeciler, 1886 

yılında, New York’ta ilk Diplomalı Kamu Muhasipleri Kanunu’nun çıkarılmasını 

sağlamışlardır. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren geniş ve karmaşık yapıdaki şirketlerin 

ortaya çıkması ile denetim fonksiyonunun gelişimi hızlanmıştır. Bunun sonucunda 

denetim uluslararası nitelikte örgütlenmelere ihtiyaç duymaya başlamıştır. 

İç denetim mali nitelikteki faaliyetler ile mali nitelikte olmayan faaliyetlerin 

gözden geçirilerek değerlemesinin yapıldığı bir denetim türüdür.70

İç denetimin tanımı 26 Haziran 1996 İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of 

Internal Auditors) tarafından yapılmış ve bu tanım tüm dünyada kabul görmüş, 

uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Buna göre “iç denetim, kurumun faaliyetlerine değer 

katmak ve bunları geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence sağlama 

ve danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkililiğini, 

sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip geliştirerek kurumun hedeflerine 

ulaşmasına yardımcı olur.”71

Bu tanımı aynen benimseyen Basel Komitesi bir bankadaki iç denetim/teftiş 

fonksiyonunun hangi esaslara bağlı kalınarak oluşturulması, bu fonksiyonun işleyişi ve 

denetleyici otorite (murakıp-supervisor) ile arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiği 

hakkındaki ilkeleri 20 prensip halinde ‘Bankalarda İç Denetim ve Murakıbın 

Denetçilerle İlişkisi” (Internal Audit in Banks and the Supervisor’s Relationship with 

Auditors) başlığıyla yayımlamıştır.72

                                                 

70 GÜREDİN; a.g.e., s.15 

71 Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçilerle İlişkisi; Bankacılık Gözetimine 

İlişkin Basell Komitesi Tarafından Yayımlanan Danışma Belgesi, Temmuz 2000, S:2, Bankacılar Dergisi, s.41 

72 The Institue Of Internal Auditors - UK (1999); What is Internal Auditing? 

http://www.iia.org.uk/about/whatis.html, 
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İç denetim bankanın, kendi iç kontrollerinin tatmin edici düzeyde işlediğini 

teyit etmek amacıyla kendi yararına sürdürdüğü bir denetimdir. Dış denetim her zaman 

finansal konularla ilgilenmesine rağmen, iç denetimin zorunlu konusunun finansal 

konular olması gerekmez. İç denetimin kapsamında finansal, uygunluk ve faaliyet 

denetimleri yer alabilir. Özellikle halka açık anonim ortaklıklarda ortak sayısının 

çokluğu ve ortaklar grubunun arz ettiği nitelik bakımından, iç denetim yalnızca bir iç 

kontrol olmaktan çıkmakta ve ortaklık işlerinin gidişatını tarafsız olarak aksettirmeye 

yarayan bir faaliyet halini almaktadır.73

Dış denetim mesleğinin geçmişi çok eski olmasına rağmen, iç denetim 1940’lı 

yıllardan sonra önem kazanmaya başlamış, 1941 yılında ABD’de kurulan “İç Denetçiler 

Enstitüsü” (The Institute of Internal Auditors-IIA)74 ile kurumsal bir kimlik 

kazanmıştır. Geçen zaman içerisinde IIA profesyonel iç denetim uygulamaları için 

standartlar geliştirmiş, devamlı eğitimi sağlayan bir program oluşturmuş, ortak bilgi 

yapılanması kurmuş ve bireylerin sertifikalı iç denetçi olarak tanınmalarını sağlayan bir 

sertifika ve sınav programı hazırlamıştır. 

İç denetim sistemi, faaliyetlerin verimliliğinin ve etkinliğinin sağlanmasını, 

finansal ve idari konulara ait bilginin güvenirliliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde 

edilebilirliğinin, banka faaliyetlerinin yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere tam 

anlamıyla uygunluğunun sağlanmasını amaçlar.75

3.2. ULUSLARARASI KABUL GÖRMÜŞ İÇ DENETİM STANDARTLARI 

İç denetim alanında bugün oldukça önemli bir noktada bulunan İç Denetçiler 

Enstitüsü (IIA) iç denetim mesleğinin gelişimi konusunda dinamik ve sistemli 

çalışmalar yapmış ve uluslararası bir nitelik taşıyan, iç denetim mesleğine yönelik 

olarak tüm dünyada kabul edilen “İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları”nı 

belirlemiştir. 

                                                 

73 POROY, TEKİNALP, ÇAMOĞLU; a.g.e., s.331 

74 İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors-IIA). 

75 BDDK; “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”. 
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İç denetim fonksiyonunun sağlıklı ve kendisinden beklenilenleri amaca uygun 

şekilde yerine getirebilmesi ve ortamdan ortama ve kişiden kişiye değişmemesi için, 

belli normlar dahilinde yürütülmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda IIA bünyesinde 

1974 yılında oluşturulan “Profesyonel Standartlar ve Sorumluluklar Komitesi” (PSRC) 

iç denetim standartlarını belirlemek için endüstri, banka, hükümet, sigorta ve akademik 

çevrelerin temsilcilerinden teşekkül eden bir komite, çalışmaya başlamış ve neticede bir 

dizi standart belirlemiştir. 

1978 yılında IIA yönetim kurulu bu standartları son şekli ile kabul etmiştir. 

Bununla birlikte 1981 yılından itibaren söz konusu komite, iç denetimin yürütülmesi ile 

ilgili yaptırım gücü olmayan soru-cevap şeklinde düzenlenen Denetim Kılavuzları 

yayınlamaya başlamıştır. 

Bu kılavuzlarda amaç; iç denetimin rolünü ve sorumluluklarını belirlemek ve 

iç denetim faaliyetleri için yol gösterici nitelikte ortak bir temel ve standart 

oluşturmaktı. 

Standartların oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır: 

• Kurumun iç kontrol ve performans kalitesinin yeterliliği ve etkinliğinden 

Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur. 

• Yöneticiler, kurumun denetimi ve performansı konusunda objektif 

değerlendirmeler yapma, tavsiyelerde bulunma, danışma ve bilgi alma gibi 

konularda iç denetime güvenmelidir. 

• Dış denetçiler kendi denetimlerini yaparken, iç denetçilerin bağımsız ve kaliteli 

denetimlerinin sonuçlarını kullanırlar. 

Tüm bu hususlar ışığında standartların amaçları: 

- Yönetimin tüm kademelerine, kamuya, dış denetçilere ve ilgili diğer mesleki 

kuruluşlara iç denetimin rolünü ve sorumluluklarını aktarmak, 

- İç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi 

için temel hazırlamaktır. 

IIA tarafından belirlenen ve sürekli olarak güncellenen iç denetim mesleki 

standartları 5 genel ve 25 özel (spesifik) standarttan oluşmaktadır. Bu beş genel 
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standart; genel standartlar; bağımsızlık, mesleki uzmanlık, faaliyet alanı, iç denetim 

çalışması ve iç denetim biriminin yönetilmesidir. İlk standarda göre iç denetçiler 

denetim yaparken bağımsız olmalıdırlar. İkinci standarda göre ise iç denetim, uzman bir 

anlayışla ve profesyonel bir itina ile gerçekleştirilmelidir. Üçüncü standart yani faaliyet 

alanı; genel denetim çevresinin görünen sorumluluklarını yerine getirirken çalışmanın 

kalitesinin ve iç denetim organizasyon sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin 

incelenmesini kapsar. Dördüncü genel standart olan iç denetim çalışmasının 

yürütülmesi, içinde yer alan dört maddeyi içerir bunlar; iç denetimin planlanması, 

bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, denetim sonuçlarının iletilmesidir. Son 

genel standartta ise iç denetim departmanının yönetilmesinde dikkat edilmesi gerekli 

olan hususlar tespit edilmiştir. 

Buna göre, İç Denetim Mesleki Uygulamasının Genel ve Özel Standartları 

ayrıntılı olarak aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır. 

3.2.1. Bağımsızlık Standardı 

İç denetçiler denetleme faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürütmelidirler. 

Denetim faaliyetini objektif ve özgür olarak yapabilen iç denetçiler bağımsızdırlar. İç 

denetim elemanları, denetimin müdahalesiz yapılabilmesi için denetlenen ile işbirliği 

yapabilmeli ve üst yönetimin desteğine sahip olmalıdır. 

- Organizasyonel Statü: İç denetim biriminin kurumsal yapısı, birimin denetim 

sorumluluklarını yerine getirebilmesine olanak verebilecek nitelikte olmalıdır. 

- Objektiflik: İç denetim elemanları denetim faaliyetlerini yürütürken tarafsız 

olmalıdırlar. Eğer iç denetçilerin görevlerini yerine getirirken objektif kararlar 

veremeyecekleri anlaşılırsa görevlendirilmemeleri daha doğrudur.76  

3.2.2. Mesleki Ehliyet Standardı 

İç denetçilerin denetim faaliyetlerini yeterli mesleki ehliyet ve özenle 

yürütmeleri gerekir. 

                                                 

76 Türkiye Bankalar Birliği; Bankacılar Dergisi, Sayı:34, Eylül 2000, s.103 
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- İç Denetim Departmanı: İç denetim birimi, yürütülecek denetimler için iç 

denetim elemanlarının teknik yeterliliklerinin ve öğrenim durumlarının uygun 

olduğunu güvence altına almalıdır. İç denetim kadrosunun denetim faaliyetlerinin 

gerektirdiği bilgi ve becerilere yeterlilikleri ile iç denetim standartlarına, 

prosedürlerine ve tekniklerine uyumdaki yeterlilikleri temin edilmelidir.77 Ayrıca 

iç denetim birimi, iç denetim faaliyetlerinin verimli ve eksiksiz bir biçimde yerine 

getirilip getirilmediğini kontrol etmelidir. 

İç Denetçi: İç denetçiler, mesleki uygulama standartları ile uyumlu olarak 

görevlerini yerine getirmelidirler. İç Denetim Enstitüsünün oluşturduğu ahlak kuralları, 

uygulama standartlarını ve uygulamaları meydana getirmektedir. Özellikle finansal 

kayıtlar ve raporlarla ilgilenen denetçilerin, muhasebe prensipleri ve tekniklerinde tam 

bir yeterliliğe sahip olmaları gerekir. Ayrıca iç denetçilerin muhasebe, iktisat, ticaret 

hukuku, vergi, finans, sayısal yöntemler ve bilgisayar sistemleri gibi konularda da temel 

bilgilere sahip olmaları istenmektedir. 

İnsan ilişkileri ve etkili iletişim konusunda İç denetçilerin eğitilmiş olmaları 

gerekir. İç denetçiler, denetlenenlerle yeterli ilişki kurmalı ve denetim amaçları, 

değerlendirmeler, sonuçlar ve öneriler gibi konuları ilgili kimselere anlatabilmeleri için 

hem sözel hem de yazılı iletişim konularında eğitilmiş olmalıdırlar.78

İç denetçiler, mesleki yeterliliklerini koruma ve eğitimlerini devam ettirme 

sorumluluğunu taşımalıdırlar. Bunlara ek olarak denetçilerin, iç denetim standartları, 

prosedürler ve tekniklerle ilgili en son gelişmeler ve değişiklikler ile ilgili bilgi sahibi 

olmaları gerekir. Eğitim ise meslekle ilgili kuruluşlara üyelik, konferanslara, 

seminerlere, kurslara, araştırma ve projelere katılmakla sağlanmalıdır. 

İç denetçiler, görevlerini maksimum özen ve dikkat göstererek yerine getirmek 

zorundadırlar. Mesleki özen aynı veya benzer koşullardaki standart bir davranışı, iç 

denetçiden göstermesi beklenen dikkati ifade eder. Bu nedenle mesleki dikkat ve özen 

gerçekleştirilen denetimin koşullarına uygun olmalıdır. Bir iç denetçinin, mesleki dikkat 

                                                 

77 İç Denetim Enstitüsü; İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, Yayın No:2, İstanbul, Mart 1998, s.13 

78 İç Denetim Enstitüsü; a.g.e., s.22 
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ve özen ile görevini yerine getirirken, yanlış işlemler, hatalar, ihmal edilen unsurlar ve 

çıkar çatışması gibi unsurlarla karşılaşma olasılığına hazırlıklı olması gerekir. Bunlara 

ek olarak iç denetçiler, prosedürlere uygunluğun arttırılması için tavsiyelerde 

bulunmalıdırlar. Mesleki dikkat ve özen ifadesi ile kastedilen olağanüstü bir performans 

ve kesin bir hatasızlık değil; makul ölçülerde bir özen ve yeterliliktir. 

İç denetçi, yanlış bir işlemin yapıldığı konusunda şüphe duyuyorsa, 

organizasyondaki ilgili yetkilileri konuyla ilgili bilgilendirmelidir. Hangi durumda 

hangi soruşturmanın gerekli olduğu konusunda iç denetçi öneride bulunabilir. Ayrıca 

denetçi, iç denetim departmanının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini görmek 

için sonraki safhaları da takip etmelidir. 

3.3. GELENEKSEL İÇ DENETİM SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİMİ 

Bankacılık sektöründe iç denetim sistemini iki ayrı döneme ayırarak incelemek 

mümkündür. Birinci dönemde kapsamlı risk yönetimi uygulamalarının uzağında kalmış 

geleneksel iç denetim sistemi, ikinci dönemde ise risk odaklı iç denetim sistemi yer 

almaktadır. 

Geleneksel iç denetim sisteminin fonksiyonel organı, genel müdürlük 

tarafından atanmış müfettişler ve müfettiş yardımcılarından oluşan ve genel müdürlüğe 

bağlı olarak bankanın şubeleri, kontrolü altında olan ortaklıkları ve temsilciliklerini 

kapsayacak şekilde iç denetim çalışmaları yapan “Teftiş Kurulu”dur. Bankaların 

müfettiş istihdam etmeleri kendi insiyatiflerinde değildir. Mülga 3182 sayılı “Bankalar 

Kanunu”79 27’nci maddesinde, mülga 4389 sayılı “Bankalar Kanunu” 9.’ncu 

maddesinin 4’ncü bendinde ve yürürlükte olan 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” 32.’nci 

maddesinde bankaların faaliyetleriyle uyumlu olacak sayıda müfettiş çalıştırmalarını 

zorunlu kılmıştır. 

                                                 

79 02.05.1985 tarih ve 18742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Teftiş Kurulu’nun çalışmaları “Teftiş Kurulu Başkanlığı” tarafından koordine 

edilir. Teftiş kurulu başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır: 

• Denetimin etkin bir biçimde yürütülmesi amacıyla bankadaki uygulama 

esaslarını saptamak ve personelin verimli çalışmasını özendirici bir denetim 

sistemi geliştirmek, 

• Bankanın yurt içi ve yurt dışı organizasyonu ile bankanın denetimle yetkili ve 

görevli olduğu iştirak ve kuruluşlarda her türlü, inceleme ve soruşturma yapmak 

ya da yaptırmak, 

• Bankanın tüm işlemlerinin yasal düzenlemelere ve direktiflere uygunluğunu 

incelemek ya da inceletmek, 

• Tasarruf sağlayıcı, verim arttırıcı, hizmet kalitesini yükseltici önlemleri 

belirlemek, 

• Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen raporları her aşamada incelemek, 

bir konuya ait mevzuatın değişik biçimde yorumlandığı hallerde görüş ve 

uygulama birliği temin etmek, 

• Kurul üyelerinin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve çalışma yerlerini 

belirlemek, denetim planlarını ve programlarını oluşturmak, 

• Müfettişlerin denetim sonucunda tespit ettiği aksamaları, tedbir alınması 

gereken konuları, dönemsel raporlar hazırlayarak genel müdüre ve icracı 

birimlerden sorumlu genel müdür yardımcılarına tebliğ etmek.80  

• Teftiş kurulu, yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulan “Teftiş Kurulu 

Yönetmeliği”ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Teftiş kurulu yönetmeliği; 

• Teftiş kurulu başkanlığının görevleri ile teftiş kurulu başkanı, başkan yardımcısı, 

müfettişler ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, seçilme 

ve atanmalarını, çalışma ilke ve yöntemlerini, 

• Teftiş kurulu başkanlığı personelinin görev ve sorumluluklarını, çalışma 

esaslarını, 

• Hakkında inceleme, soruşturma yapılan bölüm ve kişilerin yükümlülük ve 

sorumluluklarını belirten bir rehberdir.81  
                                                 

80 ASLAN, Sinan; Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s.146 
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Bankalarda iç denetim çalışmaları “periyodik denetim çalışmaları” ve 

“olağanüstü denetim çalışmaları” olmak üzere iki grupta yürütülür. Periyodik 

denetimler belirli dönemler itibariyle teftiş kurulu başkanlığı tarafından planlaması 

yapılarak, programlara dökülmüş çalışmalardır. Planlamada genel eğilim coğrafi 

dağılımları nasıl olursa olsun şubelerin ve birimlerin yılda en az bir kere 

denetlenmesidir. Periyodik denetim çalışmalarında denetimi yapılacak şube ya da 

birimin büyüklüğüne bağlı olarak görevli müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayısı değişir. 

Olağanüstü denetim çalışmaları büyük ölçüde ihbar, şikayet ve şüphe üzerine başlatılan 

çalışmalardır. Planlanmaları ve programa dökülmeleri şarta bağlıdır. Olağanüstü 

denetim çalışmalarında müfettiş, incelenmesi talep edilen konu üzerinde 

yoğunlaşacaktır. Periyodik denetimlerde ise araştırmanın yapılacağı alanlar belirlidir. 

Periyodik çalışma alanlarını; 

Kredi işlemleri, operasyonel işlemler, satın alma ve fiyatlandırma işlemleri, 

muhasebeleştirme ve finansal raporlama işlemleri, otomasyon ve bilgi-işlem ortamıdır. 

Müfettişler söz konusu çalışma alanlarında; Finansal bilgilerin mali tabloların 

ve raporların güvenilirliğine yönelik mali tablolar denetimi, yasa, düzenleme, politika 

ve usullere uygunluğu inceleyen uygunluk denetimi, kullanılan sistemlerin ve usullerin 

kalitesini, organizasyon yapılarını, iş süreçlerini analiz etmeye yönelik faaliyet 

denetimini ayrı ayrı ya da bir arada gerçekleştirir. Banka personelinden kaynaklanan 

hata, hile ve suistimal iddialarının sonuçlandırılması için idari soruşturma yapılması da 

iç denetim faaliyeti kapsamındadır. 

Denetim plan ve programlarında müfettişlerin çalışma alanları ve uygulanacak 

denetim türleri açık bir şekilde belirtilir. Görev dağılımı yapıldıktan sonra müfettişler 

“yerinden denetim” çalışmasına başlarlar. Müfettiş ilk olarak görev yerinde denetimi 

yapılacak konu ve iddialarla ilgili ön inceleme yapar. Bu incelemelerde, işlemleri 

gerçekleştiren kişiler, yetki ve onay mekanizmaları ile işleyiş süreçleri tanımlanır, 

çalışma alanının sınırları belirlenir. Devamında kanıt toplama ile denetime başlanır. 

                                                                                                                                               

81 ASLAN; a .g .e . ,  s . 143 
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Kanıt toplamak amacıyla, fiziki inceleme, gözlem, doğrulama, bilgi toplama, yeniden 

izleme, yeniden hesaplama, belge incelemesi ve analitik inceleme teknikleri kullanılır. 

Geleneksel iç denetim sisteminde denetim çalışmalarının büyük bir bölümü mali tablo 

denetiminden oluşmaktadır. Faaliyet alanlarının genişliği, işlem hacmi ve türünün fazla 

olması nedeniyle müfettişler muhasebe kayıt ortamındaki bilgilerin denetiminde farklı 

teknikler izlemektedir. Denetim yöntemleri olarak adlandırılan bu teknikler; 

• Şekli Denetim ve Maddi Denetim, 

• Aralıksız Denetim ve Örnekleme Yoluyla Denetim, 

• İleriye Doğru Denetim ve Geriye Doğru Denetim, 

• Doğrudan Denetim ve Dolaylı Denetim olarak dörde ayrılır.82  

Şekli Denetim ve Maddi Denetim: Şekli denetim bankanın şubesinde ya da 

denetimi yapılan birimde tutulan muhasebenin, şekil açısından uygunluğunu 

araştırmaya yöneliktir. Şekli denetim ile kıymet hareketi doğuran olayların, belgelere 

dayalı bir şekilde, muhasebe kayıtlarına yansıtılmış bulunup bulunmadıkları ve 

muhasebenin genel kabul görmüş ilkeleri ile yürürlükteki yasaların öngördüğü şekil 

şartlarına uygun tutulup tutulmadığı araştırılır. Maddi denetimde kıymet hareketi 

doğuran işlemlerin, gerçeğe ve amaca uygunluğu belgelere ve değerleme ölçülerine 

göre incelenir. Mali tablo kalemlerine ait tutarların özünün, içeriğinin ve özellikle 

değerlemesinin doğruluğu ile iktisadi açıdan anlamlılığını araştıran denetim işlemleri 

kural olarak maddi denetim işlemleridir.83  

Aralıksız Denetim ve Örnekleme Yoluyla Denetim: Aralıksız denetim ele 

alınan bir zaman kesiti içindeki tüm işlemlere ilişkin kayıt ve belgelerin tek tek gözden 

geçirilmesidir. Aralıksız denetim uygulayan denetçi faaliyet dönemi içindeki tüm kayıt 

ve belgeleri eksiksiz bir şekilde inceler. Örnekleme yoluyla denetimde, denetlenecek 

alan içinden işletme faaliyetlerini en iyi temsil edebilecek bir kesit üzerinden çalışma 

yapılır. Denetim işleminden yanlış ya da eksik sonuçlara varılmasını önlemek için 

denetçi örnekleme yaparken hangi kriterlere göre seçim yapacağını iyi bilmelidir. 

                                                 

82 GÜREDİN; a.g.e., s.99 

83 GÜREDİN; a.g.e., s.99 
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İleriye Doğru Denetim ve Geriye Doğru Denetim: İleriye doğru denetim 

incelemenin belgelerden, defter kayıtlarına ve mali tablolara doğru bir sıra izlenerek 

yapıldığı denetimdir. Başka bir deyişle ileriye doğru denetimde kayıtların tamlığı ve 

doğruluğu araştırılır. Geriye doğru denetim ise mali tablolardan başlayarak defter 

kayıtlarına ve bu kayıtlardan muhasebe belgelerine inildiği denetim yoludur.84  

Doğrudan Denetim ve Dolaylı Denetim: Doğrudan denetim yönteminde, 

denetçi işletmede kıymet hareketi doğuran her olayı ayrı olarak ele alır ve kayıtlara 

doğru geçirilip geçirilmediğini, değerlemenin doğru yapılıp yapılmadığını ve kapanış 

hesaplarına uygun bir biçimde yansıtılıp yansıtılmadığını karşılaştırmak suretiyle tek 

tek inceler. Dolaylı denetim ise olaylarla ilgili muhasebe işlemlerini tek tek ve doğrudan 

incelemek yerine, faaliyet sonuçlarının toplamlarından hareketle yürütülen 

denetimdir.85 Dolaylı denetim ile yapılmak istenen, birbiriyle bağlantısı bulunan hesap 

ve işlemlerin kıyaslama yoluyla kontrolünün yapılmasıdır. Olay ve hesap bazında 

ayrıntılı bir inceleme yapılmadığı için bu yöntem aslında doğrudan denetime yardımcı 

bir yöntem olarak düşünülebilir. Doğrudan denetim ise olay ve hesapları ayrıntılı bir 

şekilde, hem uygunluk hem doğruluk açısından incelediği için daha kesin sonuçlar 

verebilecek bir yöntemdir. 

Müfettiş denetim sırasında kullandığı teknik ve yöntemleri, bulgularını ve 

ulaştığı sonuçları çalışma kağıtlarında gösterir. Çalışma kağıtları gelecek dönemdeki 

denetim çalışmalarının planlanmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak, çeşitli 

konularda bilgi kaynağı ve müfettiş için bir savunma aracı olmak yanında, denetim 

raporunun türünün saptanmasına da temel oluşturur. 

Denetim sonucunda hazırlanan rapor türleri şekil itibariyle “kısa şekilli veya 

özet rapor” ile “uzun şekilli rapor” olmak üzere ikiye ayrılır. Uygulamada en yaygın 

kullanılan rapor şekli özet raporlardır ve çoğunlukla mali tablo denetimi sonucunda 

                                                 

84 GÜREDİN; a.g.e., s.102 

85 GÜREDİN; a.g.e., s.102 
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hazırlanırlar. Özet bir rapor; denetimin kapsamı, toplanan kanıtlar ve belgeler, denetçi 

görüşü, denetim tarihi ve denetçinin imzası bölümlerinden oluşur.86  

Uzun şekilli rapor; yönetim tarafından kullanılan rapordur. Yapılan çalışmalar, 

faaliyet sonuçlarına ilişkin görüşler, öneriler bu rapor kapsamında ayrıntılı olarak 

hazırlanarak yönetime sunulur.87  

Denetim raporları içeriklerine göre; 

- Yanıtlı Rapor, 

- Acele Yanıtlı Rapor,  

- Yanıtsız (Gizli) Rapor olmak üzere üç gruba ayrılır.88  

Yanıtlı Rapor: İçsel ve dışsal düzenlemeler ile banka işletmeciliğinin esas ve 

gereklerine uyum konusunda yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan, denetlenen 

birim-şube tarafından yanıtlanması istenen rapordur. 

Acele Yanıtlı Rapor: Denetlenen şube-birimde banka emniyet ve yararlarını 

sarsacak nitelikte işlemler görüldüğünde, zaman geçirilmeksizin önlem ve karar 

alınmasını sağlamak amacıyla denetim ile aynı anda düzenlenen rapordur. 

Yanıtsız (Gizli) Rapor: Denetimi yapılan birimin-şubenin cevabını 

gerektirmeyen, banka genel müdürlüklerince incelettirilen genel ve özel sorunlara, 

bankanın yararıyla ilgili idari ve teknik konulara, yürürlükteki düzenlemelerin 

uygulanması sırasında karşılaşılan aksamalara ve bunların düzeltme yollarına yönelik 

                                                 

86 GÜREDİN; a.g.e., s.53 

87 YALKIN KOÇ, Yüksel; Denetim Standartları ve İlkeleri, Milli Prodüktivite Merkz. Seminer Notları, Ankara, 

1984  

88 YÜZGÜN, Arslan; Genel Denetim Yaklaşımı, Dünya Yayınları, No:14, 1984, s.131 
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olarak müfettişin görüş ve önerilerini içeren raporlardır. Yanıtsız raporlar; “Personel 

Raporları”, “İnceleme Raporları” ve “Soruşturma Raporları” olarak üç türdedir. 

Personel Raporları: Denetim yapılan birimde görev yapan elemanların tüm 

nitelikleri ile değerlendirildiği ve değerlendirilen elemanlarla ilgili bir takım önerilerin 

yer aldığı raporlardır. 

İnceleme Raporları: Denetim yapılan birim elemanlarının soruşturma 

kapsamına girmeyen her türlü eylemleri ile mesleki ve ilmi gelişmelerle ilgili olan 

araştırmalar için düzenlenen raporlardır. 

Soruşturma Raporları: Bankacılığı düzenleyen normlara ve yasalara aykırı 

niteliği olan, cezalandırılması gereken eylemlerin incelendiği raporlardır. 

Müfettişlerce düzenlenen raporların ilk değerlendirilmesi teftiş kurulları 

bünyesinde oluşturulan “İnceleme ve Okuma Kurulları”nca yapılır. Değerlendirme 

esnasında denetçi görüşü tartışılmaz, rapor maddi ve teknik açıdan değerlendirilir. 

Değerlendirmeden sonra raporlar genel müdürlük örgütünde, teftiş edilen şube ya da 

bölümün bağlı olduğu birime gönderilir. İlgili birim konuyu görüşür, tavsiye ve 

eleştirileri değerlendirir ve gerekli görülen düzeltmeleri yapar. Konuyla ilgili olarak 

yapılan düzeltme işlemlerinin teftiş kuruluna bildirilmesiyle denetim çalışması 

sonlandırılır. 

Geleneksel iç denetim sisteminde, risklerin tanımlanması, analizi ve nicel 

olarak ifade edilmesi iç denetim sisteminin doğrudan sorumluluğunda değildir. Banka 

genelinde bu görev icracı bir organ niteliğindeki “Aktif Pasif Yönetimi Komitesi” 

(APYK) tarafından yerine getirilmektedir. 

Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”89 

2’nci maddesinde Aktif Pasif Yönetimi Komitesi’ni, yönetim kurulu tarafından banka 

varlık ve yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine ilişkin 

politikaları belirlemek, banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra 

                                                 

89 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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edilecek kararları almak ve uygulamaları izlemekle görevlendirilen komite olarak 

tanımlamıştır. Komite yönetim kurulundan üyeler, operasyonel görevleri olan üst 

kademe yöneticileri, konuyla ilgili uzmanlar ve danışmanlardan oluşan icracı bir 

organdır. Mali tablolardaki aktif ve pasif kalemlerinin karşılıklı etkileşimlerini, içinde 

bulundukları piyasa koşulları ile birlikte göz önüne alarak, banka stratejilerine uygun en 

iyi aktif ve pasif kompozisyonunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Komitenin çalışmalarını daha iyi anlamak için aktif ve pasif yönetimini tanımlamak 

yerinde olacaktır. 

Pasif yönetimi bankanın sahip olduğu fon kaynakları ile banka için en uygun 

pasif kompozisyonu yaratmaktır. Fon kaynakları, özünde bir banka olduğu için 

mevduatlar, çeşitli kuruluşlardan alınmış krediler, ulusal ve uluslararası para ve sermaye 

piyasalarından elde edilen fonlar ile özsermaye olarak sıralanabilir. Aktif yönetimi ise 

farklı kaynaklardan elde edilen fonların yatırım alternatifleri arasında dağıtılmasıdır. 

Dağıtım yaparken her bir alternatifin risklilik derecesi ve buna karşılık gelen getiri 

miktarı dikkate alınır.90  

APYK, risk ölçümü sonuçları ve ortakların risk alma eğilimlerini dikkate 

alarak, “Riskten Korunma”, “Portföy Çeşitlendirme”, “Sigortalama” işlemleri ile banka 

risk düzeyini kabul edilebilir düzeylere indirmeye çalışır. Komitenin bu amaçla yaptığı 

çalışmalar basit anlamdaki risk yönetimi uygulamalarıdır. 

APYK tarafından sınırlı araç ve yöntemlerle başlayan ilk ve basit risk yönetimi 

uygulamaları günümüzde bankacılık sektörü denetim otoritesi ve kamu otoritesini de 

içine alacak şekilde genişlemiş ve ayrı bir yönetim fonksiyonu niteliği kazanmıştır. İlk 

uygulamalarda kullanılan teknikler büyük ölçüde bilanço kalemleriyle sınırlanmış statik 

tekniklerdir. APYK bir icra organı olması nedeniyle, bağımsız ölçüm ve değerlendirme 

yapmaktan uzaktır. Aldığı kararlar subjektif niteliklidir. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak 

için risk yönetimi fonksiyonu icra organlarından ayrılmış, iç denetim sisteminde 

bağımsız bir bölüm risk yönetimiyle görevlendirilmiştir. Ancak bu durum APYK’dan 

                                                 

90 BOLGÜN Evren K., AKÇAY Barış M.; Risk Yönetimi, Scala Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.247 
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vazgeçildiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Risk yönetimi fonksiyonunu yürüten birim 

sayısal hale getirdiği riskleri, bunların bankanın net faiz gelirlerinde ya da piyasa 

değerinde nasıl bir etki doğuracağını, yapacağı analizleriyle ortaya koyar. Bunlara 

karşılık alınması gereken risk azaltıcı ve dengeleyici önlemlere ilişkin önerilerde 

bulunur. Birim çalışmalarının sonucunda, bulgularını ve görüşlerini, bunlara karşı banka 

yönetiminin alması gereken önlemlere ve uygulanabilecek alternatif hareket tarzlarına 

ilişkin önerilerini yönetim kuruluna ve APYK’ya sunar. APYK yönetim kuruluyla 

birlikte, kendisine sunulan raporlar ışığında, bankanın gelirlerini ve sermayesini koruma 

altına alacak kararlar alır, uygular ve uygulatır. 

Risk yönetimi alanındaki çalışmalar 1988 yılında Basel Bankacılık Denetim 

Komitesi tarafından yayımlanan “Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının 

Uluslararası Düzeyde Birbiriyle Uyumlaştırılması, Basel Sermaye Uzlaşısı, BASEL-I” 

(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel 

Capital Accord, BASEL-I) ile başlamaktadır. Komite üye ülkelerden gelen öneriler ve 

görüşler ışığında raporda sürekli iyileştirmeler yapmış, son olarak Haziran 2004 

tarihinde “Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Birbiriyle 

Uyumlaştırılması, Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı, Gözden Geçirilmiş Düzenleme, 

BASEL-II” (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 

New Basel Capital Accord, A Revised Framework, BASEL-II) olarak bilinen nihai 

raporunu yayımlamıştır. Raporda risk yönetimi ayrıntılarıyla ele alınmış, bankaların iç 

denetim sistemi, risk yönetimi kavramı ile bir arada değerlendirilmiştir. Risk yönetimi 

alanında geliştirilen yeni tekniklere yer verilmiş, uygulama esasları belirtilmiştir. 

BASEL-II metninin risk yönetimi ve iç denetim alanına getirdiği açılımlar “Risk Odaklı 

İç Denetim Sistemi” (ROİDS) kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke BASEL-II ışığında bankacılık 

sektörünü yeni düzenlemektedir. Ülkemizde de benzer çabalar devam etmekte, BASEL-

II metni ile uyumlu yasa, yönetmelik ve tebliğler yayımlanmaktadır. 

Basel-I ve Basel-II uygulamaları ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır.  
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3.4. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM 

SİSTEMİNİN (ROİDS) YAPISI 

Bankacılık sektöründe risk yönetimi fonksiyonunun önem kazanması 

bankaların organizasyon yapılarında ve iç denetim sistemlerinde değişikliklere yol 

açmıştır. Risk odaklı iç denetim, geleneksel iç denetim sistemindeki değişim sonucu 

ortaya çıkan yeni ve modern bir iç denetim sistemidir. Gerek organizasyon yapısı, 

gerekse kullandığı denetim süreci yönünden geleneksel iç denetim sisteminden farklıdır. 

Risk Odaklı İç Denetim Sistemi Organizasyon Yapısı: 

“Risk Odaklı İç Denetim Sistemi” (ROİDS), banka denetim komitesine bağlı 

olarak çalışan; 

1. İç Kontrol Departmanı, 

2. Teftiş Kurulu Departmanı, 

3. Risk Yönetimi Departmanı 

olmak üzere üçlü bir yapı ile faaliyet göstermektedir.91  

ROİDS (Risk Odaklı İç Denetim Sistemi) yapısında bankanın tüm 

faaliyetlerine ilişkin önemli politika ve stratejileri onaylamak ve periyodik olarak 

incelemek, bankanın taşıdığı temel riskleri bilmek ve bu risklere ilişkin kabul edilebilir 

asgari ve azami sınırları belirlemek ve üst düzey yönetimin söz konusu riskleri tespit 

etmesi, ölçmesi, yönetmesi ve kontrol etmesi konusunda gerekli tedbirler almasını 

temin etmek; bankanın kurumsal yapısını onaylamak ve üst düzey yönetimin iç denetim 

sisteminin işlerliğini izlemesini sağlamak, uygun ve etkin bir iç denetim sistemini 

kurmak ve sürdürülmesini sağlamaktan nihai olarak yönetim kurulu sorumludur. (Basel 

Committe on Banking Supervision, 1998) 

Yönetim kurulunun banka iç denetim sistemine ilişkin sorumluluğunu yerine 

getirmesine yardımcı olmak üzere, “Denetim Komitesi” oluşturulur. Denetim komitesi 

                                                 

91 ASLAN; a.g.e., s.121 
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en az iki üyeden oluşur. Komite üyeleri icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri 

arasından seçilir. 

Denetim komitesi; iç kontrol merkezi, teftiş kurulu, risk yönetim merkezi ve 

bağımsız denetim kuruluşlarından görevlerinin ifasıyla ilgili olarak raporlar almak ve 

bankanın faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini olumsuz 

etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması 

halinde bu hususları yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Komite altı aylık 

dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile bankada alınması 

gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın 

faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi açısından önemli gördüğü diğer hususlara 

ilişkin görüşlerini yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. (Bankacılık Kanunu, 

md.24) 

Şekil 2: Risk Odaklı İç Denetim Sistemi Organizasyonu 

 

Kaynak: Yüzbaşıoğlu Nejat A; Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi, Risk Yönetimi Konferansı 
Notları, Risk Yöneticileri Derneği-Finans Dünyası, İstanbul, 16.01.2003 

İç denetim sistemi faaliyetlerin verimliliğinin ve etkinliğinin sağlanmasını, 

finansal ve idari konulara ait bilginin güvenirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde 

edilebilirliğinin, banka faaliyetlerinin yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere tam 

anlamıyla uygunluğunun sağlanmasını amaçlar.92

Bankacılık Kanunundaki tanımıyla; Bankalarda bütün birim, şube ve konsolide 

ortaklıkları kapsamak şartıyla, faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere 
                                                 

92 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”. 
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ve bankacılık ilkelerine uygunluğunu denetlemekle yükümlü sisteme iç denetim sistemi 

denilmektedir.93

Yönetmelikte iç denetim sisteminin amacı “üst yönetime banka faaliyetlerinin 

5411 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler 

doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol ve risk sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği 

konusunda güvence sağlamaktır” şeklinde belirtilmektedir.94

Günümüzde iç denetim bireye ve hataya dayalı yaklaşımdan, organizasyona, 

sürece ve sisteme odaklı bir yaklaşıma dönüşmektedir. Diğer bir ifadeyle, işin doğru 

yapılıp yapılmadığı yerine, doğru işin yapılıp yapılmadığını irdeleyen bir yaklaşım 

gündemdedir.95

Bankalarda iç denetim sisteminden beklenen amacın yerine getirilebilmesi için 

iç denetim kapsamında şu faaliyetlerde bulunulur:96

• Banka içi herhangi bir kısıtlama olmaksızın bankanın tüm faaliyetleri, yurt içi ve 

yurt dışı şube ve genel müdürlük birimleri de dahil olmak üzere, diğer birimleri 

dönemsel ve riske dayalı olarak incelenir ve denetlenir, eksiklik, hata ve 

suiistimaller ortaya çıkarılır, 

• Ortaya çıkarılan eksiklik, hata ve suiistimallerin yeniden ortaya çıkmasını 

önlemek ve banka kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak 

için görüş ve önerilerde bulunulur, 

• BDDK’ya ve banka üst yönetimine iletilen bilgi ve raporların doğruluğu ve 

güvenilirliği değerlendirilir. 

Etkin bir iç denetim sistemi, bankacılık faaliyetlerinin tam ve güvenli olarak 

sürdürülmesi için gerekli bir yapıdır. Güçlü bir iç denetim sistemi bankanın amaçlarına 

ulaşılması, uzun dönemli kar hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve güvenilir finansal ve 

idari raporlamanın sürdürülebilmesi için gereklidir. 

                                                 

93 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, md.32 

94 BDDK, a.g.y., md.21 

95 UZUN, Ali Kamil; “Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu ve Önemi”, a.g.d., s.70 

96 BDDK, a.g.y., md.21 
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İç denetimin temel işlevi, mali tablo hazırlama ile ilgili kontroller de dahil, 

bankanın iç kontrol sistemlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla banka içinde 

tesis edilmiş olan bağımsız bir değerlendirme işlevidir. İç denetçiler tesis edilmesi 

gereken iç kontrol sistemleri konusunda üst yönetime danışmanlık yapmış olsalar bile, 

üst yönetim tarafından veya üst yönetimin talimatıyla kurulmuş olan iç kontrollerin iç 

denetçiler tarafından analizi ve eleştirilmesi engellenmemelidir.97

Bankalar, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap 

verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, uygun iç denetim ve risk yönetim 

sistemlerini kurmak, devam ettirmek ve geliştirmek zorundadırlar. İç denetim yapısı 

kapsamındaki iç kontrol, teftiş ve risk yönetimi fonksiyonları içindeki faaliyetler, 

yönetim kurulu, üst düzey yönetim, bankanın her düzeydeki personeli ile teftiş kurulu, 

iç kontrol merkezi ve risk yönetimi grubu tarafından yürütülür. İç denetim ve risk 

yönetim düzenlemeleri, bu birimlerin birbirinden bağımsız, iç kontrol işlevi kapsamında 

banka yönetim kuruluna ve üst düzey yönetimine karşı ayrı ayrı sorumlu olmalarını 

sağlayacak şekilde yapılmalıdır.98

Bankalarda iç denetim sistemi, banka yönetiminin en önemli unsuru ve aynı 

zamanda bankacılık faaliyetlerinin tam ve güvenli olarak sürdürülmesi için gerekli bir 

yapıdır. Güçlü bir iç denetim sistemi, bankanın amaçlarına ulaşılması, uzun dönemli kâr 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve güvenilir mali ve idari raporlamanın sürdürülmesi için 

gereklidir. İç denetim sistemi aynı zamanda, bankaların hem ilgili yasa ve 

yönetmeliklere hem de kendi politika ve yöntemlerine uyumlu olarak faaliyet 

göstermesine ve bankanın ticari itibarını olumsuz etkileyebilecek beklenmedik risklerin 

en aza indirilmesine yardımcı olur.99

                                                 

97 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi; “Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış 

Denetçiler ile İlişkisi”, http://www.tbb.org.tr

98 ASLAN; a.g.e., s.77,78 

99 YURTSEVER, Gürdoğan; “Türk Bankacılığının Kontrol ve Denetim Yapısı İçinde İç Kontrol Merkezinin Yeri”, 

Active Finans ve Bankacılık Dergisi, Sayı:33, Kasım-Aralık 2003, s.52 
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3.4.1. İç Kontrol Departmanı 

SPK tarafından yayınlanan Seri:X 16 No’lu Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış 

Denetim Hakkında Tebliğ’in 28. maddesine göre İç kontrol sistemi; 

“Yönetim politikalarına uymak da dahil olmak üzere işlerin düzenli ve etkin 

yürütülmesi, varlıkların korunması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve 

belirlenmesi, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması ve mali bilgilerin 

güvenilir olarak zamanında derlenmesi amacıyla işletmede uygulanan organizasyon 

planı ile bunlara ilişkin tüm yöntemleri kapsayan bir süreçtir.” 

İç kontrol sistemi, işletme yönetimi tarafından kararlarının uygulamaya 

geçirebilmesinde uygulanan temel ilkeler, yöntemler ve önlemlerden meydana gelen 

sistemdir.100

İç kontrol bir yönetim fonksiyonu olup, asıl olarak yönetim için oluşturulur. 

Çünkü iyi kontrol iyi banka demektir. Etkin bir iç kontrol sisteminden yönetim dışında 

bağımsız denetçiler de yararlanabilir. Ancak, bağımsız denetçiler daha dar kapsamlı, 

finansal tabloları etkileyebilecek kontrollerle ilgilenirken iç denetçiler ve yöneticiler 

daha geniş kapsamlı kontrollerle ilgilenirler.101

Bankalarda iç kontrol sistemi, banka faaliyetlerinin, yönetim stratejisi ve 

politikaları çerçevesinde düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut yasa ve kurallara 

uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, yürütülen ve her düzeydeki 

personel tarafından uyulması zorunlu olan kontrol faaliyetlerinin tümünü ifade eder.  

Bankanın her faaliyeti ve her birimi iç kontrol kapsamına girer. İç kontrol 

sürekli bir faaliyet olarak, iş akımlarının gerçekleştirildiği süreçlerin içinde, yerinde ve 

uzaktan izleme yoluyla yürütülür. Tüm birimler arasında gerekli olan sürekli iletişim iç 

kontrol merkezi tarafından sağlanır.102

                                                 

100 KAVAL; a.g.e., s.88 

101 UZAY; a.g.e., s.1 

102 ASLAN; a.g.e., s.79 
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İç kontrol işlevi kapsamındaki faaliyetler, yönetim kurulu, üst düzey yönetim 

ve bankanın her seviyedeki personeli ile teftiş kurulu, iç kontrol merkezi ve risk 

yönetimi grubu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, bu birimlerin, görevlerini 

bankanın temel faaliyetlerinden bağımsız olarak ve objektif bir şekilde yerine 

getirmeleri için gerekli tüm tedbirleri almakla veya alınmasını sağlamakla yükümlü 

kılınmıştır.103

İç kontrol sisteminden beklenen amaçların sağlanabilmesi için bazı 

zorunluluklar bulunmaktadır. Bu zorunluluklar:104

• Banka bünyesinde işlevsel görev ayrımının sağlanması ve sorumlulukların 

paylaştırılması, 

• Muhasebe ve finansal raporlama sisteminin, bilgi sisteminin ve banka içi 

iletişim kanallarının etkin bir biçimde çalışmasını sağlayacak şekilde tesis 

edilmesi, 

• Acil ve beklenmedik durumlar için planların hazırlanması, 

• İç kontrol faaliyetlerinin oluşturulması, 

• Bankanın iş süreçleri üzerinde kontrollerin ve iş adımlarının yer aldığı iş akış 

şemalarının hazırlanmasıdır. 

Banka içi yapılan kontroller sonucu elde edilen raporların sonuçları iç kontrol 

birimine raporlanmakta ve bu birim bünyesinde muhafaza edilmektedir. Gönderilen bu 

raporlar, operasyonel faaliyetleri yürüten banka personeli ve iç kontrol personeli 

tarafından yapılanlar olmak üzere ayrıştırılır. Ayrıştırılan bu raporlar daha sonra 

niteliklerine göre sınıflandırılmakta ve değerlendirmelerinin yapılması amacıyla iç 

kontrol birimi yöneticisi ile ilgili üst düzey yönetime sunulmaktadır. Bu 

değerlendirmelerin sonucu olarak, iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ya da iç kontrol 

faaliyetlerinin aksamadan devam ettirilmesi için gerekli görülen tedbirler alınır. Son 

                                                 

103 TAKAN, Mehmet; Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, Geliştirilmiş İlaveli 2.Baskı, Nobel Yayıncılık, 

Ankara, 2002, s.497 

104 BDDK; a.g.y., md.9 
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olarak da iç kontrol sistemi bünyesinde gerçekleştirilen tüm bu faaliyetler hakkında en 

fazla üç ayda bir olmak üzere denetim komitesine bilgi verilmektedir.105

3.4.1.1. İç Kontrol Faaliyetleri 

İç denetim, işletmelerin kendi iç kontrollerinin tatmin edici düzeyde işlediğini 

teyit etmek amacıyla kendi yararına sürdürdüğü bir denetimdir.106 İç kontrol ise işletme 

varlıklarını korumak ve her türlü kayıpları önlemek, muhasebe verilerinin doğruluğunu 

ve güvenirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin etkinliğini geliştirmek ve yönetim 

politikalarına bağlılığı özendirmek amaçlarını gerçekleştirmek için bir işletmedeki örgüt 

yapısı, uygulanan yöntemler ve ölçülerin tamamıdır. İç kontrol uygulamalarına 

verilecek örnekler belirli belgelerde, işlemlerde birden fazla imzanın zorunlu 

olmasından, görev bölümü yapılmasına, kontrol hesapları tutulmasına, özel şifreler 

kullanılmasına ve bilgisayar dosyalarının yedeklenmesine kadar genişlemektedir. 

İşletmeler fiziki olarak büyüyüp, faaliyetlerinin sayı ve karmaşıklığı arttıkça 

yönetimin işletme faaliyetlerini doğrudan doğruya kontrol etme imkanı azalmaktadır. 

İşletme yönetimi için ortaya çıkan bu olumsuz gelişme ancak etkin bir iç kontrol sistemi 

kurmak ve yönetmekle giderilebilir.107 İyi işleyen bir iç kontrol sisteminin hem iç hem 

de dış denetim çalışmalarına önemli katkıları bulunmaktadır. Son yıllarda bağımsız 

denetim çalışmalarında, kullanılan verilerin üretildiği muhasebe sisteminin 

güvenirliğinin anlaşılması için bankanın iç kontrol sisteminin etkinliğinin incelenmesi 

ve değerlendirilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Bağımsız denetçiler, denetlenen 

işletmenin muhasebe sistemi tarafından tutulan hesapların ve hazırlanan finansal 

raporların güvenirliğini saptamak ve yıl sonu denetimi sırasında uygulanacak denetim 

işlemlerinin türünü, kapsamını, ayrıntı derecesini ve uygulama zamanını belirlemek 

amaçlarıyla işletmenin iç kontrol sistemini incelerler. Dış denetçilerin işletmenin 

kontrol sistemini gözden geçirmelerindeki temel amaç, çalışanların yukarıda belirtilen 

                                                 

105 BDDK; a.g.y., md.19 

106 AKARKARASU, Nahit; Halka Açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim Kurullarının Etkinleştirilmesi İçin 

Öneriler, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi, Yeterlik Etüdü, İstanbul, 2000, s.17 

107 UZAY; a.g.e., s.49 
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amaçlara ulaşmak için tesis edilen kontrol sistemine uyup uymadıklarının ve sistemin 

işlerliğinin, üst yönetim tarafından saptanmış yönerge ve kurallara uygun davranılıp 

davranılmadığının belirlenmesidir. İç kontrolün ayrıca, bankanın iş ve işlemlerinin 

gerçeğe uygun ve doğru olduğu yönünde yönetimin tatmin olmasında da büyük önemi 

bulunmaktadır. 

Bu kapsamda iç kontrol sistemi, mali kontroller ve yönetsel kontroller olmak 

üzere iki bölüme ayrılarak incelenebilir:108

Mali Kontroller : Bir bankanın varlıklarının korunması ve finansal kayıtların 

güvenirliği ile ilgili tüm yöntem ve yordamları kapsar. Genel olarak harcama yetkisi 

verme ve onay sistemleri, kayıt ve raporlama sistemleri, varlıkların korunması, işletme 

içi denetim ve vergi denetimi gibi kontroller bu gruba girer. Genellikle iç kontrol 

denildiğinde muhasebe kontrolleri anlaşılır. Bağımsız denetim çalışmalarında muhasebe 

kontrollerine daha fazla önem verilir. 

Yönetsel Kontroller : Banka faaliyetlerinin etkinliğini, faaliyetlerin 

verimliliğini ve yönetim politikalarına bağlılığını artırma amaçları ile sıkı ilişkisi olan 

fakat finansal kayıtlar ile dolaylı ilgisi bulunan tüm yöntem ve prosedürler ile 

organizasyon planını kapsar.109 İstatistiki analizler, hareket ve zaman etütleri, personel 

eğitim programları ile kalite kontrolü gibi kontroller bu gruba girer. 

3.4.1.2. Bankalarda İç Kontrol Süreci 

08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların İç 

Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”’te bankalarda iç kontrol 

süreci ve faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki unsurlara yer verilir; 

a) Yönetim kurulu ile banka üst düzey yönetiminin gözetim ve incelemeleri: 

Banka yönetim kurulu, bankanın amaç ve hedefleri doğrultusunda gelişmeleri, bütçe ve 

                                                 

108 GÜRBÜZ; a.g.e., s.46 

109 GÜRBÜZ; a.g.e., s.46 
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performans hedeflerine uygunluğunu gözler ve ortaya çıkan aksaklıklar için uyarı 

yapmak suretiyle iç kontrol sürecine işlerlik kazandırır. 

b) Faaliyet kontrolleri: Bu kontroller, birim veya servis yöneticilerinin 

olağanüstü durumlar hakkında günlük, haftalık ve aylık raporlar ile genel performans 

raporlarını incelemelerini ve değerlendirmelerini kapsar. 

c) Maddi unsurlara ilişkin kontroller: Genellikle bankaya ait nakit para, menkul 

kıymetler gibi finansal varlıklar da dahil olmak üzere maddi varlıklara erişilebilmesine, 

bunların kullanımına ve saklanmasına yönelik kurallara ve sınırlamalara uyumun 

incelenmesini, tüm maddi varlıkların periyodik envanterinin çıkarılmasını ve 

değerlendirilmesini içerir. 

d) Limitlere uygunluk incelemeleri, aşım ve aykırılıkların takibi: Genel ve özel 

risk sınırlarına uyulup uyulmadığı incelenir ve limit aşımları yakından izlenir. 

e) Onay ve yetki sistemi: Organizasyon yapısı içinde işlevsel görev ayrımları 

yapılır, çift taraflı ve çapraz kontrol ve imza usulleri tesis edilir, yetki ve sorumluluklar 

açıkça tanımlanır, belirli limitlerin üzerindeki işlemler için onay ya da yetki alınması 

yükümlülüğü konulur. 

f) Sorgulama ve mutabakat sistemi: İşlem detaylarının ve kullanılan risk 

yönetim modellerine ait çıktıların tutarlılığının araştırılması, hesapların karşılaştırılması, 

kontrol listelerinin hazırlanması ve periyodik mutabakatların gerçekleştirilmesi suretiyle 

iç kontrol sistemi etkin bir biçimde işletilir. Bu incelemeler sonucunda saptanan mevcut 

veya potansiyel sorunlar yetkili üst düzey yöneticilere rapor edilir. 

3.4.1.3. İç Kontrol Merkezi ve İç Kontrol Merkezinin Yapısına İlişkin Esaslar 

“İç Kontrol Merkezi” banka içindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde 

çalıştırılmasıyla görevli iç denetim organıdır.  

İç kontrol Merkezi, bankalarda iç kontrol faaliyetlerinin tasarımı, yönetimi ve 

eşgüdümü amacıyla doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak kurulur. İç kontrol 

merkezinde bir başkan ile yeteri kadar iç kontrol elemanı görev yapar. İç kontrol 

merkezinin çalışma esas ve usulleri, yönetim kurulu tarafından, teftiş kurulu ile üst 
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düzey risk komitesinin görüşü alınarak tespit edilir. İç kontrol merkezi fiziki olarak 

banka Genel Müdürlüğünde yer alır.110

İç kontrol sistemi, operasyonların etkinliği, finansal raporlama ve bilgilendirme 

sistemlerinin güvenilirliği ve her türlü mevzuat, politika ve prosedürlere bağlılığın 

sağlanması konularında yönetim kuruluna makul bir teminat verilebilmek için 

oluşturulmuş bütün kontrol sistemlerini içermektedir. İç kontrol merkezinin çalışma 

alanı, banka bünyesinde tesis edilen finansal, operasyonel ve diğer kontrol sistemlerinin 

tümünü kapsamaktadır. Merkez, istenilmeyen olayları önleyici kontrol faaliyetlerini, 

istenilmemekle beraber meydana gelmiş olaylarda kanıtlayıcı ve düzeltici niteliğe sahip 

araştırıcı kontrol faaliyetlerini ve beklenen bir faaliyetin oluşmasını teşvik edici niteliğe 

sahip yönlendirici kontrol faaliyetlerini düzenler. Söz konusu kontroller, idari kontroller 

ile yönetim, finans ve muhasebe kontrollerini, operasyonel kontrolleri, finansal ürün ve 

hizmetlere ilişkin kalite kontrollerini içerir.111 İç kontrol merkezi çalışmalarında; 

- Organizasyon yapısının etkinliği, 

- Yetki ve onay sistemlerine uyum, 

- Görevlerin ayırımı, 

- Personel rotasyonu, 

- Sağduyulu personel politikaları, 

- İzin ve dinlendirme politikaları, 

- Muhasebe prosedür ve standartları, 

- Operasyonel sorumluluklar, 

- Kayıtların güncelliği, 

- Kayıtların izlenebilirliği ve anlaşılırlığı, 

- Hesap kayıt standardizasyonu, 

- Fiziki varlıkların korunması, 

- Nakit para ve diğer kıymetli evrakın korunması, 

- Müşterek muhafaza ve ikili kontroller, 

- Eleman alım prosedürleri, 
                                                 

110 TAKAN; a.g.e., s.505 

111 YAVUZ; a.g.d., s.48 
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- Raporlama ve aksaklık bildirim mekanizmalarını inceler.112  

Geleneksel iç denetim sisteminde bulunmayan iç kontrol merkezi, risk odaklı 

iç denetim sisteminde, operasyonel riskin azaltılması alanında önemli bir araçtır. İç 

kontrol merkezi incelemeleri sırasında, banka yönetimi tarafından alınan kararlar, 

belirlenen hedefler, yasal düzenlemeler, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve 

standartlarını referans alabilecektir. 

Basel Bankacılık Denetim Komitesi iç kontrol fonksiyonunun operasyonel 

görevleri olmayan ayrı personeller tarafından gerçekleştirilmesini önermektedir. 

Günümüzde Basel Komite üyesi ülkelerin tamamında bankalar ayrı iç kontrol 

merkezleri oluşturmuştur. Ülkemizdeki bankalar da iç kontrol faaliyetlerinin tasarımı, 

idaresi ve eşgüdümü amacıyla ayrı iç kontrol merkezleri tesis etmektedir. İç kontrol 

merkezinde bir başkan ile yeteri kadar iç kontrol elemanı görev yapar. Çalışma esas ve 

usulleri, yönetim kurulu tarafından, teftiş kurulu ile üst düzey risk komitesinin görüşü 

alınarak hazırlanır. 

İç kontrol merkezine bağlı iç kontrol elemanları, görevlerini fiziken bankaların 

işlevsel birimleri bünyesinde gerçekleştirirler. Bu elemanlar, bankacılık ve diğer 

finansal hizmetlerin verilmesinde çalıştırılamazlar. İç kontrol elemanları, bankanın tüm 

işlevlerinin güvenli bir biçimde icra edilmesini iç kontrol mekanizmaları vasıtasıyla 

izlemek, incelemek ve kontrol etmek amacıyla raporlamaya dayalı bilgi talebinde 

bulunurlar, çeşitli kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel veya özel gözlemlere 

ve izlemeye dayalı kontrol ya da inceleme yaparlar. Tespitlerini raporlara bağlarlar veya 

uyarı mesajları hazırlayarak ilgili birimleri, izledikleri, inceledikleri ve ilişkin olarak 

banka personelinden ilave açıklama isteme, fikirlerine başvurma, gerekli gördüklerinde 

teftiş kurulunu, risk yönetim merkezini ve bankanın yönetim kademelerinin tümünü 

uyarma yetkileri vardır.113  

                                                 

112 ASLAN; a.g.e., s.83 

113 BDDK; a.g.y., md.25 
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08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç 

Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmeliğe göre İç Kontrol 

Merkezinin Yapısına İlişkin esaslar aşağıdaki gibidir; 

1. İç kontrol işlevi kapsamındaki faaliyetler, yönetim kurulu, üst düzey 

yönetim ve bankanın her seviyedeki personeli ile teftiş kurulu, iç kontrol merkezi ve 

risk yönetimi grubu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, bu birimlerin, görevlerini 

bankanın temel faaliyetlerinden bağımsız olarak ve objektif bir şekilde yerine 

getirmeleri için gerekli tüm tedbirleri almakla veya alınmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Teftiş kurulu, iç kontrol merkezi ve risk yönetim grubunun yetki ve sorumluluk alanları, 

eleman sayısı ve bunların aralarındaki işbirliği, yönetim kurulunca belirlenir. (m.5) 

2. Yönetim kurulu, bankanın kontrol faaliyetlerine ilişkin önemli strateji ve 

politikaları oluşturarak, onaylar, uygulanmasını dönemsel olarak inceler ve bankanın 

bünyesinde kurumsal yapıya uygun ve etkin bir iç denetim sistemi ile risk yönetim 

sisteminin kurulması ve sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirleri alır. Yönetim kurulu, 

yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak bankanın genel yönetim yapısında iç 

denetim ve risk yönetim sistemlerine açıkca yer verir; bu sistemlerin idari yapısına, 

personelin teminine, kalitenin sağlanmasına ilişkin esas ve usulleri belirler. (m.6) 

3. Üst düzey risk komitesi, bankanın konsolide ve konsolide olmayan bazda 

izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin, politikalarının hazırlanmasından, yönetim 

kurulunun onayına sunulmasından ve uygulamaların izlenmesinden sorumlu tutulur. 

(m.8) 

4. Etkin bir iç kontrolün sağlanmasında, tüm personelin kendi sorumluluklarını 

yerine getirmeleri, meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalar ile görevleri 

dolayısıyla karşılaştıkları banka politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi 

hususları üst düzey yönetime aktarmaları için görev ve yetkiler, yazılı olarak tanımlanır 

ve ilgili personele bildirilir. (m.9) 

5. Yönetim kurulu, mesleki ve ahlaki standartların geliştirilmesini ve her 

seviyedeki personelin iç kontrolün önemini ve üzerine düşen yükümlülüğü 

özümsemesini sağlayacak kurum içi kontrol kültürünün oluşturulmasını sağlar. İç 

kontrollerle ilgili detaylı uygulama usullerinin oluşturulması konusunda banka 

bünyesinde özel birimler görevlendirebilir. (m.11) 
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6. İç kontrol işlevinin iyi çalışmasının ve gerekli bilgi ihtiyacının 

karşılanmasının sağlanması bakımından verilerin ve diğer bilgilerin elektronik ortamda 

saklanılmasına ve kullanılmasına olanak veren, güvenilir etkin yönetim bilgi 

sistemlerinin tesis edilmesi zorunludur. (m.16) 

7. İç denetim sisteminin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması bakımından, 

bankalarda yeterli ve etkin bir iletişim sistemi tesis edilir. Bankanın organizasyon yapısı 

içinde bilginin yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay olmak üzere bankanın 

tüm yönetim kademeleri ile personeline ulaşacak biçimde akışı ve bankanın amaçları, 

politikaları, uygulama usulleri ve beklentileri hakkında alt birim yöneticilerinin ve 

operasyonda görevli personelin tam anlamıyla bilgi sahibi olması sağlanır. Personele 

yönlendirilecek bilgilerin içeriğinde banka faaliyetlerine ilişkin politikalara, bunların 

uygulama usullerine ve bankanın faaliyet performansına ilişkin verilere yer verilir. 

Banka personelinin görev ve sorumluluklarına ilişkin kuralları bilmeleri ve gerekli 

bilgilerin ilgili personele hızlı bir biçimde ulaşması sağlanır. (m.16) 

8. Bankalar iç denetim faaliyetlerini, iç denetime ilişkin yürürlükteki mevzuatta 

yer alan iç denetim standartlarına göre yürütürler. Bu standartların mevzuatta 

belirlenmemiş veya bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından yeterince açık olmadığı 

hallerde uluslararası düzeyde kabul gören “İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) İç 

Denetime İlişkin Profesyonel Uygulama Standartları” (The Institute of Internal 

Auditors’ Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) dikkate alınır. 

(m.22) 

Çalışma kapsamında ele alınan özel bir bankanın üst düzey yönetiminde, iç 

denetim merkezinden sorumlu bir banka yetkilisiyle yapılan görüşmelerde banka 

organizasyon yapısı içinde iç denetim sisteminin yeri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

Buna göre İç Kontrol Merkezi, Risk Yönetim Merkezi ve Teftiş Kurulu bankanın 

Yönetim Kuruluna bağlı bir yapı içinde faaliyet göstermektedir. 
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Şekil 3 : Banka Organizasyon Yapısı İçinde İç Denetim Sistemi 

 

Kaynak: Örnek Banka Organizasyon Şeması 

Yönetmeliğin 24. maddesine göre bankalar, iç kontrol faaliyetlerinin tasarımı, 

idaresi ve eşgüdümü amacıyla doğrudan yönetim kuruluna bağlı bir iç kontrol merkezi 

tesis ederler. İç kontrol merkezinde bir başkan ile yeteri kadar iç kontrol elemanı görev 

yapar. İç kontrol merkezinin çalışma esas ve usulleri, yönetim kurulu tarafından, teftiş 

kurulu ile üst düzey risk komitesinin görüşü alınarak saptanır. İç kontrol 

faaliyetlerinden bazılarının teftiş kurulunca gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması 

halinde, diğer kontrol faaliyetlerinin nasıl ifa edileceği iç kontrol merkezi tarafından 

saptanır. Bankada standartların yerine getirilip getirilmediği, kurallara ve sınırlamalara 

uyulup uyulmadığı, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı hususları, belirlenen değişik 
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yönetim kademelerinde ve ilgili kontrol basamak ve noktalarında kontrol edilerek 

tespitlerin niteliği de dikkate alınmak suretiyle normal veya acil bir şekilde iç kontrol 

elemanlarınca ilgili yönetim kademesine ve iç kontrol merkezine aynı zamanda 

bildirilmesi temin edilir. İç kontrol elemanlarının görev yaptığı mahaldeki bankanın 

faaliyetlerini yürüten diğer personelle olan kontrol ilişkisinin iç kontrol merkezi 

tarafından eşgüdümü sağlanır. 

İç kontrol sürecinin etkinliği iç kontrol merkezi tarafından izlenerek 

değerlendirilir ve gerektiğinde bu süreçte yeni ya da daha önceden karşılaşılmamış veya 

tanımlanmamış riskleri de kapsamına almak üzere kontrol etkinliğini koruyacak 

değişiklikler hızla gerçekleştirilir.114

3.4.1.4. İç Kontrol Merkezi Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları 

İç kontrol merkezi, banka bünyesinde oluşan finansal, işlevsel ve diğer kontrol 

sisteminin tümünü kapsar. Merkez istenilmeyen olayları önleyici kontrol faaliyetlerini, 

istenilmemekle beraber meydana gelmiş olaylarda kanıtlayıcı ve düzeltici niteliğe sahip 

araştırıcı kontrol faaliyetlerini ve beklenen bir faaliyetin oluşmasını teşvik edici niteliğe 

sahip yönlendirici kontrol faaliyetlerini düzenler. Bu kontroller, yönetsel kontroller ile 

finans ve muhasebe kontrollerini, operasyonel kontrolleri, finansal ürün ve hizmetlerle 

ilgili kalite kontrollerini kapsar.115

Çalışma kapsamında ele alınan bankanın üst düzey yönetiminde, iç denetim 

merkezinden sorumlu banka yetkilisiyle yapılan görüşmelerde banka iç kontrol 

merkezinin şu amaçları gerçekleştirecek şekilde oluşturulduğu belirtilmiştir; 

• Bankanın tüm işlemlerinin kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler başta olmak 

üzere tüm yasal düzenlemelere, yönetim kurulu karar ve direktiflerine ve genel 

müdürlük talimatlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, 

• Bankanın tüm organizasyon ve faaliyetleri ile kontrolünde bulundurduğu ve 

konsolidasyon kapsamındaki iştirak şirketleri ile bankanın sunduğu hizmetlere 
                                                 

114 TAKAN; a.g.e., s.506 

115 ASLAN; a.g.e., s.122 

 76



  

destek sağlayan şirketlerde denetimde bulunmak, bu konularda yönetim 

kuruluna ve banka yönetimine bilgi aktarmak, 

• Erken uyarı sistemleri gerçekleştirerek olası riskleri önceden bildirmek ve önlem 

alınmasını sağlamak, 

• Bölümlerin ve konsolide bazda bankanın finansal performansı ile ilgili gerekli 

inceleme ve kontroller yapmak, 

• Bankanın bilançosunu ve diğer resmi raporların mevcut yasal düzenlemelerle 

sirküler ve izahnamelere uygunluğunun kontrolünü gerçekleştirmek, 

• Tüm personelin, kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri, banka politikalarına 

aykırı ve yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları 

konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve bu konularla ilgili rapor hazırlayarak 

ilgili mercilere göndermek. 

Örnek bankanın iç kontrol merkezinin belirtilen amaçlar doğrultusunda yerine 

getirdiği görev ve sorumlulukları ise şunlardan oluşmaktadır; 

• Bankada etkin bir iç denetim yapısı oluşturmak ve işletmek, sürekli şekilde 

gözden geçirmek ve değerlendirmek, 

• Bankada yürütülen iç kontrol faaliyetlerinde bütünlüğü sağlamak, 

• Banka işlem ve faaliyetlerinin mevzuata, BDDK’ca belirlenen standartlara ve 

banka politikası ile etik kurallara uygunluğunu denetlemek, 

• BDDK tarafından denetleme faaliyetleri ile ilgili olarak istenen bilgileri ilgili 

kuruma raporlamak, 

• Bütün banka işlemlerinin belirli kurallara bağlanmasını ve standardize 

edilmesini sağlayarak denetimin etkinliğini artırmak, 

• Bankaya ait para, menkul kıymet gibi maddi varlıklara erişilebilmesine, bunların 

kullanımına ve saklanmasına yönelik kuralların ve sınırlamaların uygunluğunu 

denetlemek, 

• İşlem ve faaliyetlere yönelik olarak genel müdürlükçe belirlenen genel ya da 

özel risk sınırlarına uyulup uyulmadığını incelemek ve limit aşımlarını takip 

etmek, 
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• Denetim faaliyetlerine ilişkin denetim planları ve raporları hazırlamak, denetim 

sonuçlarını değerlendirmek, bu sonuç ve değerlendirmeleri gerektiğinde üst 

yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna raporlamak, 

• Bankanın muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunu incelemek ve 

güvenilirliğini denetlemek, 

• Bankanın her seviyesinde iç kontrol kültürünün oluşması amacıyla gerekli 

önlemleri almak ve uygulamak, 

• Bankanın iç kontrolüne yönelik yönetmelik oluşturmak, iç denetim faaliyetlerine 

ilişkin esas ve ilkeleri belirlemek, 

• Eğitim programlarının hazırlanması ve eğitimin verilmesinde, eğitim birimine 

destek vermek. 

Bununla birlikte iç kontrol merkezinin kuruluş, görev, yetki ve 

sorumluluklarını, iç kontrol merkezi tarafından denetlenenlerin yükümlülüklerini, iç 

kontrol elemanlarının çalışma ilke ve yöntemlerini belirlemek amacıyla iç kontrol 

merkezi yönetmeliği hazırlanmıştır. Banka, yönetmeliğe ek olarak kontrol merkezinin 

organizasyon yapısını da oluşturmak zorundadır. Banka yönetmeliği kapsamında 

oluşturulan iç kontrol merkezi organizasyon yapısı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 
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Şekil 4 : Bankalarda İç Kontrol Merkezinin Organizasyon Yapısı.116

 

Kaynak: Örnek Banka İç Kontrol Merkezi Organizasyon Yapısı 

Çalışmada ele alınan bankanın iç kontrol merkezi bir başkan, yeterli sayıda 

müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı ve büro personelinden 

oluşmaktadır. Başkan ve müdürlerin dışındaki diğer personele iç kontrol elemanı olarak 

genel bir isim verilmektedir. 

Çalışma kapsamında ele alınan bankanın iç kontrol merkezinde yer alan 

üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki hususları kapsamaktadır; 

İç Kontrol Merkezi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları; 

• İç kontrol merkezini yönetmek, iç kontrol elemanlarının çalışmalarını 

düzenlemek ve denetlemek, 

• İç kontrol usullerini gösteren uygulama talimatlarını hazırlamak, onaylanan iç 

kontrol programlarını uygulamak, uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek 

güçlükleri giderecek önlemleri almak, 

                                                 

116 Çalışma kapsamında ele alınan bankanın iç kontrol merkezinin organizasyon yapısı. 
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• Müdürlerden ve elemanlardan gelen raporları her aşamada incelemek, uygulama 

birliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemleri almak, 

• Kontroller sonrasında hazırlanan raporları ilgili bölümlere ve gerekli durumlarda 

teftiş kurulu başkanlığına iletmek, 

• İç kontrol merkezinin kadrosunu önermek, iç kontrol elemanlarının göreve 

alınmaları ve terfi ettirilmelerine ilişkin işlemleri yerine getirmek ve iç kontrol 

elemanları hakkında performans raporları düzenlemek, 

• İç kontrol merkezinin faaliyetleri ve sonuçları hakkında dönemler itibariyle 

raporlar hazırlayarak görevli yönetim kurulu üyesi ve genel müdüre sunmak, 

• Hazine İç Kontrol Merkezi Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları; 

• Bölümlerin hazine, menkul ve bunlarla ilgili operasyon işlemlerinin uygunluk, 

verimlilik ve karlılık kriterleri çerçevesinde yönetildiğini kontrol etmek, 

• Hazine ve menkul riskleri ile ilgili limit ve standartları denetlemek, aşım ve 

aykırılıkları takip etmek ve işlemlerle ilgili muhasebeleştirme farklılıklarını 

belirlemek, 

• Hazine işlemlerinin politikalarını, stratejilerini ve yazılı standartlarını 

denetlemek. 

• Kredi İç Kontrol Merkezi Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları; 

• Bireysel ve kurumsal krediler ile kredi kartları işlemlerinin uygunluk, verimlilik 

ve karlılık kriterlerine göre yönetildiğini kontrol etmek, 

• Limit, teminat, ödeme gücü kriterleri açısından mevcut riskleri değerlendirmek 

ve müşterileri risk gruplarına göre ayırmak, 

• Kullandırılan kredilerin 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirtilen 

sınırlamaları ile ilgili hükümlere uygunluğunu denetlemek. 

• İç kontrol Merkezinde yer alan Operasyon İç Kontrol Müdürlüğünün görev ve 

sorumlulukları; 

• Mevduat, dış işlemler, idari işler ve satınalma, insan kaynakları, inşaat-emlak, 

kasa ve kıymetli evrak, koruma ve emniyet, mutabakat, sigorta, takas ve 

muhasebe işlemlerini kontrol etmek, 

• Telefon bankacılığı, internet, ATM, nakit yönetimi gibi hizmetlerin etkin ve 

verimli bir şekilde yönetildiğini kontrol etmek, 
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• Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik uygulamaları incelemek. 

• Finansal İç Kontrol Merkezi Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları ise 

şöyledir; 

• Banka bilançosunun ve diğer resmi raporların mevcut yasal düzenlemelere 

uygunluğunu kontrol etmek ve yasal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz 

olarak yerine getirildiğini denetlemek, 

• Bölümlerin hazırladığı ve banka üst yönetimine sunduğu raporların yeterlilik ve 

doğruluğunu incelemek, 

• Bütçe verilerini gerçekleşen rakamlarla karşılaştırarak sapmaları belirlemek, 

• Bölümlerin, şubelerin ve konsolide bazda bankanın finansal performansını 

inceleyip, kontrolleri yerine getirmek, 

• Tek Düzen Hesap Planı’na uygunluk kontrollerini yürütmek. 

İç kontrol elemanları, banka faaliyetlerini sürekli izleyen, inceleyen ve kontrol 

eden, denetledikleri birim veya şubeden bağımsız olarak doğrudan iç kontrol 

müdürlüğüne bağlı çalışan, şube veya birimde herhangi bir servis veya yöneticiye bağlı 

olmayan, denetimleri sırasında ortaya çıkan soruşturma konusunu hemen müdürlüğe 

bildiren personeldir. İç kontrol elemanları aynı zamanda görevlendirildikleri birim ve 

şubede her türlü bilgi ve belgeyi izleme, inceleme, araştırma yapma ve gerektiğinde 

görev konusu ile ilgili olarak banka personelinden ek açıklama isteme, denetledikleri 

birim veya şubenin, görev konuları ile ilgili işlemlerinin, öncelikle yasal düzenlemeler 

olmak üzere banka mevzuatına, bankanın yararlarına ve banka yönetiminin hedef ve 

politikalarına uygunluğunu kontrol etme, bankada standartların yerine getirilip 

getirilmediğini tespit edip rapor halinde sorumlusu olduğu iç kontrol müdürlerine 

iletmekle yükümlüdürler. 
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Şekil 5 : Banka Merkez Şubelerinde İç Kontrolün Fonksiyonel ve İdari İlişkisi 

 

Kaynak: Çalışma kapsamında ele alınan bankanın üst düzey yönetiminde iç denetim merkezinde sorumlu banka 

yetkilisiyle yapılan görüşmeler. 

Bankanın iç denetim görevini yerine getirecek iç kontrol elemanları konu ile 

ilgili meslek içi eğitime tabi tutulmaktadır. İç kontrol elemanları eğitim sonrası 

bankanın şube örgütlenmesine uygun olacak şekilde kurumsal şube, merkez şube ve 

merkez şubelere bağlı büyük, orta ve küçük ölçekli şubelerde görev almaya 

başlamaktadırlar. 

Banka şubelerinde görev alan iç kontrol elemanları, öncelikle iç kontrol 

merkezi tarafından çıkarılmış olan yönetmeliğe uygun olarak günlük, haftalık, aylık, altı 

aylık ve yıllık faaliyet planlarını hazırlamak zorundadır. İç kontrol elemanları çeşitli 

kontrol dökümanlarını kullanarak gözlemlerine dayalı kontrol ya da incelemelerinin 

sonucunu raporlara bağlamaktadır. Raporlar, iç kontrol elemanlarının denetledikleri 

birimin veya şubenin kontrol bölüm müdürüne veya ilgili yönetmene gereği yapılmak 

üzere verilir. Sonuçlar ise Başkanlığın belirleyeceği prosedürlere göre ya bağlı grup 

başkanına ya da İç Kontrol Merkezi’ne gönderilir. Başkanlığa gönderilen iç kontrol 
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raporları, genel müdürlüğün ilgili birimlerinde değerlendirilir, genel müdürlük birimi, 

raporlar çerçevesinde şubelere gerekli talimatı verir. 

3.4.2. Teftiş Kurulu Departmanı 

Teftiş; bankanın ve bankanın denetlemekle yetkili ve görevli olduğu 

kuruluşlarca yapılan her türlü işlem ve çalışmaların yasa, tüzük, yönetmelik, karar, 

tebliğ, ana sözleşme, genelge, emirler, genel mektup ile yıllık iş programları 

çerçevesinde belirlenen hedeflere uygun olarak yapılıp yapılmadığının saptanması 

yönünde müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından yürütülen, ayrıca şube ve 

birimlerin daha üstün bir düzeye ulaşmalarını amaçlayan önerileri de içeren denetim ve 

inceleme çalışmalarının tümüdür.117

Geleneksel iç denetim yapısında bir genel müdürlük organı olan teftiş kurulu, 

risk odaklı iç denetim sisteminde denetim komitesine bağlanarak, icranın tamamen 

dışında, çok daha bağımsız olabileceği bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Bankalarda iç kontrol merkezi ve risk yönetim merkezinin yeterlilik ve 

etkinliği, faaliyetler sırasında meydana gelen noksanlık ve hataların azaltılmasının, hile 

ve suiistimallerin ortadan kaldırılmasının yolunu açacaktır. Her iki merkezin faaliyetleri 

sırasında zaafiyetler ortaya çıkması, yönetim tarafından belirlenen talimatlardan ayrı bir 

yöntem izlenmesi, başta denetim riski olmak üzere pek çok riskin artmasına yol açacak, 

iç denetim maliyetleri çok büyük boyutlara ulaşabilecektir. İç kontrol merkezi ve risk 

yönetim merkezinin çalışmalarındaki verimlilik, doğrudan iç denetime ayrılan 

kaynakların nitelik ve maliyetlerini etkileyecektir. 

Risk odaklı iç denetim sisteminde, iç kontrol merkezi ve risk yönetim merkezi 

teftiş kurulu için ayrı birer denetim alanıdır. İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin 

                                                 

117 BORHAN, Serdar; Teftiş Teknikleri, Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, Türkiye Bankalar Birliği 

Yayınları, İstanbul, 2000, s.3 

 

 83



  

etkinliği ve bu süreçlere ilişkin politikalara ve uygulama usullerine uyulup 

uyulmadığının izlenmesi görevi teftiş kuruluna aittir. 

3.4.2.1. Teftiş Yöntemleri 

Çalışmada ele alınan bankanın Teftiş Kurulu’nda uygulanan teftiş yöntemleri; 

a) Olağan teftiş 

b) Kısa süreli teftiş 

c) Ani sayım ve mutabakat  

d) Özel amaçlı teftiş şeklinde 4 grupta sınıflandırılmaktadır. 

a) Olağan Teftiş; Şube ve birimlerdeki tüm servislerin denetlendiği teftiş 

türüdür. Servis ayırımına uygun olarak denetim yapılır. Teftiş sonunda raporlar; birim 

müdürlükleri ayrımına uygun olarak birbirini izleyen sayfalar şeklinde ve her müdürlük 

için ayrı ayrı düzenlenir. 

b) Kısa Süreli Teftiş; Şubelerin önem ve ağırlık taşıyan servislerinden bir ya da 

en çok 7 iş günü süresi ile denetlediği teftiş türüdür. Bu teftiş süresinde teftişe ilk olarak 

sayımlar ile başlanır. Daha sonra ticari ve bireysel krediler ile muhasebe servislerinin 

teftişi yapılır. Bu teftişlerde; 

- Ticari krediler servisinde, aşım, güvence, akışkanlık ve diğer kullanım 

koşullarına uygunluk, 

- Bireysel krediler servisinde; vadesinde tahsil edilmemiş taksit tutarları ve 

bunlara ilişkin kredi dosyaları, 

- Muhasebe servisinde ise; alacaklı-borçlu geçici hesaplar, muhtelif alacaklar-

borçlar hesapları ile açık kayıtlar incelenerek bir usulsüzlüğe yer verilip 

verilmediği hususları denetlenir. 

c) Ani sayım ve mutabakat; Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın uygun göreceği süre 

ve içerikte, yaptığı bir program doğrultusunda belirlediği; şube ve birimlerdeki nakit 

değerlerin sayılarak, kayıtlara uygunluğunun denetlendiği ve sonuçların yazı ile 

Başkanlığa bildirildiği denetim türüdür. 

d) Özel amaçlı teftiş; Genel Müdürlük birimlerinin ihtiyaç duymaları halinde 

Genel Müdürden alacakları onay üzerine, belirli işlem, ürün pazarlaması ya da 

 84



  

servislerin denetlenmesi amacıyla geçici veya dönemsel olarak yapılan teftiştir. Özel 

amaçlı teftişlerde belirlenen hedeflere ve güdülen amaca göre yapılacak incelemelerin 

sonucunun ne şekilde ve hangi sisteme göre Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirileceği 

Başkanlıkça belirlenerek müfettişlere iletilir. 

3.4.2.2. Teftiş İşlemlerinin Uygulanmasında Yer Alan Kanıt Türleri 

Ele alınan bankanın teftiş işlemlerinin uygulanması aşamasında gerekli kanıt 

türleri ise fiziki kanıtlar, doğrulamalar, belgelenmiş kanıtlar, görsel kanıtlar, sözlü 

kanıtlar, matematiksel kanıtlar, analitik kanıtlar ve yazılı bildirimlerden oluşmaktadır. 

- Fiziki Kanıtlar; İlgili varlığın fiziki olarak incelenmesidir. 

- Doğrulamalar; Hakkında bilgi sorulmuş konularda bilgi sahibi üçüncü kişilerin 

verdikleri cevaplardır. 

- Belgelenmiş Kanıtlar; Toplantı tutanakları, ekstreler, dekontlar, çekler, faturalar, 

makbuzlar vb. 

- Görsel Kanıtlar; Gözlem, fiziki inceleme, ve sayımlar sonucunda elde edilirler. 

- Sözlü Kanıtlar; Sözlü soruşturmalar sonucunda elde edilen kanıtlardır. 

- Matematiksel Kanıtlar; Hesaplamalar sonucunda elde edilen kanıtlardır. 

- Analitik Kanıtlar; İşlemlerin değeri, fiziksel miktarlar, oranlar ve yüzdelerden 

yararlanılarak denetçiye dolaylı yoldan tahmini bilgiler sağlayan kanıtlardır.  

Finansal oranlar, çeşitli istatistiki analiz yöntemleri, her türlü ekonomik 

karşılaştırmalar analitik kanıtlar kapsamındadır. 

BDDK’nın Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında 

Yönetmeliğinin 26. maddesinde;118

 “Teftiş kurulu başkanlığının, müfettişlerin ve müfettiş yardımcılarının, yetki 

ve sorumlulukları ile buna bağlı faaliyetleri teftiş işlevinin hedefleri, kapsamı, teftiş 

kurulunun banka içindeki konumu, yönetim kurulunca yürürlüğe konulan teftiş kurulu 

yönetmenliğinde düzenlenir” denilmektedir. 

                                                 

118 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete. 
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Yönetmeliğin 27. maddesinde; “Teftiş, banka içinde tüm maddi hususların, 

hesap ve kayıtların, belgelerin, personelin ve banka güvenliğini etkileyebilecek diğer 

tüm unsurların yerinde incelenmesinin yanısıra, banka bünyesinin ve faaliyetlerin 

özelliğine göre merkezden de inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunulmasını, 

gerektiğinde soruşturma yapılmasını, ifade alınmasını, savunma istenilmesini, belge ve 

bilgilere el konulmasını, gerekli görülmesi halinde sorumlu personelin inceleme 

sonuçlandırılıncaya kadar işten el çektirilmesi gibi eylemleri de kapsar” denilmektedir. 

Teftiş yönetmeliğinde, müfettişlerin görevleri arasında şunlara yer verilir;119

a) Bankanın risk yönetim sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin bir bütün 

olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi, risk değerlendirme metodolojilerinin 

uygulanmasının ve etkinliğinin incelenmesi, risk tahmini ile bağlantılı olarak banka 

özkaynağının değerlendirilmesi sisteminin incelenmesi, 

b) Banka içindeki görev dağılımı dahil olmak üzere, iç kontrol sisteminin 

yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi çerçevesinde bankadaki 

çeşitli operasyonel kontrollerin, elektronik bankacılık hizmetleri dahil olmak üzere 

yönetim ve finansal bilgi sistemlerinin yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve bu kontroller 

ile işlemlerin ve yönetim ve finansal bilgi sistemlerinin etkinliğinin ve işleyiş 

usullerinin test edilmesi, personelin tesis edilmiş politikalara ve uygulama usullerine 

uyum durumunun incelenmesi, 

c) Limit ihlalleri, yetki alınmadan alım-satım yapılan işlemleri ve üzerinde 

mutabık kalınmayan değerleme işlemleri veya muhasebeleştirme farklılıkları gibi 

hususların araştırılması, 

d) Hesap ve kayıt düzeni ile mali tabloların ve gözetim raporlamalarının 

doğruluğunun ve güvenilirliğinin incelenmesi, 

e) İşlemlerin bankacılık mevzuatına uygunluğunun incelenmesidir. 

Müfettişlerin sorun ve aksaklıkları uygun yönetim kademesine derhal 

bildirmeleri zorunlu tutulur. 

                                                 

119 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete. 
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3.4.2.3. Teftiş Kurulu’nun Organizasyon Yapısı 

Ele alınan banka organizasyonu içerisinde yer alan Teftiş Kurulu bir başkan, 

başkan yardımcıları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşmaktadır. Banka Teftiş 

Kurulu Yönetmeliği’ne120 göre Teftiş Kurulunun amaçları şu şekilde belirtilmektedir; 

• Teftiş Kurulu, bankanın bütün işlemlerinin yasal düzenlemelere, yönetim kurulu 

kararı ve banka amirlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek 

teftiş ve inceleme raporları hazırlamak, 

• Genel müdürlük bölümleri ve şubelerde görevli personelin yasal düzenlemelere 

ve direktiflere aykırı işlem yapması veya aykırı uygulama ihtimalinin bulunması 

durumunda soruşturma yaparak rapor hazırlamak, 

• Uluslar arası kabul görmüş standartlara göre görev alanı içindeki şirket ve 

birimlerde “bilgi güvenliği”nin sağlanması amacıyla incelemelerde bulunmak, 

• Risklerin önceden tespit edilerek erken uyarı yöntemleriyle önlemlerin ivedilikle 

alınmasını sağlamak, 

• Bankanın tüm bölümlerinin ve personelinin bankanın karşılaşabileceği 

muhtemel riskler konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak. 

3.4.2.4. Teftiş Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları 

Teftiş Kurulu başkanı, müfettişlerin, teftiş kurulu yönetmeliğinde belirlenen 

ilkeler ve kurallar ile iç denetim standartlarına uyumlarını sağlamaktan sorumludur. 

Müfettiş yetkilerine de sahip olan başkanın belli başlı görev, yetki ve sorumlulukları 

şunlardır; 

• Teftişin etkin bir biçimde yürütülmesi amacıyla bankadaki uygulama esaslarını 

saptamak ve personelin verimli çalışmasını özendirici bir teftiş sistemi 

geliştirmek, 

                                                 

120 Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Teftiş Kurulu Yönetmeliği; Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, 

müfettişlerin ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş işlevinin hedeflerini ve kapsamını, 

teftiş kurulunun banka içindeki konumunu düzenler. 
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• Bankanın tüm işlemlerinin yasal düzenlemelere ve direktiflere uygunluğunu 

incelemek ya da inceletmek, 

• Tasarruf sağlayıcı, verim artırıcı, hizmet kalitesini yükseltici önlemleri 

belirlemek, 

• Riskleri asgari düzeyde tutarak bankanın varlıklarını korumak, 

• Kurul üyelerinin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve çalışma yerlerini 

belirlemek. 

• Teftiş Yönetmeliği’ne göre, müfettişlerin görevleri arasında aşağıdaki hususlar 

yer alır; 

• İç kontrol sistemin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi amacıyla bankadaki 

çeşitli faaliyetlerin sistemlerinin gözden geçirilmesi, personelin oluşturulan 

politikalara ve uygulama usullerine uyumunun incelenmesi, 

• Limit ihlalleri, yetki alınmadan yapılan işlemleri veya muhasebeleştirme 

farlılıkları gibi konuların araştırılması, 

• Hesap ve kayıt düzeni ile mali tabloların ve gözetim raporlamalarının doğru ve 

güvenilir olup olmadığının incelenmesi, 

• İşlemlerin bankacılık mevzuatına uygunluğunun incelenmesi, 

• Banka örgütü ve bankanın denetimle yetkili ve görevli olduğu kuruluşlarda 

teftiş, inceleme ve soruşturma yapılarak sonuçların raporlanması, 

• Hataların ve yolsuzlukların önlenmesi, bulunması, hesap ve kayıt düzeninin 

doğruluk ve güvenilirliğinin temin edilmesi. 

3.4.3. Risk Yönetimi Departmanı  

Risk, kurumun hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek her türlü olay veya 

durumlardır. Risk gelecekte oluşabilecek potansiyel problemlere, tehdit ve tehlikelere 

işaret eder. Risk Yönetimi ise kurum hedeflerine ulaşılmasını olumsuz etkileyebilecek 

her türlü riskin tanımlanması, gerçekleşme olasılığı ve olumsuz etkilerinin ölçülmesi ve 

uygun iç kontrol yöntemleriyle azaltılmasını içeren sistematik bir yönetim biçimidir.121

                                                 

121 FİKİRKOCA, Meryem; Bütünsel Risk Yönetimi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2003, s.25 
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Bu süreç, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları ile uygulama 

ilkelerinin oluşturulması, uygulanması, risklerin analizi, izlenmesi, raporlanması, 

araştırılması, onayı ve denetimi aşamalarından meydana gelir. 

Bankalarda, yönetim kurulu tarafından belirlenmiş esaslar çerçevesinde risk 

politikalarını oluşturmakla, uygulamakla ve raporlamakla yükümlü sisteme risk 

yönetimi sistemi adı verilmektedir.122

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun Bankaların İç Denetim ve 

Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmeliğinin123 31.maddesinde; risk yönetimi 

sistemi ile ilgili olarak şu ifade yer almaktadır; 

“Bankalar risk yönetimi sistemi kapsamında, risk politikalarını Kurulca 

belirlenen esaslar çerçevesinde oluşturmak, uygulamak ve raporlamak zorundadır. Risk 

yönetimi faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak risk yönetimi birimi ve 

personeli tarafından yürütülür.” 

Banka risk yönetimi sistemi, idari yönden bağımsız bir şekilde örgütlenir. Risk 

tanıma ve değerlendirme işlevi ağırlıklı olarak risk yönetimi sistemi kapsamında 

faaliyette bulunan risk yönetimi grubu tarafından yerine getirilir. Risklerin bankadaki iş 

akışı içinde etkin bir biçimde tanımlanması, tespit edilmesi, değerlendirilmesi sürecinde 

iç kontrolle risk yönetimi grubu elemanlarının yönetim kurulunca belirlenecek esas ve 

usullere göre işbirliği içinde hareket etmesi sağlanır. Gerek duyulması halinde 

müfettişler başta yasal ve operasyonel riskler olmak üzere, özellikli alanlardaki riskleri 

de değerlendirirler. 

Bu çalışmada yer alan banka organizasyonunda üst düzey risk komitesi, 

bankanın konsolide ve konsolide olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin, 

politikalarının hazırlanmasından, yönetim kurulunun onayına sunulması ile 

uygulamaların izlenmesinden sorumludur. Üst düzey risk komitesi, yönetim kurulunun 

iç denetim sisteminin devam ettirilmesi ile görevli üyesinin başkanlığında, aktif-pasif 
                                                 

122 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, md.31 

123 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete. 
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yönetimi komitesi başkanından, kredi komitesi başkanından ve konsolidasyon 

kapsamındaki kuruluşların üst düzey risk komitelerinin ya da benzeri organlarının 

başkanlarından oluşur. 

Risklerin tanınmasında, değerlendirilmesinde, bankanın ve kontrol ettiği 

iştiraklerin oluşturduğu grubun karşı karşıya olduğu tüm riskler konsolide bazda dikkate 

alınır. İç kontrol süreci, bankanın kontrol ettiği konsolidasyon kapsamındaki tüm 

kuruluşları ve bunların karşılaştıkları riskleri kapsar. 

 Banka işletmelerinin karşı karşıya kaldığı risk türleri olan kredi riski, işlemin 

sonuçlandırılmaması riski, işlemin sonuçlandırılması öncesi oluşan risk, ülke riski, 

transfer riski, likidite riski, piyasaya ilişkin likidite riski, fonlamaya ilişkin likidite riski, 

piyasa riski, operasyonel risk, mevzuata ilişin yetersiz bilgi riski, itibar riski 

düzenlemelere uyulmama riski gibi riskler bankanın risk yönetim merkezi tarafından 

banka üst düzey yönetimi ile birlikte belirlenir.  

Yönetmelikte risk yönetimi sisteminin amacı, “bankanın gelecekteki nakit 

akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısına, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve 

düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak 

belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin 

tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır” şeklinde 

belirtilmektedir.124

Banka bilânçoları, bankaların temel işlevleri mali aracılık fonksiyonunun doğal 

sonucu olarak diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin bilânçolarına göre tersi bir 

görüntüye sahiptir. Bu durumun sebebi olarak bankaların kendi kaynakları ile değil de 

harici kaynaklardan sağladıkları plasmanlar gösterilebilir. Bankalar, kaynaklarını bu 

şekilde harici kaynaklardan sağlaması sebebiyle riske maruz kalmaktadır. Bu risk 

unsuru da beklenen bir kayıptan değil belirsiz olan unsurlar sebebiyle ortaya 

çıkmaktadır.125

                                                 

124 BDDK; a.g.y., md.35 

125 CANDAN Hasan, ÖZÜN Alper; Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II, Türkiye İş Bankası Kültür 
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Bankalarda risk yönetimi süreci; riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, 

kontrolü, izlenmesi ve en son olarak da raporlanmasını kapsamaktadır.126

“Risk Yönetim Merkezi” (RYM) banka genelindeki risk yönetimi çalışmalarını 

yürüten birimdir. Görev ve sorumlulukları şunlardır: 

Risklerin izlenmesi ve analizi kapsamında; pozisyonlara ve fiyatlara ilişkin 

verilerin izlenmesi, risk tutarlarının izlenmesi, limit ihlallerinin tanımlanması ve 

izlenmesi, muhtemel senaryoların analizi, risk tutarlarının özetlenmesi ve raporlanması, 

diğer birim ve iş alanları ile uyumlu geriye dönük test (back testing) ve stres testleri 

(stress testing) uygulanması, 

Sayısal ya da analitik analizler kapsamında; yeni finansal ürünler için 

modellemenin saptanması, yeni sayısal veya analitik modellerin tasarlanması ve 

oluşturulan yeni modellerin denenmesi, 

Fiyat araştırmaları kapsamında; karmaşık türev ürünlerin fiyatlarının 

araştırılması, fiyatlama modellerindeki faktörlerin değişiminin kaydedilmesi ve 

belgelenmesi, 

Model geliştirme kapsamında; sistem için yeni modellerin risk analiz 

araçlarının ve tekniklerinin geliştirilmesi, geri bildirim konusu yapılmış tarihi veya 

geçmiş verinin idame ettirilmesi, 

Sistem geliştirme ve bütünleştirme kapsamında; işlem yapmayı desteklemek 

için alt yapının geliştirilmesi, diğer sistemlerden girdilerin kabul edilmesi, verilerin 

silinmesinin, temizlenmesinin ve dönüşümünün otomatik hale getirilmesi, risklere 

ilişkin verilerin ve bilgilerin kullanımını destekleyecek veri tabanlarının 

geliştirilmesi.127

                                                                                                                                               

Yayınları, İstanbul, 2006, s.5,6 

126 CANDAN, ÖZÜN; a.g.e., s.7 

127 YÜZBAŞIOĞLU, Nejat A; Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi, Risk Yönetimi Konferansı Notları, Risk 

Yöneticileri Derneği-Finans Dünyası, İstanbul, 16.01.2003, s.7,8 
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Yönetim kurulu, mevcut ve gelecekteki yönetim ortamını ve şartlarını dikkate 

alarak banka için kısa ve uzun vadeli risk yönetimi stratejileri ile bunlara ilişkin risk 

politikalarını belirleyerek bir iş planı oluşturur. RYM görevlerini banka risk 

politikalarına bağlı olarak yürütür. Risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama usulleri, 

risk yönetim merkezinin önerilerinin de dikkate alınması suretiyle yönetim kurulu 

tarafından oluşturularak yürürlüğe konulan ve üst düzey yönetim tarafından uygulanan 

yazılı standartları ihtiva eder. “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri 

Hakkında Yönetmelik”128 32’nci maddesine göre banka risk politikaları şu unsurları 

kapsamalıdır: 

- Risk yönetimi işlevinin organizasyonu ve kapsamı, 

- Risklerin ölçülme usulleri, 

- Risk yönetimi grubunun görev ve sorumluluklarının kapsamı, 

- Değişik kademelerdeki risk komitelerinin yapıları ve toplanma sıklıkları, 

- Risk limitlerinin saptanma usulleri, limit ihlallerinin oluşmasında izlenecek 

yollar, 

- Oluşturulacak bildirim ve ihbar usulleri ve işleyiş şekilleri, 

- Çeşitli olay ve durumlarda verilmesi zorunlu onay ve teyidler. 

Risk yönetim merkezinin organizasyon yapısının oluşturulması çerçevesinde 

yönetim kuruluna doğrudan bağlı üst düzey risk komitesi, banka risk komitesi ve 

bankanın faaliyetlerinin yapısına uygun sayıda ve özellikte münferit risk yönetim 

komiteleri tesis edilir.129  

Üst Düzey Risk Komitesi: Komite, bankanın konsolide ve konsolide olmayan 

bazda izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin, politikalarının hazırlanmasından, risk 

yapısına karşılık bulundurulması gereken sermaye düzeyinin belirlenmesinden, yönetim 

kurulunun onayına sunulmasından, uygulamaların izlenmesinden, konuyla ilgili öneriler 

geliştirmekten sorumludur. Yönetim kurulunun iç denetim sisteminin idame ettirilmesi 

ile görevli üyesinin başkanlığında, banka risk komitesinin başkanından, Aktif Pasif 

                                                 

128 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

129 ASLAN, 2003, s.156 
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Yönetim Kurulu (APYK) başkanından, varsa kredi komitesi130 başkanından ve 

konsolidasyon kapsamındaki kuruluşların üst düzey risk komitelerinin ya da benzeri 

organlarının başkanlarından oluşur. Bankada APYK’nın bulunmaması ve aynı görevi 

üstlenen bir başka birimin mevcut olması halinde, söz konusu birimden sorumlu kişi üst 

düzey risk komitesinde yer alır.131 

Banka Risk Komitesi: Üst düzey risk komitesine bağlı olarak çalışan, bankanın 

yapısına uygun sayıda ve özellikte münferit risk yönetim komiteleri başkanlarından 

oluşan birimdir. Komite başkanı aynı zamanda üst düzey risk komitesi üyesidir. Başkan, 

münferit komitelerden gelen raporları inceler, gerekli düzeltmeleri yaptırır, yeni risk 

noktaları ve ürünlerle ilgili olarak üst düzey risk komitesine öneri ve uyarılarda bulunur. 

Her bir alt komitenin faaliyetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden üst düzey 

komiteye karşı sorumludur. 

Banka risk komitesi “Kredi Riski Yönetim Komitesi”, “Piyasa Riski Yönetim 

Komitesi”, “Operasyonel Risk Yönetim Komitesi” olmak üzere üç alt komiteden oluşur. 

Her bir komite sorumlu olduğu alanla ilgili olarak; 

• Risklerin ölçümü ve değerlendirmesine ilişkin veri tabanı oluşturmak, 

• Riskin analiz edilmesi, hesaplanması, izlenmesi ve raporlanması, 

• Riske esas sermaye gereğinin belirlenmesi, 

• Riski ölçüm yöntemlerinin etkinliğinin kontrol edilmesi ile görevlidir.132  

Bankalarda risk yönetimine ilişkin prensipler Basel Komite tarafından 

değerlendirilmiş ve kamuoyuna açıklanmıştır. Bu prensipler; Türk Bankalar Birliği 

(TBB) nezdinde kurulmuş olan Risk Yönetimi Prensipleri Çalışma Grubu tarafından ve 

diğer uluslararası çalışmaları da incelenerek, yeniden ele alınmış ve 9 ana başlık 

üzerinde yeniden şekillendirilmiştir. 

 Bunlar:133

                                                 

130 Kredilendirme işleminin tüm aşamalarında izlenecek usul ve esasları belirleyen, banka genelindeki kredi 

süreçleri ile ilgili kararların alındığı komitedir. 

131 BDDK; a.g.y., md.8 

132 ASLAN; a.g.e., 2003, s.156 
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• Risk yönetiminin organizasyonel yapısı: Bankalar risk yönetimi sistemlerinin 

organizasyonunu, yapısal özelliklerini, faaliyetlerinin kapsamını dikkate alarak 

belirlemeli ve bu sürecin icrai fonksiyonlardan bağımsızlığını sağlamalı ve bunu 

sürdürmelidir. Ayrıca sisteme etkinlik kazandırmak için yeterli kaynak aktarımı 

yapılmalıdır. 

• Risk yönetimi fonksiyonuna ilişkin görev ve sorumluluklar: Risk yönetiminin 

beklenen amaçlar kapsamında faaliyetlerine devam edebilmesini sağlamak 

yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Ayrıca banka yönetimi banka 

bünyesinde risk kültürünün oluşturulmasını sağlamalıdır. 

• Risk ölçüm süreci: Bankalar maruz kaldıkları risklerin tümünü ölçebilen, bunu 

bütünlük içinde uygulayabilen ve ayrıca faaliyet yapısına uygun, yetkin risk 

ölçüm sistemlerine sahip olmalıdır. Bu sistemin icrai birimlerden bağımsızlığı 

sağlanmalı ve sistemle ilgili görev ve sorumluluklar tespit edilerek, yazılı hale 

getirilmelidir. 

• Sermaye Yönetimi: Bankalar yasal sermaye yeterliliklerini düzenli olarak 

değerlendirmeli ve yeterlilik oranının devamlılığına ilişkin önlemleri almalıdır. 

• Risk politikaları ve risk limitleri: Bankalar, risk algılamalarını ve stratejilerini 

yansıtan, net olarak anlaşılır nitelikte risk politikalarına sahip olmalıdır. Ayrıca 

bankalar, kendi faaliyetlerinin kapsamı ve karmaşıklığıyla orantılı olarak, risk 

stratejilerini yansıtan ve ilgililerce algılanabilecek, yasal sınırlamalardan, özgün 

risk limitleri oluşturmalıdır. 

• Risk raporlaması: Bankalar risk yönetimi kapsamında risklerin etkin bir şekilde 

analiz edilip değerlendirilebildiği, aykırı durumların ortaya çıkması halinde 

uyarıcı ve gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacak nitelikte 

raporlama sistemlerine sahip olmalıdır. Ayrıca bankalar bu sistem kapsamında 

hazırlanan raporların iç denetim birimleri tarafından düzenli olarak 

incelenmesini sağlamalıdır. 

                                                                                                                                               

133 TBB Çalışma Grubu; Risk Yönetimi Prensipleri, Bankacılar Dergisi, Sayı:57, 2006, ss.13-31 
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• Kamuyu bilgilendirme: Bankalar risk yönetimi sistemi kapsamında elde edilen 

bilgileri ve süreçte ortaya çıkan gelişmeleri kamuyla doğru bir şekilde 

paylaşmalıdır. 

• Bilgi teknolojileri: Bilgi teknolojileri risk kontrolleri; bankaların sermayesini 

korumak, özel bilgilerin gizliliği ve kimlik bilgileri gibi müşteri için kaygı 

oluşturabilecek unsurları gidermek amacıyla, personelin görevini eksiksiz ve 

doğru olarak yaptığını ispatlamak, personelin yeteneklerini gösterebilmesi ve 

yönetimin otomatik kontrol süreçlerine duyduğu güvenin devamlılığının 

sağlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

• İş sürekliliği: Hem içsel, hem de dışsal iletişim kanallarına uygun olarak 

geliştirilmesi gereken iş sürekliliği planlarının etkili bir şekilde uygulanması 

bankanın yönetim kurulu ve üst yönetiminin sorumluluğu altındadır. 

Bankanın taşıdığı risklerin tespit edilmesinde, ölçülmesinde, izlenmesinde ve 

kontrol edilmesinde kullandıkları yöntem, araç ve usullerin bulunup bulunmadığını 

değerlendirmek denetim komitesinin sorumluluğu altındadır.134 Ayrıca yönetim 

kurulları iç sistemler kapsamındaki sorumluluklarını denetim komitesine devredebildiği 

için bankanın risk yönetimi sisteminin, risk yönetimi prensipleri doğrultusunda işleyip 

işlemediğini değerlendirmek amacıyla denetim komitesini görevlendirebilir. Risk 

yönetimi sisteminin faaliyetlerini bağımsız bir şekilde ve etki altında kalmaksızın 

sürdürebilmesi amacıyla, hiçbir icrai görevi bulunan yönetici, grubun etkisi altında 

kalmaması sağlanmalıdır. Bu noktada icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu 

üyelerinden oluşan denetim komiteleri, risk yönetimi sisteminin amaçları doğrultusunda 

çalışabilmesi için önemli görevler üstlenebilir. 

Risk yönetimi sisteminin hazırlamış olduğu raporlar yönetim kurulu ve 

denetim komitesine sunulmaktadır. Bu noktada denetim komitesi, yönetim kurulu ile 

risk yönetimi sistemi arasında ilişkiyi değerlendirmekte ve yönetim kurulunun risk 

yönetimine ilişkin almış olduğu kararları değerlendirmektedir. 

                                                 

134 BDDK; a.g.y., md.7 
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Bankaların iç sistemlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan yönetmelik 

kapsamında bankalarda risk yönetimi sistemi, denetim komitelerinin bir alt kolu olarak 

gösterilmiş ve risk yönetimi sisteminin gözetimi ile değerlendirilmesi görevi denetim 

komitesine verilmiştir. Bu yapılanmaya ilişkin olarak bazı eleştiriler de söz konusudur. 

Bu eleştiriler, bankacılık faaliyetlerinin özü itibariyle bir riski üstlenme ve bunu 

yönetmeyi kapsadığını belirtmekte ve bu bağlamda risk yönetimi sisteminin herhangi 

bir risk yönetimi birimine veya komiteye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmesi üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Bu eleştiriyi yöneltenler risk yönetimi sisteminin başlı başına risk 

komitesi önderliğinde faaliyetlerini sürdürmesinin daha doğru olacağını 

belirtmektedir.135

3.5. RİSK ODAKLI İÇ DENETİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  

Risk odaklı iç denetim süreci; “Risklerin Değerlendirilmesi”, “Risk Yapısına 

Uygun Denetim Plan ve Programlarının Hazırlanması”, “İnceleme Süreçlerinin 

Uygulanması” ve “Bulguların Raporlanması” aşamalarından oluşmaktadır.136  

3.5.1. Risklerin Değerlendirilmesi 

Bankaların taşıdıkları risk bileşimlerini izlemek ve strateji belirlemek amacıyla 

en azından yıl sonlarında veya belirli dönemlerde yapmaları gereken incelemeler 

bütünüdür. Bu çalışmalar sırasında; 

Bankanın konsolide ve konsolide olmayan bazda maruz kaldığı risklerin 

tanımı, türleri, gelişim düzeyi ve yönü belirlenir, 

Risklerin kaynaklandığı tüm işlevler, faaliyetler, ürünler ve risk yapısını 

etkileyebilecek tüm önemli hususlar incelenir, 

Herhangi bir olumsuz gelişmenin ortaya çıkma olasılığı ile bunun banka 

üzerindeki potansiyel etkisi arasındaki ilişki değerlendirilir, 
                                                 

135 DALGIÇ, Özgür; Bankalarda Kurumsal Yönetim Kapsamında Denetim Komiteleri ve Türkiye Açısından Bir 

Değerlendirme, Active Dergisi, Ocak-Şubat 2005, ss.1-12 

 

136 MC NAMEE, David; “Risk Based Auditing”, Internal Auditor, August 1997, s.33 
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Bankanın risk politikaları ve stratejileri ile ilgili olarak iç denetim 

organlarından görüş ve öneriler alınır.137

İncelemelerin ardından “Risk Değerlendirme Raporu” hazırlanır. Risk 

değerlendirme raporu, bir bankanın halihazırdaki mali durumunu, mevcut ve 

gelecekteki risk profilinin değerlendirilmesini, diğer bir ifadeyle, risklerin seviyesinin, 

gelişim yönünün, iç kontrol sistemi ve risk yönetimi sistemlerinin mevcut durumunun, 

gelişim yönünün ve gelecekte olması beklenilen durumunun analiz edilmesini, buna 

ilaveten, risk ortamındaki önemli değişme ve gelişmelerle banka için önem arz eden 

hususları ve geçmiş iç denetim bulguları konusunda özet bilgileri içeren bir raporu ifade 

eder.  

Risk değerlendirme raporu risk matrisi üzerinden, iç denetim sisteminin 

sürdürülmesinden sorumlu yönetim kurulu üyesinin başkanlığında kurulan ve yönetim 

kurulu tarafından onaylanan yeterli sayıda katılımcıdan oluşan bir ekip tarafından 

hazırlanır.Ekibin içinde iç denetim birimleri, icracı birimler ve bankanın kontrolü 

altındaki ortaklıklarının yetkilileri ile banka dışından uzmanlar bulunmalıdır. 

“Risk Matrisi” bankaların işlevsel faaliyetleri ile bütünleşik net risk138 

seviyeleri, bunların gelişim yönü, bu faaliyet alanlarındaki risk yönetim sistemlerinin 

yeterliliği ve gelişim yönünün tespiti için kullanılan bir araçtır. Konuya ilişkin olarak 

tam bir değerlendirme yapabilmek için bankanın doğrudan ve dolaylı olarak kontrolü 

altında olan iştiraklerinin de risk matrisi kapsamına alınması gereklidir. 

Bankalar risk matrisini hazırlarken şu sırayı takip etmelidir: 

1. Faaliyetlerin Önem ve Önceliğinin Belirlenmesi, 

2. Risklerin Türü, Seviyesi ve Gelişim Yönünün Belirlenmesi, 

3. Risk Yönetim Sistemlerinin Yeterliliğinin Değerlendirilmesi, 

4. Net Riskin Değerlendirilmesi. (BDDK, 2003:3) 

                                                 

137 ASLAN; a.g.e., 2003, s.168 

138 Net risk, bankaların işlevsel faaliyetleriyle bütünleşik risklerin seviyelerinin risk yönetim ve kontrol sistemlerinin 

etkin çalışması suretiyle azaltılmasının ardından kalan risk miktarıdır (BDDK, 2003:1). 
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& Faaliyetlerin Önem ve Önceliğinin Belirlenmesi: 

Risk matrisinin hazırlanmasında ilk olarak, bankanın faaliyette bulunduğu tüm 

ana faaliyet alanları, alt faaliyet alanları ve bunların önem dereceleri belirlenir.Ana 

faaliyet alanlarını; 

- Kredilendirme, 

- Bireysel bankacılık operasyonları, 

- Mevduat toplama ve yatırım ürünleri, 

- Fon yönetimi, 

- Mali yatırımlar ve plasmanlar, 

- Müşteri fonlarının idaresi ve saklama, 

- Birleşme ve devir almalar, 

- Sigortacılık hizmetleri, 

- Ödemeler sistemi, 

- Bilgi sistemleri, 

- İnsan kaynakları, 

- Hukuki işlemler, 

- Yeni teknolojiler, 

Denetim hizmetleri olarak sınıflandırmak mümkündür. (BDDK, 2003:23) 

Alt faaliyet kolları bankanın yoğunlaştığı ürün ve hizmetlere göre değişkenlik 

gösterecektir. Alt faaliyet kollarının önem dereceleri bunların ana faaliyet kolları 

içindeki paylarına göre belirlenir. Faaliyet kollarının önem dereceleri; 

- Faaliyet hacminin toplam aktif büyüklüğüne oranı, 

- Faaliyetten elde edilen gelirin, banka toplam gelirlerine oranı, 

- Faaliyetin bankaya maliyetinin, toplam giderlere oranı, 

- Faaliyetten kaynaklanan risk ağırlıklı aktiflerin toplam risk ağırlıklı aktiflere 

oranı, 

- Faaliyetten elde edilen vergiden önceki getirinin toplam vergiden önceki getiriye 

oranı ile belirlenebilir.139

                                                 

139 GRIFFITHS, David; “Risk Based Internal Auditing: An Introduction”, Second Edition, s.17 
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Oransal analizler sonucunda, bir alt faaliyet kolunun bir üst düzey faaliyet kolu 

içerisindeki payı % 0-10 arasında ise “önemsiz”, % 10-25 arasında ise “düşük”, % 25-

50 arasında ise “orta” ve % 50-100 arasında ise “yüksek” olarak nitelenir. Tespit edilen 

bu derecelere risk matrisinin faaliyetlerin hacim veya nispi ağırlığının gösterileceği 

sütunda yer verilir. (BDDK, 2003:4) 

& Risklerin Türü, Seviyesi ve Gelişim Yönünün Belirlenmesi: 

Bankanın her bir faaliyet kolu için maruz kaldığı risk türleri ayrı ayrı 

incelenerek, o faaliyet alanı için brüt bir risk düzeyi belirlenir.Brüt risk düzeyi, belli bir 

faaliyet alanının sahip olduğu tüm riskleri bütünleşik olarak ifade eden risk düzeyi olup; 

- Yüksek risk düzeyi, 

- Makul risk düzeyi, 

- Düşük risk düzeyi olarak sınıflara ayrılır.  

Yüksek risk düzeyi; işlevsel faaliyetlerin yoğun olduğu, risk pozisyonlarının, 

banka kaynaklarının durumuna göre büyük olduğu, çok sayıda işlemin bulunduğu ve 

işlevsel faaliyetlerin yapısının karmaşık olduğu durumları ifade eder. Bu risk düzeyinde, 

risk unsurlarında meydana gelen değişmelerin bankanın sermayesini ve gelirlerini 

olumsuz yönde etkileme olasılığı yüksektir. Ortaya çıkabilecek zarar normal bir 

bankacılık faaliyeti sürecinde telafi edilebilecek düzeyin üzerindedir. Makul risk 

düzeyi; risk pozisyonlarının, banka kaynaklarının durumuyla uyumlu bir seviyede 

olduğunu ifade eder.Bu risk düzeyinde, risk unsurlarında meydana gelen değişmelerin 

bankanın sermayesini ve gelirlerini olumsuz yönde etkileme olasılığı makul 

düzeydedir.Olası zarar normal bir bankacılık faaliyeti sürecinde, bankanın mali 

bünyesine olumsuz etkide bulunmaksızın telafi edilebilmektedir.Düşük risk düzeyi; 

riskin gerçekleşmesi halinde zarar tutarının düşük olduğu düzeydir.İşlevsel faaliyetlerin 

hacmi ile söz konusu faaliyetlerin niteliği gereği, riskin gerçekleşmesi halinde ortaya 

çıkacak zararın bankanın genel finansal durumuna olumsuz etkisi küçük ve sınırlıdır.140  

                                                 

140 INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA); “Draft Position Statement on Risk Based Internal Auditing”, 

Journal of Internal Auditing and Business Risk, March 2003, s.31 
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Derecelendirme işleminin ardından, risklerin değişim yönü ile beklenen 

gelişim yönleri belirlenir.Risklerin değişim yönü, cari dönem brüt risk düzeylerinin, bir 

önceki dönem ile kıyaslanmasıyla anlaşılabilir.Kıyaslama sonucunda risk seviyesi, 

“artan”, “değişmeyen” ya da “azalan” şeklinde ifade edilir. 

Risklerin beklenen gelişim yönü, finansal analistler ya da dışarıdan uzmanların 

geleceğe yönelik beklentileri ile bankanın cari verilerinin birlikte değerlendirilmesiyle 

oluşturulur.Bir takım varsayımlar altındaki beklentilere dayalı olarak risk düzeylerinin 

artacağı, değişmeyeceği ya da azalacağı şeklinde gelişim yönleri belirlenir.141 

& Risk Yönetim Sistemlerinin Yeterliliğinin Değerlendirilmesi: 

Risk yönetim sistemi ile risk yönetim merkezinin yeterliliğinin ve etkinliğinin 

bankanın bütününe ve işlevsel faaliyetlerine yönelik olarak değerlendirildiği aşamadır. 

Bu aşamada bankanın risk yönetimi sistemi ve risk yönetim sistemleri ile görevli 

merkez; 

- Bankanın maruz bulunduğu risklerin gereğince tanımlanması, 

- Risklere ilişkin verilerin toplanması, 

- Risklerin ölçülmesi ve analiz edilmesi, 

- Her birimin ve bankanın bütününün risk profilinin tespit edilmesi,  

- Tespit edilen risk profilindeki gelişmelerin sürekli izlenmesi, 

- Risk profilindeki gelişmelerin raporlanması, 

- Maruz bulunulan risklerin optimizasyonu için gerekli olan; risk finansal 

korunma sağlama, sigortalama, menkul kıymetleştirme, üçüncü kişilere devretme 

ve benzeri tüm tedbirlerin alınması, 

Risklerin kontrolü alanlarındaki yeterliliği bakımından değerlendirmeye tabi 

tutulur.142  

                                                 

141 FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA); “Risk Based Approach to Supervision of Banks”, June 1998, s.9 

 

142 GRIFFITHS; a.g.e., s.28 
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Yapılan incelemeler sonucunda, eğer bankanın risk yönetimi sistemlerinde 

düşük seviyede yetersizlikler tespit edilmiş ve düzeltici önlemlere girişilmiş, genel 

olarak, risklerin kontrol edilmesine ilişkin faaliyetler, ilave veya normalden farklı, 

yoğunlaştırılmış bir iç denetim uygulamasını gerektirecek tarzda değil, iç kontroller 

düşük seviyede yetersizlikler veya eksiklikler gösterebilmesine rağmen, bunlar normal 

faaliyet sürecinde düzeltilebilir durumda ise risk yönetimi “güçlü” düzeydedir 

diyebiliriz. Bununla birlikte, bankanın maruz kaldığı riskler yeterince kontrol 

edilebilmekle beraber, risk yönetimi uygulamalarının bazı hususlarda eksik olduğunu ve 

bu nedenle sadece ilgili husus ve alanlarda normalden biraz daha fazla ölçüde bir iç 

denetime ihtiyaç duyuluyorsa risk yönetimi “yeterli” düzeyde kabul edilir. Ancak; 

büyük bazı riskleri bir çok yönden tanımlamada, izlemede ve kontrol etmede bir ölçüde 

eksik ve kısmen başarısız olan risk yönetimi uygulamaları söz konusu ise risk yönetimi 

sistemi “marjinal” ya da “zayıf” olarak tanımlanır.143  

Risk yönetimi sistemine ilişkin olarak mevcut durumun incelenmesinden sonra 

sistemin etkinlik açısından değişim yönü ve beklenen gelişim yönü derecelendirilir.Risk 

yönetim sistemlerinin değişimi ve beklenen gelişim yönü, risk yönetim sistemlerinin 

iyileştirilmesi kapsamında geçmiş dönemde tespit edilen aksaklıklarla ilgili çalışmaların 

tamamlanma derecelerine bağlı olarak “artan”, “değişmeyen” veya “azalan” şeklinde 

ifade edilir.Cari dönem içinde sistemi iyileştirmeye yönelik olarak geçmiş dönemde 

planlanan faaliyetler büyük ölçüde tamamlanmış ise risk yönetim sistemlerinin 

beklenen gelişim yönü “artan”, planlama safhası tamamlanmış ancak henüz 

uygulamalara başlanmamışsa gelişim yönü “değişmeyen”, planlama haricinde herhangi 

bir girişimde bulunulmamışsa gelişim yönü “azalan” olarak kabul edilir.144  

& Net Riskin Değerlendirilmesi: 

                                                 

143 IIA; a.g.e., s.32 

144 LEECH, T.J.; “Risky Business”, The Magazine for Business Education, Temmuz 2002, s.52 
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Bankanın net risk düzeyinin değerlendirildiği aşamadır. Brüt risk düzeyi ne 

kadar yüksek olursa olsun, eğer riski yönetmek için yeterli sayı ve türde finansal araç 

kullanılıyorsa, net risk düzeyi düşük olacaktır.Net risk; 

- Yüksek net risk düzeyi, 

- Makul net risk düzeyi, 

- Düşük net risk düzeyi olarak üç grupta değerlendirilir. (BDDK, 2003:19) 

“Yüksek” net risk düzeyi, bankanın mevcut risklerini azaltmakta yetersiz 

olduğunu ifade eder. Yetersizlik üst yönetimden, banka finansal yöneticilerinden, iç 

kontrol sistemi ve teftiş sisteminden kaynaklanmış olabileceği gibi risk yönetimi 

sisteminin bizzat kendisinden de kaynaklanmış olabilir. Brüt risk düzeyi ne olursa 

olsun, net risk düzeyinin yüksek olması, risklerin gerçekleşmesi halinde bankanın zarara 

uğrayacağını gösterir. “Makul” net risk düzeyi, bankanın mevcut risklerini azaltmakta, 

bazı eksiklikleri bulunmasına rağmen, genel olarak yeterli seviyede olduğunun 

göstergesidir. Risklerin gerçekleşmesi halinde, banka zararını kendi kaynaklarıyla 

karşılayabilecektir. “Düşük” net risk düzeyi iki şekilde söz konusu olabilir. 

Birincisinde, banka finansal açıdan riskten kaçan bir politika izlemekte olduğu için, brüt 

risk düzeyi oldukça düşük bir seviyededir. Bununla birlikte mevcut riskleri azaltacak 

araçlar tam anlamıyla kullanılmaktadır. Risklerin gerçekleşmesi halinde meydana 

gelecek zarar banka için herhangi bir olumsuzluk yaratmayacaktır. İkincisinde ise 

bankanın brüt risk seviyesi sektördeki diğer bankalara yakın ya da onlardan çok az 

farklıdır. Buna rağmen, riskten korunmayı sağlayan araçlardan etkin şekilde 

faydalanılmakta, risk yönetimi sistemi, iç kontrol sistemi ve teftiş kurulu etkin bir 

şekilde çalışmaktadır. Brüt risk düzeylerinde olduğu gibi net risk düzeyleri de değişim 

yönleri ve beklenen gelişim yönleriyle incelenir. Net risklerin değişim yönü ile 

beklenen gelişim yönleri bir önceki dönemin risk matrisi ile cari dönemin verileri 

karşılaştırılarak, “artan”, “değişmeyen” ya da “azalan” şeklinde ifade edilir.145

Net riske ilişkin değerlendirmelerin yapılmasının ardından risk matrisi 

hazırlanabilir. Risk matrisi banka için bir tür “Swot Analizi” niteliğindedir. Swot analizi 
                                                 

145 LIEBENBERG, A.- HOYT, R.; “The Determinants of Enterprise Risk Management: Evidence From The 

Appointment of Chief Risk Officers”, Risk Management and Insurance Review, Volume: 6, 2003, s.37 
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incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini 

belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir 

tekniktir. Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve fırsatlardan 

en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan 

ve stratejiler geliştirmektir.146 Bankanın risk yönetimi ve denetimi alanında sahip 

olduğu güçlü yönlerini, zayıf yönleri, sahip olduğu fırsat ve tehditleri bütün 

ayrıntılarıyla risk matrisinde ortaya konmaktadır. Matris karmaşık terim ve 

kavramlardan oluşmaktadır. Yeterince açıklayıcı ve yol gösterici olması amacıyla risk 

matrisine dayanarak “Risk Değerlendirme Raporu” hazırlanır. Raporda yer verilmesi 

gereken hususlar şunlardır: 

- Risk matrisinde yer alan tüm risk unsurlarının, bankanın önemli 

fonksiyonlarının, iş birimleri ve temel faaliyet kollarının, faaliyetlerinin, 

stratejilerinin, ürünlerinin, banka için risk doğuran kuruluşların ve bankanın risk 

profilini etkileyebilecek diğer faktörlerin açıklanması, 

- Önceki dönemde hazırlanan risk matrisinden ve risk değerlendirme raporundan 

sapmalar ve nedenleri, konuya ilişkin yapılan yorumlar, düzeltmeler, öneriler, 

- Bankanın mevcut risk yönetimi anlayışı, kullanılan araçlar, risk ölçümünde 

kullanılan teknikler ile risk yönetim merkezinin etkinliklerinin değerlendirilmesi, 

- Maruz kalınan risklere ilişkin olarak iç kontrol ortamının ve teftiş 

mekanizmasının yeterliliğinin, konuya ilişkin olarak bağımsız dış denetim ile 

gözetim otoritesinin raporlarındaki bulguların değerlendirilmesi, 

- Stres testleri ve senaryo analizi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecek 

simülasyonlar yoluyla, banka için zarar doğurabilecek risklerin gerçekleşme 

olasılıkları ile gerçekleştikleri taktirde ortaya çıkacak zararın boyutları arasındaki 

ilişki, 

- Genel olarak finansal sektörün bütününde, özel olarak da bankacılık sektöründe 

beklenen değişimler ve trendler, 

                                                 

146 GÜRLEK, Bilgehan T.; “Swot Analizi”, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Haziran 2002, Gebze, 

2002, s.1  

 

 103



  

- Gerekiyorsa iç denetim sisteminde önemli görevleri bulunan personelde 

değişiklikler ve yeni atamalar.147  

3.5.2. Risk Yapısına Uygun Denetim Plan ve Programlarının Hazırlanması 

Planlama çalışması risklerin filtre edilerek sınıflandırılmasıyla başlar. 

Böylelikle hangi risk gruplarının o dönem için hazırlanan denetim planı içine alınması 

gerektiğine karar verilir. Sınıflandırma işleminde riskler; 

- Kabul edilen limitler dahilindeki riskler, 

- Çeşitli araçlarla, yeterli ölçüde tolere edilebilen ya da transfer edilebilen riskler, 

- Geçerli dönem için incelenmesi gerekmeyen çok küçük çaptaki riskler, 

- Denetim ve inceleme gerektiren riskler olarak gruplandırılır.148  

Geleneksel iç denetim sistemi, periyodik denetim çalışmalarına ağırlık verir ve 

şekli nasıl olursa olsun denetimin kendisi başlı başına amaçtır. Banka risk profiline 

ilişkin herhangi bir inceleme yapılmadığı için zarar doğurabilecek olay, işlem ve 

faaliyetlerin önceden tanımlanıp tedbir alınması imkanı yoktur. Olağanüstü denetim 

çalışmaları ise zarar gerçekleştikten sonra, hatayı ve sorumluyu bulmaya yöneliktir. 

Risk odaklı iç denetim sisteminde ise denetim ve inceleme gerektiren risklerin 

bulunduğu faaliyetler, iç denetimin çalışma alanını oluşturur. ROİDS yapısında 

denetimin amacı, bankanın kontrol edebileceği risklerin, ilgili faaliyet alanlarında 

araştırılarak, uygun yöntemlerle kabul edilebilir sınırlara çekilmesidir. Planlama bu 

amaç göz önünde bulundurularak yapılır. Risklerin sınıflandırılmasının ardından, 

bunları doğuran olay ve işlemler iç denetimin çalışma alanlarını oluşturur. Planlama 

aşamasında belirlenen faaliyet alanlarında, hangi denetçilerin ne kadar süreyle çalışma 

yapacağı, denetimin öngörülen maliyeti programlara dökülür. Programda denetçilerin 

statüleri, görevlendirildikleri alanlar ve görev yerleri ile denetim raporunun sunulacağı 

birim ayrıntılarıyla belirlenir. 
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3.5.3. İnceleme Süreçlerinin Uygulanması ve Bulguların Raporlanması  

Denetim programları ilan edildikten sonra riskli görülen faaliyet alanlarında 

her türlü belge, kayıt ve işlemden kanıtlar toplanarak incelemeler yürütülür. Bu aşamada 

geleneksel iç denetim sisteminden farklı olarak büyük ölçüde istatistiksel ölçüm 

yöntemleri, yeniden hesaplamalar, regresyon analizlerinden yararlanılır. 

Denetim yapılacak çalışma alanı iç kontrol sisteminin sorumluluğunda ise iç 

kontrol elemanı, teftiş kurulunun sorumluluğunda ise müfettişler incelemeleri 

yürütürler. Her iki yapı arasındaki çalışma alanları her zaman kesin sınırlarla 

ayrılamadığı için uygulamada bankalar ilk olarak iç kontrol elemanı, iç kontrol 

elemanının yetersiz kalması durumunda ya da çok daha kapsamlı incelemeler yapılması 

gerektiğinde müfettiş görevlendirmektedir. 

Çalışmalar sonucunda bulgular iç denetim raporu ile denetimin yapıldığı birim 

yöneticilerine, denetim komitesine, yönetim kuruluna ve gerekiyorsa ortaklara sunulur. 

ROİDS sürecinde; “Standart Bildirim Formu” ve “Risk Uyarı Raporu” olmak üzere iki 

tür rapor kullanılır.149  

Standart Bildirim Formu: Yönetim tarafından yayımlanan talimatlarda yer 

almasına rağmen, şube ya da ilgili birim tarafından tam anlamıyla uygulanmayan, 

herhangi bir zarara neden olmasa da gelecek dönemlerde risk doğurabilecek nitelikteki 

şekil ve usul eksiklikleri konusunda şube ya da birim yöneticileri ile personeli 

bilgilendirmek amacıyla oluşturulan raporlardır. Tespitlere ilişkin cevap ve görüş 

istenmez. Bilgilendirme, uyarma ve geleceğe dönük olarak düzeltme amacı taşır. 

Genellikle iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha kontrolü yapılan bölümde, diğer 

nüshası ise iç denetim elemanında bulunur. 

Yönetim kademeleri, rapora dayanarak alınacak tedbirler ve değişikliklere 

karar verir. Bu aşamada icracı birimlerde görevli uzmanlardan da tavsiyeler alınabilir. 

Denetçi, düzeltici müdahaleler ve yapılmasını önerdiği değişiklikleri bir rapor halinde 

                                                 

149 ASLAN; a.g.e., s.139 

 105



  

yönetim kuruluna ve denetim komitesine sunar. Yönetim kurulu konuyla ilgili olarak bir 

takım tedbirler alır, düzenlemeler yapar. Denetim komitesi, belirli dönemlerde 

görevlendirdiği iç denetçiler vasıtasıyla yapılan müdahalenin sonuçlarını inceler ve 

bulgularını bir rapor ile yönetim kuruluna bildirir.150  

Risk Uyarı Raporu: Yönetim tarafından yayımlanan talimatlar, politika ve 

prosedürler yanında yasal düzenlemelere de aykırı olan, zarara neden olabilecek 

usulsüzlükler, eksik veya hatalı işlemlerin konu edildiği rapordur. Bu işlemler risk uyarı 

raporunda ayrıntılı olarak açıklanır, birim ya da şubeden belli süreler içinde cevap ve 

düzeltme beklenir. Gerekli düzeltmenin yapılması halinde, birim ya da şubenin bağlı 

olduğu üst yönetime bilgi verilir. Herhangi bir düzeltmenin yapılmaması halinde rapor, 

gereği yapılmak üzere birim ya da şubenin bağlı olduğu üst yönetime gönderilir. İç 

denetim elemanı hatalı işlemden kaynaklanan risk tamamen giderilene kadar 

incelemelerini sürdürür, gerek görmesi halinde denetlenen şube ya da birim 

yöneticilerini Teftiş Kurulu’na ihbar ve şikayette bulunabilir. 

3.6. İÇ DENETİM SİSTEMİNİN YÖNETİMİ 

Denetim çalışması, denetimin planlanması, bilgilerin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi, sonuçların iletilmesi, izleme, iç denetim personelinin yönetimi, dış 

denetçilerle kordinasyon, kalite güvencesi safhalarını içermelidir. İç denetçi, üst 

makamın kontrol etmesi ve onaylaması gereken denetim görevinin planlama ve 

yürütülmesinden sorumlu olmalıdır.151

İç denetim sisteminin yöneticileri departmanını kurallara uygun olarak 

yönetmelidir. Yönetici, denetim faaliyetleri üst yönetim tarafından onaylanan ve 

yönetim kurulunca kabul edilmiş olan genel amaçları ve sorumlulukları yerine 

getirebilmelidir. Kaynakları etkili ve verimli olarak kullandırmalı, denetim 

                                                 

150 DAVIES, Howard - BAIRD, Ronnie; “Quality Assurance and Internal Audit at the Financial Services 

Authority”, The Financial Services Authority Annual Report, Haziran 2002, s.22 

151 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları; İç Denetim Enstitüsü Yayınları, No : 2, İstanbul, Mart 1998, s.39 
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faaliyetlerinin İç Denetim Standartları ile uyumluluk içinde olmasına özen 

göstermelidir.152

3.6.1. Kadro 

İç denetim kurulu, denetçilerin gerçekleştirecekleri denetim faaliyetleri için 

gerekli teknik yeterliliğe ve eğitime sahip olduklarını garanti etmelidirler. İç denetim 

kurulu başkanı, iç denetim departmanlarındaki mevcut pozisyonların doldurulması için 

işin kapsamı ve sorumluluk seviyesini de dikkate alarak, uygun eğitim ve tecrübe 

kriterleri düzenlemelidir.153  

3.6.2. Bilgi, Beceri ve Diğer Unsurlar 

İç denetim sistemine tabi personel, denetim sorumluluklarını yerine getirmek 

için gerekli olan bilgi, beceri ve gerekli diğer unsurlara sahip olmalı veya bunlar temin 

edilmelidir. İç denetim kadrosunun denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için 

gerekli hayati önemi olan bilgi ve becerilerin tamamına sahip olmalıdır. Bütün bu 

nitelikler iç denetim standartlarına, prosedürlere ve tekniklerine uygunluktaki yeterliliği 

de kapsar.154

3.6.3. Kontrol 

İç denetim departmanları denetim faaliyetlerinin gerektiği gibi yerine getirilip 

getirilmediğini kontrol etmelidir. İç denetim sistemi yöneticileri, denetim faaliyetlerinin 

uygun bir şekilde kontrol edilmesinden sorumlu olmalıdır. Söz konusu kontrol, iç 

denetimin görevlendirmesi, planlanması ve sonuçlanmasını içeren bir süreçtir. 

                                                 

152 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları; İç Denetim Enstitüsü Yayınları, No: 2, İstanbul Mart, 1998, s.61 

153 ÖZGEN, Aysun; Denetim ve Planlama, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:180, Mart 2001, s.29 
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3.6.4. İç Denetçi 

İç denetçiler, mesleki uygulama standartları ile uyumlu olarak görevlerini 

gerçekleştirmelidirler. İç Denetim Enstitüsünün ahlak kuralları, uygulama standartlarını 

ve uygulamaları meydana getirmektedir. 

İç denetçiler, iç denetimin uygulanması için hayati önem taşıyan bilgi, beceri 

ve gerekli diğer unsurlara sahip olmalıdır. Her bir iç denetçi, iç denetimin 

gerçekleştirilmesi için gerekli olan iç denetim standartları, prosedürleri ve yeterli teknik 

bilgilere sahip olmalıdır. Karşılaşılması muhtemel durumlarda kapsamlı bir teknik 

araştırma ve yardıma ihtiyaç olmaksızın başarmalıdır. Özellikle finansal kayıtlar ve 

raporlarla uğraşan denetçilerin, muhasebe prensipleri ve tekniklerinde tam bir yeterliliğe 

sahip olmalıdırlar.  

İç denetçiler, insan ilişkileri ve etkili iletişim konusunda eğitilmiş olmalıdır. 

Denetlenenlerle yeterli ilişki kurmalı ve denetim amaçları, değerlendirmeler, sonuçlar 

ve öneriler gibi konuları ilgili kimselere anlatabilmeleri için hem sözel hem de yazılı 

iletişim konularında eğitilmiş olmalıdırlar.155

İç denetçiler, teknik yeterliliklerini devamlı eğitim yoluyla korumalıdırlar. İç 

denetçiler, mesleki yeterliliklerini korumak ve eğitimlerini devam ettirmekten 

sorumludurlar. İç denetçiler, görevlerini maksimum özen ve dikkat göstererek 

gerçekleştirmelidirler. Mesleki özen aynı ve benzer şartlarda standart bir davranışı, iç 

denetçiden göstermesi beklenen dikkati ifade eder.156 Bu nedenle mesleki dikkat ve 

özen, gerçekleştirilen denetimin koşullarına uygun olmalıdır.  

İç denetçinin, yanlış bir işlemin yapıldığından şüphe duyması durumunda, 

organizasyondaki ilgili yetkililer konuyla ilgili bilgilendirilmelidirler. İç denetçi, hangi 

durumda hangi soruşturmanın gerekli olduğu konusunda öneride bulunabilir. Bunu 

takiben denetçi, iç denetim departmanının sorumluluklarının yerine getirildiğini görmek 
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için sonraki safhaları takip etmelidir. Mesleki dikkat ve özenin gösterilmesi denetim 

esnasında makul denetim beceri ve kararlılığın uygulanmasıdır. 

3.6.5. Amaç, Yetki ve Sorumluluk 

İç denetim departmanı yöneticisi, departmanın yönetimi için bir yönetmeliğe, 

yetki ve sorumluluğa sahip olmalıdır. Departman yöneticisi, denetim için yazılı resmi 

bir yönetmeliğin üst yönetimce onaylanmasını ve bu yönetmeliğin yönetim kurulu 

tarafından kabulünü sağlamalıdır. 

3.6.6. Planlama 

İç denetçiler yapacakları her bir denetim faaliyetini önceden planlamalıdırlar. 

Planlama yazılı halde belgelenmelidir. Denetimin amacı ve çalışmanın kapsamı 

belirlenmelidir. Denetlenecek faaliyet hakkında önceden ön bilgi toplanmalıdır. 

Denetimin yürütülmesi için gerekli kaynaklar belirlenmelidir. Denetim hakkında bilgi 

edinmeye ihtiyacı olan herkesle iletişim kurulmalıdır. Denetimin odaklanacağı alanları 

tespit etmek ve denetlenenlerin görüş ve tekliflerine yer vermek ve faaliyetler, riskler ve 

kontrolleri daha yakından tanımak için uygulanacak şekilde soru kitapçığı 

hazırlanmalıdır. Denetim programı yazılmalıdır. Denetim sonuçlarının nasıl, ne zaman 

ve kime raporlanacağı belirlenmelidir. Denetim çalışma planına yönelik onayın alınmış 

olması gerekmektedir.157

3.6.7. Bilginin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi 

İç denetçiler, denetim sonuçlarını desteklemek için bilgileri toplamalı, analiz 

etmeli, yorumlamalı ve belgelendirmelidir. Bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

sırasında, denetimin amaçları ve işin kapsamı ile ilgili bütün konularda bilgi 

toplanmalıdır. Bilgiler, denetim bulguları ve tavsiyelere bir temel oluşturabilmek için 

yeterli, ilgili ve yararlı olmalıdır. 
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Kullanılan test ve örnekleme tekniklerini içeren denetim yöntemleri dikkatle 

seçilmeli, gerektiğinde pratikte uygulanabilir ve mevcut durumun gerektirdiği 

genişlemeye ve değişikliklere uyum sağlamalıdır. Denetçinin tarafsızlığının sağlanması 

ve denetim amaçlarının yerine getirebildiği konusunda yeterli bir inandırıcılık 

sağlanması ve bilgi toplama, analiz etme, yorumlama ve belgeleme süreçleri kontrol 

edilmelidir. 

Denetimi belgelendiren çalışma kağıtları, denetçi tarafından hazırlanmalı ve iç 

denetim departmanı tarafından gözden geçirilmelidir. Bu çalışma kağıtları elde edilen 

bilgiyi ve yapılan analizleri kapsamalı ve ortaya çıkan bulgular ve rapor edilecek 

tavsiyeler için destekleyici nitelikte olmalıdır. 

3.6.8. Denetim Sonuçlarının İletilmesi 

İç denetçiler, denetim çalışmalarının sonuçlarını ilgililere raporlamalıdırlar. 

Denetim tamamlandığında yazılı ve imzalı bir rapor yayımlanmalıdır. Ara raporlar 

yazılı veya sözlü olabilir ve resmi veya gayri resmi olarak iletilebilir. İç denetçiler, 

yazılı nihai raporları yayınlamadan önce, tespitleri ve önerileri ilgili yönetim 

kademelerinde tartışılmalıdırlar. 

Raporlar, objektif, anlaşılabilir, yapıcı ve zamanında düzenlenmiş ve 

gönderilmiş olmalıdır. Raporlar denetimin amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı 

ve gereken hallerde denetçi görüşünü içermelidir.158

Raporlar, potansiyel iyileştirmeler hakkında öneriler içerebilir ve tatmin edici 

performans düzeyi ve düzeltici işlemler hakkında bilgi verebilir. Denetlenenin denetim 

sonuçlarına veya önerilere ilişkin görüşleri, denetim raporuna ilave edilebilir. İç 

denetim departmanı yöneticisi veya görevlendirmeyi yapan yetkili, raporun 

yayınlanmasından önce raporu gözden geçirmeli, onaylamalı ve kimlere dağıtılacağına 

karar vermelidir. 
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3.6.9. Denetim Sonuçlarının İzlenmesi 

İç denetçiler, raporlanan denetim bulgularına istinaden uygun işlemlerin 

yapılıp yapılmadığına emin olmak için denetim sonuçlarını izlemelidirler. 

İç denetçiler, düzeltici işlemlerin yapıldığını ve istenilen sonuçların elde 

ediliyor olduğunu veya üst yönetimin ya da yönetim kurulunun tespitler üzerine 

düzeltici işlemlerin yapılmaması riskini göze alıp almadığını belirlemelidir. İzleme 

sorumluluğu, iç denetim departmanının yazılı kurallarında tanımlanmalıdır. 

İzlemenin kapsamı, niteliği ve zamanlaması, iç denetim departmanı 

yöneticisince belirlenmelidir. İzleme faaliyetinin programlanması, mevcut ve olası 

riskler dikkate alınarak yapılacağı gibi; düzeltme işleminin zorluğu ve uygulamasının 

gerektirdiği süre de programlamada dikkate alınmalıdır.159

3.6.10. Personel Yönetimi ve Gelişimi 

İç denetim departmanı yöneticisi, kendi bölümünün insan kaynaklarını seçmek 

ve yetiştirmek için bir program oluşturmalıdır. Bu program aşağıdakileri kapsamalıdır: 

a. Denetim personelinin her seviyesi için yazılı iş tanımları geliştirmek, 

b. Kalifiye ve yeterli kişilerden seçmek, 

c. Her iç denetçi için sürekli eğitim fırsatları sağlamak, 

d. Her iç denetçinin performansını en azından senelik olarak değerlendirmek, 

e. İç denetçilere, performansları ve mesleki gelişimleri ile ilgili yardım 

sağlamak. 

3.6.11. Dış Denetçilerle Koordinasyon, İç ve Dış Denetim İlişkisi 

İç denetim sürecinin önemli bir işlevi, dış denetim ile eşgüdüm sağlamak olup 

bu işleyiş aşağıda açıklanmaktadır. 
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3.6.11.1. Dış Denetçilerle Kordinasyon 

İç denetim departmanı yöneticisi, iç ve dış denetim faaliyetlerini koordine 

etmelidir. İç ve dış denetim işi, yeterli denetim kapsamı belirlemek ve denetim 

faaliyetlerinin mükerrerliğini azaltmak için koordine edilmelidir. Denetim 

faaliyetlerinin koordinasyonu aşağıdakileri içerir:160

a. Karşılıklı mesleki menfaatleri tartışmak için periyodik toplantılar 

düzenleme, 

b. Birbirinin denetim programları ve çalışma kağıtlarına ulaşabilme, 

c. Denetim raporları ve yönetim yazışmalarının alışverişi, 

d. Denetim teknikleri, metotları ve terminolojinin genel anlayışı. 

Günümüzde iç denetim ve dış denetim çalışmaları arasındaki uyumun önemi 

giderek artmaktadır. Çok iyi işlediği bilinen bir iç kontrol sistemi ve yeterli bir iç 

denetim bölümü bulunan yerde bağımsız denetçi iç kontrol sistemini başlıca denetim 

kanıtları arasında değerlendirebilir ve mali durum ve faaliyet sonuçları üzerinde 

rahatlıkla görüş belirtebilir. Bu ihtimalde iç denetçi ve dış denetçi arasında pasif 

işbirliği olduğu söylenebilir. Ayrıca dış denetçinin desteği ile iç denetim programının 

planlanması ve iş bölümü yapılmasına dayalı aktif bir işbirliği de oluşabilir.161 Gerek iç 

denetim gerekse dış denetimin muhasebe kontrollerinin uygunluğunun incelenmesi 

ortak alanlarına girse de aralarındaki farklar benzerliklerinden daha fazladır. 

Bir dış denetçinin temel sorumluluğu işletmenin mali tablolarının gerçek 

finansal durumunu ve işlemlerinin sonuçlarını yansıtıp yansıtmadığını, genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını raporlamaktır. İç 

denetçilerin operasyonel denetimler yerine yalnız muhasebe kontrollerini gözden 

geçirmelerine ilişkin görüşler olmasına rağmen iç denetimin işletmenin tüm 

faaliyetlerini ve yönetimin işlemlerini gözden geçirmesi daha yararlı sonuçlar 

                                                 

160 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları; İç Denetim Enstitüsü Yayınları, No:2, İstanbul, Mart 1998, s.66 

161 GÜRBÜZ; a.g.e., s.56 
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verecektir. Bir çalışanın zimmetine para geçirmesi işletmeye zarar verebilecekken, 

işletme kaynaklarının kötü yönetimi iflasa neden olabilir. 

Dış denetim yönetime sistemlerde ve kontrollerde gelişim tavsiyelerinde 

bulunsa da, bunlar genellikle finansal merkezli olmaktadır. Dış denetçilerin finansal 

olmayan işlemlere yönelik inceleme yapması, işletmenin amaçları, sistemleri ve 

çalışanlarını çok daha iyi tanıyan ve işletmede tüm hesap dönemi süresince kesintisiz 

olarak inceleme yapan bir iç denetçi kadar yararlı olmayacaktır. Ayrıca dış denetçiler 

mali tablolara konu olmayacak ya da büyük çaplı etkisi olmayan hile, dolandırıcılık ya 

da kaynakların kötü kullanımının belirlenmesi için fazla çaba harcamamaktadırlar. 

Varlığı fark edilen bir işlem hatası ya da uygunsuzluk bilanço büyüklükleri içerisinde 

önem ifade etmezken, iç denetçi bu aykırılığı bir ahlaki eksiklik, sistem, gözetim ve 

politika eksikliği olarak yorumlayabilir.  

3.6.11.2. İç Denetimin Dış Denetimle İlişkisi 

- Dış denetim; örgütün, kendi personeli olmayan denetçilerden oluşan, örgütle 

doğrudan ilgili, bağlı vb. şekilde organik bağı olmayan bağımsız ve farklı bir tüzel 

kişiliği olan denetim organı, grubu veya kişisi tarafından denetlenmesidir. 

- Dış denetçiler, mali işlemlerin ve hesapların kurallara uygunluğuna ilişkin 

düşüncelerini destekleyecek yeterli kanıtlar aramaktadırlar. Onların bakış açısı 

daha çok geçen yıl ne olduğuna odaklanmıştır. 

- İç denetçiler ise şu anda ne olduğuna ve gelecekte ne olacağına bakmaktadırlar. 

- Dış denetçilerin temel hedefi sonuçların değerlendirilmesidir. 

- İç denetçilerin temel hedefi ise daha önce kurulmuş ve uygulanmakta olan mali 

sistemlerin değerlendirilmesidir. Ayrıca iç denetçilerle dış denetçiler arasındaki en 

önemli fark raporlama ve sorumluluk konusunda karşımıza çıkar. 

- İç denetçiler, kurumun üst yönetimi için çalışıp onlara rapor verirken, 

- Dış denetçiler daha üst otoritelere, genellikle yasama organına karşı 

sorumludurlar. 
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Hem iç hem de dış denetçiler, denetim planlaması yaparken, denetime ilişkin veriler 

toplarken ve denetim sonuçlarına ulaşırken birbirlerinin raporlarından ve bulgularından 

faydalanabilirler.162

Tablo 3 : İç Denetçi İle Dış Denetçinin Karşılaştırılması 

 NİTELİKLER İÇ DENETÇİ BAĞIMSIZ DENETÇİ 
Görevlendirme Şekli Banka yönetimi tarafından 

atanır. İşletmenin çalışanıdır. 
Bankanın yapmış olduğu 
sözleşme uyarınca görev yapar.

Amaç Bankanın ihtiyaçlarına yönelik 
olarak hizmet eder. 

Güvenilir finansal bilgiye 
ihtiyaç duyan 3.kişilere hizmet 
eder. 

Görev Kapsamı Bankada; etkinlik, yeterlik ve 
ekonomiklik için her türlü 
faaliyet ve kontrolleri inceler. 

Öncelikle bilanço ve gelir 
tablosu hesaplarını inceler. 

Lisanslama Lisanslama mecburi olmamakla 
birlikte Sertifikalı İç Denetçi 
(CIA) lisansı alınabilmektedir. 

Lisanslama zorunludur. 
Sertifikalı Kamu Muhasebecisi 
(CPA), ülkemizde ise SMMM 
ya da YMMM olması gerekir. 

Hataların Bulunması ve 
Önlenmesi 

Bankanın faaliyetleri sırasındaki
her türlü hatanın bulunması ve 
önlenmesi ile doğrudan ilgilidir.

Hatanın mali tablolar üzerindeki
etkisi önemli ölçüde ise 
doğrudan ilgilenir. 

Sorumluluk Bankanın Yönetim Kuruluna 
karşı  

Kusurlu olduklarında hukuki ve 
cezai sorumlulukları 
bulunmaktadır. 

Eğitim İç Denetim Enstitüsü Sertifika 
Programı 

Amerikan Sertifikalı Kamu 
Muhasebecileri Enstitüsü 

Bağımsızlık Derecesi Denetim faaliyetleri 
bağımsızdır. Ancak yönetimin 
ihtiyaç ve isteklerine uymak 
zorundadır. 

Her açıdan yönetimden ve 
yönetim kurulundan bağımsız 
olması esastır. 

Çalışma Zamanı Denetim çalışmaları yıl 
boyunca devam eder. 

Genellikle yılda bir defa ve 
dönem kapandıktan sonra 
denetim yapar. 

Çalışmaların Ayrıntı Derecesi Banka faaliyetleri ile ilgili 
ayrıntılı çalışmalar yapar. 

Genellikle örnekleme usulü ile 

çalışma yapar. 

 

                                                 

162 Bankalarda İç Denetim Sistemleri; Basle Bankacılık Gözetim Komitesi Raporu, Eylül 1998 
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3.6.12. Kalite Güvencesi 

İç denetim departmanı yöneticisi, departmanın faaliyetlerini değerlendirmek 

için bir kalite güvencesi programı düzenlemeli ve bunu uygulamalıdır. Böyle bir 

programın amacı, iç denetimin işinin, İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, iç 

denetim bölümünün yönetmeliği ve diğer uygulanabilir standartlar ile uyumlu 

olduğunun güvencesini vermektir. İç denetçilerin işinin gözetimi, süreklilik arz 

etmelidir. Departman içindeki kontroller, gerçekleştirilen denetim işinin kalitesini 

değerlendirebilmek için, iç denetim personeli tarafından periyodik olarak yapılmalıdır. 

Yapılacak olan tekrar denetimler, herhangi bir denetim gibi gerçekleştirilmelidir. 

3.7. BANKACILIKTA İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI 

İç denetim, banka yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve diğer banka 

personelinin içinde yer aldığı bir işlevdir. Sadece belli bir zamana ilişkin bir politika ya 

da uygulama değil, bankanın her seviyesinde süreklilik gösteren bir faaliyettir. Banka 

yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi etkin bir iç denetim sisteminin yürütülmesine 

ilişkin banka içi kültürünün oluşturulmasından, etkinliğinin sürdürülmesinden ve 

izlenmesinden sorumludur. Ancak tüm banka personelinin de denetim işlevine katılımı 

gerekmektedir. 

Bankalarda iç denetimin esas amacı, banka kaynaklarının etkin ve verimli 

olarak kullanılması ve olası zararların önlenmesidir. İç denetim işlevi ile tüm banka 

personelinin banka çıkarlarını kişisel ya da diğer her türlü çıkarın üstünde tutarak, birlik 

ve beraberlik içinde banka amaçları doğrultusunda etkin olarak çalışması amaçlanır. 

Ayrıca iç denetim fonksiyonu ve bu fonksiyonu yerine getiren iç denetçiler kontrol 

ortamının önemli bir elemanıdırlar ve iç kontrol amaçlarının başarılmasına yardımcı 

olurlar.163

İç denetimin diğer amacı üst yöneticilere ve yönetim kurulu üyelerine 

sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmelerinde yardımcı olmaktır. İç denetçiler 

                                                 

163 YURTSEVER; a.g.d., s.52 
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örgütün iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliği ile başarı düzeyinin kalitesi 

hakkında yöneticilere bilgi sağlamakla sorumludurlar. İç denetim sistemi faaliyetlerin 

verimliliğinin, etkinliğinin sağlanmasını, finansal ve idari konulara ait bilginin 

güvenilirliğinin ve banka faaliyetlerinin yürürlükteki yasalara uygunluğunun 

sağlanmasını amaçlar.164

İç kontrol sistemi, değişik önlemlerden oluşan bir oto kontrol sistemidir. Bu 

sistemin amaçları:165

• Faaliyetlerin işletme politikalarına uygun bir şekilde yerine getirilerek 

verimliliğin ve etkenliğinin arttırılması, 

• İşletme varlıklarının korunması, 

• Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, 

• Mali tabloların mevzuata uygun ve zamanında düzenlenmesi, 

• Yasa ve diğer düzenlemelere uygun davranılması şeklinde özetlenebilir. 

İç denetimin performansa ilişkin amaçları, banka kaynaklarının etkin ve 

verimli olarak kullanılması ve olası zararların önlenmesidir. İç denetim işlevi ile tüm 

banka personelinin banka çıkarlarını kişisel ya da diğer her türlü çıkarın üstünde 

tutarak, birlik ve beraberlik içinde banka amaçları doğrultusunda etkin olarak çalışması 

amaçlanır. 

Bilgi sistemlerine ilişkin temel amaç, banka karar organlarına güvenilir ve 

doğru bilgi ile raporların zamanında temin edilmesidir. Aynı zamanda yıl sonu bilanço 

verileri ve diğer mali rakamların ve hissedarlara, gözetim otoritelerine ve diğer üçüncü 

kişilere verilen raporların doğru ve güvenilir olması amaçlanmaktadır.166

Tüm banka faaliyetlerinin ilgili yasal düzenlemelere, gözetim otoritelerinin 

belirlediği standartlara ve bankanın politika ve yöntemlerine uygun olması amaçlanır. 

Banka itibarının korunması için söz konusu esaslara uygunluk önemlidir. 

                                                 

164 TAKAN; a.g.e., s.503 

165 KAVAL; a.g.e., s.88 

166 Bankacılar Dergisi; TBB Yayınları, Sayı:28, İstanbul, Mart 1998, s.152 
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3.8. BANKACILIKTA İÇ DENETİMİN İLKE VE ESASLARI 

Mali sistem içinde mevcut olan tasarrufların etkin biçimde kullanılarak 

ekonomik faaliyetin finansmanında rol üstlenen bankacılık sektörü; son yıllarda 

yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte ekonomik sistem içinde, değişik roller üstlenmiş, 

birçok alanda hizmet vermeye başlamış, dünya ekonomik düzeni içerisinde önemli bir 

yere sahip olmuştur. Bununla birlikte bankacılık sektörünün uluslararası alanda 

karşılaştığı ve yönetmek zorunda olduğu riskler hem artmış hem de çeşitlenmiştir. 

Yaratılan yeni ürünler, bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni 

işlem prosedürleri, dağıtım kanalları ve ulaşılan yeni finansal piyasalar, bankalara hem 

yeni fırsatlar sunmuş hem de yeni riskler ortaya çıkarmıştır. Diğer yandan bankacılık 

sektöründeki yayılma etkisiyle bir bankada çıkan bir problem diğer bankaları 

etkileyerek tüm sistem için genel bir problem oluşturabilmektedir.167

Ekonomilerde yaşanan krizlerin finansal sisteme ve onun önemli unsurlarından 

olan bankacılık sektörüne yansıyarak, tüm finansal sistemi ve ekonomiyi 

etkileyebilecek sorunlar ortaya çıkarması ihtimali, düzenleyici ve denetleyici kurumları 

daha dikkatli olmaya zorlamıştır. 

Gelişmekte olan ülkeler, özellikle son yıllarda ciddi bankacılık krizleriyle karşı 

karşıya kalmışlardır. Bu krizler genellikle düşük gelirli ülkelerde yaygın olarak 

meydana gelmekte ve maliyeti de yüksek olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 

meydana gelen bankacılık krizleri genel olarak iki temel nedene dayanmaktadır:168 

Bankaların, hem makroekonomik dalgalanmalar, hem de önemli rejim değişiklikleri 

açısından volatilitesi yüksek bir ortamda faaliyet göstermeleri ve bankalarda gözetim ve 

denetim eksikliği. Gelişmiş ülkeler ise bu krizlerden dolaylı olarak etkilenirler. Gelişmiş 

ülkelerdeki alacaklı durumdaki kreditör bankalar, krizin meydana geldiği bölgedeki 

mali piyasaların iflası nedeniyle bu durumdan olumsuz etkilenirler. Bu sebeple gelişmiş 

ülkeler ve kredi veren kuruluşlar gelişmekte olan ülkelerdeki ekonominin ve mali 

sektörün istikrarını isterler. 

                                                 

167 Bankacılar Dergisi; Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Sayı:31, İstanbul, Aralık 1999, s.21 

168 Bankacılar Dergisi; Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Sayı:32, İstanbul, Mart 2000, s.37 
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İster gelişmiş isterse gelişmekte olan bir ülke olsun bankacılık sisteminin zayıf 

oluşu hem o ülkenin mali sisteminin hem de uluslar arası mali piyasaların istikrarına 

karşı önemli bir tehdit oluşturur. Mali sistemlerin güçlendirilmesi konusundaki ihtiyaç, 

bu alandaki uluslararası girişimleri arttırmıştır. Başta Basle Bankacılık Gözetim 

Komitesi, BIS, IMF, DB gibi bir çok uluslararası resmi kuruluş tüm ülkelerde ve 

uluslararası piyasalarda mali istikrarın güçlendirilmesi için çalışmalar 

başlatmışlardır.169

Mali sistemlerin güçlendirilmesi ise mali sistemlerin denetimiyle çok yakından 

ilgilidir. Bu alanda en ciddi çalışmaları yapan kurum ise Basle Bankacılık Gözetim 

Komitesi’dir. Basle Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi (Basle Committee on 

Bankizing Supervision) bankacılık gözetim ve denetiminde uluslar arası işbirliğini 

sağlamak amacıyla G-10 ülkeleri Merkez Bankaları Guvernorleri tarafından 1975 

yılında oluşturulmuştur. Komitede ülkeler (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, 

Japonya, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD) ulusal bankacılık 

gözetim ve denetim otoriteleri ve Merkez Bankaları üst düzey yetkilileri tarafından 

temsil edilmektedir.170 Komite uzun bir süredir bu alandaki çalışmalarını kendi 

bünyesinde ve ulusal gözetim ve denetim otoriteleriyle yaptığı temaslar aracılığıyla 

yürütmektedir. Son yıllarda hem G-10 ülkeleri dışındaki ülkelerle yaptığı temasları hem 

de kendisine üye ülkelerde sürdürülmekte olan çalışmaları yoğunlaştırarak bankacılıkta 

ihtiyati denetimin tüm ülkelerde güçlendirilmesine yönelik gayret ve girişimleri 

arttırmıştır.171

Basle Komite, bankacılıkta gözetim ve denetimi, hem sektörün denetimi hem 

de tek tek bankaların kendi içindeki denetim olarak ele almıştır. Yani hem sektörün 

kendi içinde bir denetim mekanizması oluşturması hem de bankaların kendi içinde bir 

denetim mekanizması oluşturmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla Basle Komite yirmi 

beş maddeden oluşan, “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel 

                                                 

169 Bankacılar Dergisi; Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Sayı:30, İstanbul, Eylül 1999, s.87 

170 Bankacılar Dergisi; Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Sayı:33, İstanbul, Haziran 2000, s.64 

171 Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipler; Basle Bankacılık Gözetim Komitesi Raporu, 

1997 
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Prensipleri” yayınlamıştır. Bu prensipler tüm ülkelerde ve uluslararası alanda gözetim 

ve denetim otoriteleri ve diğer kamu otoritelerince başvurulacak temel bir kaynak 

olmuştur. Basle Komite bankacılık sektöründe gözetim ve denetime ve risk taşıyan 

diğer alanlara ilişkin yol gösterici niteliğinde birçok döküman yayınlamış ve standartlar 

belirlemiştir. Bunlardan bir diğeri, dünyada banka iç denetiminin esaslarını oluşturan en 

ciddi çalışma olan “Bankalarda İç Denetim Sistemleri” adlı dökümandır. Bu 

dökümanda üye ülkelerdeki banka iç denetim sistemlerine ilişkin uygulamalar ve 

Komitenin daha önce yaptığı çalışmalara paralel olarak iç denetime ilişkin temel 

prensipler tanımlanmıştır. Çalışmamızın bu bölümünde bu temel prensipleri esas 

alacağız. 

Basle Bankacılık Gözetim Komitesi Temmuz 2000’de yayımladığı 

“Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçiler ile 

İlişkisi” konulu danışma belgesinde iç denetimin ilkelerini şu şekilde sıralamıştır:172

3.8.1. Daimi İşlev – Süreklilik 

Bir bankadaki iç denetim daimi bir işlev olmalıdır. Üst yönetim görev ve 

sorumluluklarını yerine getirirken, bankanın büyüklüğüne ve faaliyetlerinin niteliğine 

uygun ve yeterli bir iç denetim işlevine sürekli itibar edebilmesini sağlamak için gerekli 

bütün tedbirleri almalıdır. Bu tedbirler, iç denetim bölümüne hedeflerine ulaşması için 

gerekli olan uygun kaynakların ve personelin sağlanmasını içerir. 

3.8.2. Bağımsız işlev 

Bankanın iç denetim bölümü, denetlenen faaliyetlerden bağımsız olmalıdır. 

Bölüm aynı zamanda gündelik iç kontrol sürecinden de bağımsız olmalıdır. Bu, iç 

denetim bölümüne banka içinde uygun bir konum verilmesi ve görevlerini nesnel ve 

tarafsız bir biçimde yerine getirmesi anlamına gelir. 

İç denetim bölümü, bankanın bütün bölümleri, kuruluşları ve işlevlerindeki 

görevlerini kendi inisiyatifiyle yerine getirebilmelidir. Bulgularını ve 

                                                 

172 Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçiler ile İlişkisi, 1998, s.64 
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değerlendirmelerini bildirmekte ve bunları banka içinde açıklamakta serbest olmalıdır. 

Bağımsızlık ilkesi, iç denetim bölümünün, kurumsal denetim yapısına göre, bankanın 

baş yürütme görevlisi veya yönetim kuruluna veya (varsa) denetim komitesine bağlı 

olarak çalışması anlamına gelir. 

3.8.3. Denetim Tüzüğü 

Denetim tüzüğü, iç denetim bölümünün banka içindeki konumunu ve yetkisini 

garantiye alır. Denetim tüzüğü en azından:173

-iç denetim işlevinin hedeflerini ve kapsamını; 

-iç denetim bölümün kuruluş içindeki konumunu, yetkilerini ve 

sorumluluklarını; ve iç denetim bölümünün başkanının hesap verme sorumluluğunu 

belirler. 

Tüzük, iç denetim bölümü tarafından hazırlanmalı ve düzenli aralıklarla 

gözden geçirilmelidir; üst yönetim tarafından gözetim rolünün bir parçası olarak 

onaylanmalı ve daha sonra teyit edilmelidir. Varsa denetim komitesi de bu teyidi 

yapabilir. 

Tüzükte, bankanın üst yönetimi iç denetim bölümüne inisiyatif hakkı tanır ve 

görevlerinin ifası ile ilgili olduğu her durumda herhangi bir çalışanla doğrudan iletişim 

kurmaya, bankanın herhangi bir faaliyetini veya birimini incelemeye ve yönetim 

bilgileri ile bütün danışma ve karar verme kurullarının tutanakları dahil olmak üzere 

bankanın bütün kayıt, dosya ve verilerini görmeye yetkili kılar. 

3.8.4. Yansızlık 

İç denetim bölümü nesnel ve yansız olmalı, yani görevlerini müdahaleye 

uğramaksızın ve önyargısız olarak yapabilecek bir konumda olmalıdır. Nesnellik ve 

yansızlık iç denetim bölümünün kendisinin her türlü çıkar çatışmasından kaçınması 

gerektiği anlamına gelir. Bu amaçla, mümkün olan durumlarda iç denetim bölümü 

                                                 

173 Bankacılar Dergisi, Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Sayı:34, İstanbul, Eylül 2000, s.102 

 120



  

personeli görevlerinde rotasyona tabi tutulmalıdır. Kurum içinden işe alınan denetçiler 

yakın geçmişte yaptıkları faaliyet veya işlevleri denetlememelidir.174

3.8.5. Profesyonel Yeterlilik 

Her iç denetçinin ve bir bütün olarak iç denetim bölümünün profesyonel 

yeterliği, bankanın iç denetim işlevinin uygun biçimde işleyişi açısından vazgeçilmez 

önem taşır. Her iç denetçinin profesyonel yeterliği ile motivasyonu ve sürekli eğitimi, iç 

denetim bölümünün etkililiğinin ön şartlarıdır. Profesyonel yeterlik, bu görevin niteliği 

ve denetçinin bilgi toplama, inceleme, değerlendirme ve aktarma kapasitesi dikkate 

alınarak değerlendirilmelidir. Bu bakımdan, bankaların faaliyetlerinin karmaşıklığının 

gittikçe arttığı ve mali sektördeki gelişmelerin bir sonucu olarak iç denetim bölümünün 

yapması gereken görevlerin gittikçe çeşitlendiği dikkate alınmalıdır. 

İç denetim bölümündeki profesyonel yeterlik, özellikle de bilgi ve tecrübe, 

üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Bundan çıkarılacak başlıca sonuç, bir 

bütün olarak bölümün, bankanın faaliyet gösterdiği bütün alanları inceleme yeterliğine 

sahip olması gerektiğidir.  

Profesyonel yeterlik, her elemanın sistematik olarak sürekli eğitime tabi 

tutulması yoluyla sürdürülmelidir. İç denetim bölümündeki bütün personel, denetim 

teknikleri ve bankacılık faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.175

3.8.6. Faaliyetin Kapsamı 

Bankanın her faaliyeti ve her birimi iç denetimin kapsamına girmelidir. Şube 

veya bağlı kuruluşlar ile dış kaynaklardan temin edilen faaliyetler de dahil olmak üzere 

bankaların hiçbir faaliyeti ve birimi iç denetim bölümünün tahkikat kapsamı dışında 

tutulamaz. İç denetim bölümü, görevlerinin ifası ile ilgili olduğu her durumda bankanın 

herhangi bir faaliyetini veya birimini incelemeye ve yönetim bilgileri ile bütün danışma 

                                                 

174 GÜRBÜZ; a.g.e., s.18 

175 Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçilerle İlişkisi, 1998, s.79 
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ve karar verme kurullarının tutanakları dahil olmak üzere bankanın bütün kayıt, dosya 

ve verilerini görmeye yetkili olmalıdır. 

3.8.7. Bankanın İç Sermaye Değerlendirme Usulü 

Banka iç sermaye değerlendirme sürecinin çerçevesinde, bankanın iç denetim 

bölümü, bankanın karşı karşıya olduğu çeşitli riskleri ölçme sistemini, bankanın riskleri 

ile sermaye düzeyini ilişkilendirmek için geliştirdiği sistemi ve iç sermaye politikalarına 

riayeti izlemek için tesis edilen yöntemi düzenli olarak ve bağımsız bir biçimde 

incelemelidir. 

Bir bankanın risk kabul ve sermaye değerlendirme süreci, tipik olarak daha çok 

bankanın farklı alanlardaki risk/ödül mübadelesini en yüksek düzeye çıkarmak üzere 

geliştirilmiş olan ticari stratejilerin incelenmesi üzerinde odaklanmış olan risk yönetim 

sürecinden farklıdır. Risk yönetimi süreci de iç denetim tarafından incelenmelidir. 

İç denetçiler ve dış denetçiler görevlerini bu amaçla iyi bir biçimde yerine 

getirmişlerse, gözetim merci bankanın sermaye yeterliğini ve mevzuattaki sermaye 

oranlarına uyumunu, iç ve dış denetçilerin yaptığı incelemelere dayandırabilir.176

3.9. BANKACILIKTA ETKİN BİR İÇ DENETİM SİSTEMİNİN UNSURLARI 

Başlangıçta dolandırıcılık, suiistimal ve hata olasılıklarını en aza indirmek için 

öngörülen bir işlev olan iç denetimin kapsamı zamanla daha da genişlemiş ve bir 

bankanın karşılaşabileceği her türlü riski ortaya çıkarabilen bir sistem haline gelmiştir. 

Banka amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için iç denetim 

sistemi önem arz etmektedir. İç denetim sistemi birbirleriyle ilişkili aşağıda sayılan 

temel unsurlardan oluşmaktadır.177

a. Banka Yönetiminin Gözetim Faaliyetleri ve Kurum İçi Denetim Kültürü, 

b. Risk Tespiti ve Değerlendirme, 

                                                 

176 Bankacılar Dergisi; TBB Yayınları, Sayı:28, İstanbul, Mart 1998, s.153 

177 BERDİBEK, Yaşar; Dahili Kontrol Anlayışı, Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, Türkiye Bankalar 

Birliği Yayını, İstanbul, Mart 1998, s.13 
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c. Denetim Faaliyetleri ve Fonksiyonel Ayrım  

d. Bilgi Erişim Sistemi ve Kurum İçi İletişim, 

e. İzleme Faaliyetleri ve İç Denetim Sisteminde Hataların Düzeltilmesi, 

f. Kontrol Ortamı, 

g. Kontrol Prosedürleri, 

h. İyi Bir Örgüt Yapısı, 

ı. Etkin Bir Muhasebe Sistemi, 

i. Yeterli Nitelik ve Sayıda Personel Bulunması 

Önemli miktarlarda zararı olan bankalarda gözlenen problemler bu unsurlar 

kapsamında sıralanabilir. Banka iç denetim işlevindeki performans, bilgi sistemleri ile 

yasal ve diğer düzenlemelere uygunluğuna ilişkin amaçların gerçekleştirilmesi 

yukarıdaki temel unsurların etkin olarak çalışmasına bağlıdır. 

3.9.1. Banka Yönetiminin Gözetim Faaliyetleri ve Kurum İçi Denetim Kültürü 

“Banka yönetim kurulu bankanın tüm faaliyetlerine ilişkin önemli politika ve 

strateji onaylanması ve periyodik olarak incelemek; bankanın taşıdığı temel riskleri 

bilmek ve bu risklere ilişkin kabul edilebilir asgari ve azami sınırları belirlemek ve üst 

düzey denetimin söz konusu riskleri tespit etmesi, ölçmesi ve yönetmesi ve kontrol 

etmesi konusunda gerekli tedbirler almasını temin etmek, bankanın kurumsal yapısını 

onaylamak; ve üst düzey yönetimin iç denetim sisteminin işlerliğini izlemesini 

sağlamaktan sorumludur. Banka yönetim kurulu uygun ve etkin bir iç denetim 

sisteminin kurulması ve sürdürülmesinden nihai olarak sorumludur.”178

Yönetim kurulu , banka üst düzey yönetimin teftiş kurulu , iç kontrol merkezi 

ve risk yönetimi grubu yetkililerinin ve bankanın dış denetimini yapan kuruluşun 

bankanın iç denetim sistemine ya da iç kontrol sürecine ilişkin değerlendirmelerini 

düzenli olarak incelemek, bankanın bağımsız denetim kuruluşunun iç denetimin 

güçlendirilmesine yönelik önerilerinin dikkate alınıp alınmadığını ve taleplerine uyulup 

                                                 

178 Bankacılar Dergisi; TBB Yayınları, Sayı:28, İstanbul, Mart 1998, s.153 
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uyulmadığını kontrol etmek, banka stratejileri ve politikaları ile mevcut risk sınırlarının 

uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek zorundadır. 

Banka yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi mesleki ve ahlaki yüksek 

standartların geliştirilmesinden ve bankada her seviyede bulunan personelin iç 

denetimin önemini anlamasını sağlayacak kurum içi denetim kültürünün 

oluşturulmasından sorumludur. Ayrıca banka yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi iç 

denetimin önemini tüm banka personeline anlatmalıdır. Her çalışan iç denetimin 

işleyişinde kendi rolünü kavramalı ve bu işleve katılmalıdır.179

3.9.2. Risk Tespiti ve Değerlendirme 

Etkin bir iç denetim sistemi, banka amaçlarına ulaşılmasını engelleyebilecek 

maddi risklerin tespit edilmesini ve değerlendirilmesini gerektirir. Risklerin 

değerlendirilmesinde bankanın ve konsolide bazda banka grubunun karşı karşıya olduğu 

tüm riskler (kredi riski, ülke riski, transfer riski, piyasa, faiz riski, likidite riski, faaliyet 

riskleri, yasal risk, itibar riski vb. ) dikkate alınmalıdır. İç denetimlerin, yeni ya da 

önceden tespit edilmemiş risklere yönlendirilmek üzere yeniden yapılandırılması 

gerekebilir. 

Banka amaçlarının gerçekleştirilmesini olumsuz yönde etkileyecek her türlü iç 

ve dış faktörlerin tespiti ve değerlendirilmesi gereklidir. Söz konusu işlev bankanın 

karşı karşıya kaldığı tüm riskleri kapsamalı ve bankanın organizasyon yapısındaki tüm 

seviyelerde sürdürülmelidir. Risk değerlendirme işlevi, bankanın kar 

maksimizasyonuna ilişkin risklerin ve stratejilerin incelenmesini hedefleyen risk 

yönetiminden bu anlamda farklılık gösterir. 

Etkin risk değerlendirme işlevi, banka faaliyetlerini olumsuz yönde 

etkileyebilecek kurumsal yapının karmaşıklığı, banka faaliyetlerinin içeriği, personelin 

niteliği ve sürekliliği, kurumsal değişiklikler gibi banka içi ekonomik etkenler ile 
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sektördeki değişmeler ve teknolojik gelişmeler gibi banka dışı tüm faktörlerin tespit 

edilmesini de gerektirir.180

Risk değerlendirme işlevinin dolayısıyla da iç denetim sisteminin etkin olarak 

yürütülmesi için banka üst yönetiminin bankanın taşıdığı riskleri düzenli olarak 

değerlendirmesi ve değişen koşullara göre gerekli düzenleyici tedbirleri alması 

kaçınılmazdır.181

İç denetim sistemi kurumun iç veya dış kaynaklı, karşılaşabileceği risklerin 

değerlenmesini sağlar. Risk değerlemesi, kurum hedeflerine ilişkin risklerin 

tanımlanması, analiz edilmesi ve bu risklerin yönetiminde nasıl bir yol izlenmesi 

gerektiğini belirleyen bir çerçevenin oluşturulmasını sağlar. 

3.9.3. Denetim Faaliyetleri ve Fonksiyonel Ayrım 

Denetim faaliyetleri bankanın günlük faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası 

olmalıdır. Etkin iç denetim sistemi bankanın tüm seviyelerinde denetim faaliyetinin 

tanımlandığı uygun bir denetim yapısının kurulmasını gerektirir. Denetim faaliyetleri 

içinde; üst düzey incelemeler, farklı birim ve bölümlere ilişkin uygun denetim 

faaliyetleri, fiziki denetimler, belirlenen asgari ve azami limitlere uygunluğunun 

denetimi ve uygun olmayanların takibi, yetki ve onay sistemi ile doğrulama ve 

mutabakat sistemi yer almalıdır. Bankanın faaliyetlerine ilişkin gerekli politikaları ve 

prosedürleri oluşturulmasının yanı sıra düzenli olarak banka faaliyetlerinin bu politika 

ve prosedürlere uygun olup olmadığını denetlemek üst düzey yönetimin görevidir.182

Etkin iç denetim sistemi banka faaliyetlerine ilişkin uygun fonksiyonel 

ayrımlarının olmasını, farklı yetki ve sorumlulukların çakışmamasını gerektirir. 

                                                 

180 Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik; BDDK, 08.02.2001 

181 ÇETİNADA, Emine; Bankalarda Risk Yönetimi, Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, Türkiye Bankalar 

Birliği Yayını, İstanbul, Şubat 2002, s.11 

182 KARA, Ziya; Banka Denetiminde Uluslararası Kriterler, Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:38, 

İstanbul, Haziran 2001, s.12 
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Muhtemel çıkar çatışmalarının olabileceği faaliyet alanları belirlenerek, en aza 

indirilmeli ve bağımsız izlemeye tabi olmalıdır. 

İç denetimdeki yetersizlikleri nedeniyle önemli kayıplara uğrayan bankalar 

incelendiğinde gözetim otoritelerince belirlenen tipik bir problem; söz konusu 

bankalarda gerekli fonksiyonel ayırımların bulunmayışıdır. Bir kişiye aynı anda 

birbiriyle çakışan görev ve sorumlulukların verilmemesi (örneğin; hem ödemeler için 

onay yetkisine hem de ödeme yapma yetkisine sahip olunması) kişisel kar sağlamak için 

bankanın finansal verilerinin yönlendirilmesine ya da bankanın zarara uğratılmasına yol 

açabilir. Bu nedenle banka kaynaklarının kişisel çıkarlar için yanlış biçimde 

kullanılmasının önlenmesi için bankadaki fonksiyonel bölümlerle ilgili görev ve 

sorumlulukların mümkün olduğunca birbirinden ayrılması gereklidir. 

Bankanın günlük faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası denetim faaliyetleridir. 

Etkin bir iç denetim sistemi bankanın bütün seviyelerinde denetim faaliyetinin 

tanımlandığı uygun bir denetim yapısının kurulmasını gerektirir. 

3.9.4. Bilgi Erişim Sistemi ve Kurum İçi İletişim 

Etkin iç denetim sistemi bankanın mali yapısına ve faaliyetlerine ilişkin tam ve 

kapsamlı bilgiyi ve aynı zamanda banka karar alma sürecinde etkili olabilecek dış 

piyasadaki gelişmeler ve koşullara ilişkin bilgiyi gerektirir. Bilginin güvenilir, 

zamanında erişilebilir ve uygun formatta olması gerekmektedir. 

Yeterli bilgi ve etkin iletişim, iç denetim sisteminin iyi çalışması için çok 

önemlidir. Banka bünyesinde elde edilen bilginin yararlı olması için güvenilir, uygun 

nitelikte olması gerekir. Bilgi sistemi, banka finansal yapısına, faaliyetlerine ve mevcut 

politika ve stratejilere ilişkin bilgiler yanında banka karar alma sürecini etkileyebilecek 

dış gelişmeler hakkındaki bilgiyi de içerir.183
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Bankanın en kritik faaliyetlerinden birisi, tüm faaliyetlere ilişkin bilgi 

sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesidir. Bu bilgiler hem elektronik ortamda hem de 

manuel kayıtlarda bulunmalıdır.184

 Kurum içinde etkin bir iletişim yoksa bilgi gerektiği şekilde kullanılamaz. 

Banka üst düzey yönetimi gerekli bilginin ilgili banka personeline ulaşmasına imkan 

verecek etkin iletişim kanallarını oluşturmalıdır. Bankanın organizasyon yapısı içinde, 

bilginin aşağı, yukarı ve yatay olmak üzere bankanın tüm personeline ulaşacak biçimde 

akışının sağlanması gerekir. 

3.9.5. İzleme Faaliyetleri ve Denetim Sisteminde Hataların Düzeltilmesi 

Bankanın iç denetim sisteminin etkinliği aralıksız olarak izlenmelidir. Temel 

risklerin izlenmesi bankanın günlük faaliyetlerinin içinde yer almalı ve banka yönetimi 

ve banka müfettişleri tarafından yapılacak periyodik değerlendirmelerin bir parçası 

olmalıdır. 

Bankacılık dinamik ve hızla gelişen bir sektördür. Bankalar kurum içinde ve 

dışında gerçekleşen gelişmelere paralel olarak iç denetim sistemlerini sürekli izlemek, 

değerlendirmek ve etkinliğinin devamını sağlamak için geliştirmek durumundadır.185

Kesintisiz İzleme iç denetim sistemindeki hata ve eksikliklerin anında fark 

edilerek düzeltilebilmesi imkanını verir. İç denetim sistemi bankanın operasyonel 

işlemleriyle iç içe girdiğinde izleme fonksiyonu en etkin biçimde çalışır ve düzenli 

raporların üretilmesine olanak verir. Bunların da zamanında ilgili pozisyondaki 

yöneticilere ulaştırılması gerekir.186

İç denetime ilişkin hatalar tespit edildiği anda yönetim kurulu ve üst düzey 

yönetime rapor edilmekle beraber gerekli personele de rapor edilmelidir. Rapor 

edildikten sonra gerekli düzeltmelerin yönetimce belli bir zaman sürecinde yapılması 

                                                 

184 BERDİBEK; a.g.e., s.19 

185 KARA; a.g.e., s.14 

186 Bankacılar Dergisi; TBB Yayınları, Sayı:28, İstanbul, Mart 1998, s.159 
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önem taşımaktadır. Banka müfettişleri izleme prosedürünün aşamalarını takip etmeli ve 

yönetim kurulu ile üst düzey yönetimi düzeltilmeyen hatalardan haberdar etmelidir. 

3.9.6. Kontrol Ortamı 

Bir işletmede etkin bir iç denetim yapısı kurabilmenin ön koşulu, uygun bir 

ortamın sağlanmasıdır, İşletme içi ve dışı unsurların oluşturduğu bu ortama , “İç 

Kontrol Ortamı” adı verilmektedir.187  

3.9.7. Kontrol Prosedürleri 

Kontrol prosedürleri, işletmenin amaçlarına ulaşabilmek için yürütülen 

faaliyetlerde, güvenilirliği sağlayabilmek için yönetim tarafından oluşturulan çeşitli 

politika ve prosedürlerdir.188 Genellikle, kontrol prosedürleri aşağıdaki konulara ilişkin 

usul ve yöntemler olarak sınıflandırılabilir:189

• İşlemlerin yürütülüşünün uygun yetkilere dayandırılması, 

• Hata ve yolsuzlukların yapılmasını ve gizlenmesini azaltmak amacıyla iş 

bölümünün yapılması, 

• İşlemlerin uygun şekilde kaydedilmesini sağlayacak, gerekli belgelerin tasarım 

ve kullanımı, 

• Varlıkların ve kayıtların yeterli düzeyde korunması için varlıkların kullanılması 

yetkisinin sınırlandırılması, 

• Sorumluluk kayıtlarının, mevcut varlıklarla karşılaştırılması. 

3.9.8. İyi Bir Örgüt Yapısı 

İyi bir örgüt yapısının kurulması için yetki ve sorumlulukların açıkça 

belirlenmiş olması, iş tanımlarının ve iş bölümünün yapılması, faaliyetlerini yerine 

getirenler ile kayıt ve varlıkları koruma işlevlerinin ayrı ellerde toplanması, faaliyetlerin 

yerine getirilme süreçlerinde baştan sona kadar tek bir kişinin görev almaması 
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gereklidir. İç kontrol sisteminin tasarımı, kurulması, işletilmesi ve gözetimi ile ilgili 

sorumluluk doğrudan işletme yönetimine aittir. Bununla birlikte uygulamada iç kontrol 

sisteminin gözetimi yetkisi genellikle iç denetim bölümüne aktarılmaktadır. 

3.9.9. Etkin Bir Muhasebe Sistemi 

Etkin bir muhasebe sistemi için, hesap tanımlarının hazırlanacak bir muhasebe 

yönetmeliği ile açıklanmış olan bir hesap planı bulunmalıdır. Ayrıca, dönem başlarında 

hazırlanacak bütçeler ile işletme faaliyetlerinin planlaması, koordinasyonu ve dönem 

sonlarında faaliyet sonuçları ile bütçe hedefleri arasındaki farklar saptanarak gerekli 

önlemlerin alınması sağlanır. Söz konusu planlamaya yönelik araçlar yanında düzene 

ilişkin olarak ise muhasebe bilgilerinin kaydedildiği belge ve formların yapılan işlemle 

ilgili tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup seri numarası ile yetkili kişilerin 

imza ya da paraflarını taşıması gereklidir.  

3.9.10. Yeterli Nitelik ve Sayıda Personel Bulunması  

İşletme çalışanlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirecek eğitim ve 

bilgi düzeyine sahip olması, işletmenin politikalarını ve hedeflerini yapılan faaliyetler 

sırasında izleme yeteneğine sahip, dürüst kişiler olması gereklidir.190

3.10. İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN NİTELİKLERİ VE İÇ DENETİME 

KONU OLAN TEMEL KONTROL ALANLARI 

Aşağıda İç Denetim faaliyetlerinin nitelikleri ile, İç Denetim sürecinde kontrol 

edilmesi gereken alanlar ele alınmıştır. 

3.10.1. İç Denetim Faaliyetlerinin Nitelikleri  

• Finansal ve operasyonel bilginin doğru ve güvenilir olup olmadığı, 

• İşletmenin risklerinin tanımlanmış ve asgariye indirilmiş olup olmadığı, 

• Dış düzenlemelerin ve kabul edilen iç politikaların ve usullerin izlenip 

izlenmediği, 
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• Tatmin edici standartların oluşturulup oluşturulmadığı, 

• Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, 

• İşletmenin hedeflerine etkin bir biçimde ulaşıp ulaşmadığı hususlarının 

belirlenmesi ve işletmenin yöneticilerinin ve diğer üyelerinin görev ve 

sorumluluklarını etkin bir biçimde yerine getirmelerinde destek olmak 

amaçlarıyla, tüm işlemlerin ve kontrollerin iç denetçilerce, nesnel ve sistematik 

bir şekilde gözden geçirilmesi ve onaylanmasıdır:191 

3.10.2. İç Denetime Konu Olan Temel Kontrol Alanları 

Bankaların iç denetim yapısını oluşturan iç kontrol merkezi, teftiş kurulu ve 

risk yönetim merkezinin etkin bir iç denetim gerçekleştirmesi için faaliyetlerine 

başlamadan önce denetim alanlarını tespit etmeleri gerekir. 

Bankalarda iç denetime konu olan temel kontrol alanları şunlardır:192

• Gözetim amacıyla Kurum tarafından talep edilen raporlamaların ve diğer 

bilgilerin hazırlanması, 

• İlgili mevzuata uygunluğun sağlanması, 

• Yeterli düzeyde karşılık ayrılmasının sağlanması, 

• Faaliyetlerin basiretli bir şekilde planlanması ve yürütülmesinin sağlanması, 

• Finansal muhasebe ve yönetim bilgi sistemlerine ilişkin inceleme ve kontroller, 

• Bankanın temel faaliyet alanlarının özel kontrolü, 

• Otomasyon/bilgi-işlem ortamı, 

• Acil ve beklenmedik durum planlaması, 

• Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik inceleme ve kontroller. 

                                                 

191 AKARKARASU; a.g.e., s.19 

192 BDDK; “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete, 08 Şubat, 

2001 
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3.10.2.1. Gözetim Amacıyla Kurum Tarafından Talep Edilen Raporlamaların ve 

Diğer Bilgilerin Hazırlanmasına İlişkin Kontroller 

Hazırlanan finansal raporlamalar ve diğer bilgiler, belirlenen raporlama 

usullerine ve kriterlerine uygun olmalıdır. Belirlenen koşulların yerine getirilip 

getirilmediği ve ortaya çıkan aksaklıklar bankada teftiş ve iç kontrol faaliyetlerini 

yürüten departman ve yetkililer tarafından sürekli izlenir. Gerekli kontrol ve incelemeler 

teftiş ve iç kontrol departmanınca etkin bir biçimde yerine getirilir. 

3.10.2.2. İlgili Mevzuata Uygunluğun Sağlanması 

Bankaların, bankacılıkla ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyette 

bulunmalarını sağlayacak, uyarıcı izleme ve raporlama sistemlerine sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Banka üst düzey yönetimi, mevzuata, banka içi kurallara, genel bankacılık 

ilkelerine ve finansal sistemde genel kabul gören piyasa kurallarına uyulmasının 

önemini ve düzenlemelere uyulmamasının ne tür yeni risklere yol açabileceğini 

bilmelidir. 

İç kontrol merkezi ve banka üst düzey yönetimi, bankanın birimlerinde 

düzenlemelere uyulup uyulmadığının takip edilmesini, kontrolünü ve koordinasyonunu 

sağlayacak kişileri görevlendirir ve görev tanımlarını açık bir şekilde oluşturur. 

3.10.2.3. Yeterli Düzeyde Karşılık Ayrılmasının Sağlanması 

Bankanın varlıkları ve muhtemel yükümlülükleri ile ilgili olarak ayrılması 

gereken değer azalış karşılıkları, gider karşılıkları ve diğer karşılıklar, bankanın 

risklerini ve yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde olmalıdır. Bu amaçla bankanın 

varlıklarının kaliteleri değerlendirilmeli, donuk ve sorunlu kredi ve alacaklar için yeterli 

düzeyde karşılık ayrılması hususu üzerinde önemle durulmalıdır. Ayrıca bankanın 

yeterli karşılık ayrılması konusundaki politikaları ve uygulama usullerinin, kontrol ve 

denetimi yapılmalıdır. 
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3.10.2.4. Faaliyetlerin Basiretli Bir Şekilde Planlanması ve Yürütülmesinin 

Sağlanması 

Üst düzey kontrol ve incelemelerin amacı banka faaliyetlerinin basiretli bir 

biçimde planlanmasının ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Strateji, politika ve 

yetkilerin basiretli bir şekilde tanımlanması, yönetim politikaları ile uygunluğun takip 

edilmesi ve performans değerlendirmesi bu kontrol ve incelemelerin kapsamı içinde yer 

almaktadır. 

3.10.2.5. Finansal Muhasebe ve Yönetim Bilgi Sistemlerine İlişkin İnceleme ve 

Kontroller 

Bankanın iç kontrol ve teftiş faaliyetini yürüten birimler, finansal muhasebe 

sistemi ile yönetim bilgi sisteminin etkin bir kontrol ve incelemesini gerçekleştirmek 

durumundadırlar. Yönetim bilgi sistemi, finansal tabloların ve diğer raporlamaların 

yasal düzenlemeler doğrultusunda hazırlanması açısından ilgili verileri zamanında 

toplamalıdır. 

Bankanın başlıca finansal performans göstergeleri ile finansal tabloları banka 

içinde kontrol edilip onaylandıktan sonra kamuya açıklanır. İç denetim faaliyeti ile 

finansal tabloların güvenilirliği teminat altına alınır. Finansal tablolar muhasebe 

kuralları ve standartlarına uygun olarak hazırlanır. 

3.10.2.6. Bankanın Temel Faaliyet Alanlarının Özel Kontrolü 

Bankanın temel faaliyet alanları özel bir inceleme ve kontrole tabi tutulur. Bu 

nedenle bankanın temel faaliyet alanlarının uygun bir biçimde gruplandırılması 

gerekmektedir. 
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3.10.2.7. Otomasyon/Bilgi-İşlem Ortamının Kontrolü 

Bilgi işlem sisteminin planlamasını, geliştirilmesi ve çeşitli uygulamaların 

tatbiki sürecinde taşınan risklerin asgariye indirilmesine yönelik olarak, gerekli kontrol 

mekanizmaları bankalar tarafından oluşturulur.193

3.10.2.8. Acil ve Beklenmedik Durum Planlaması 

Bankada yangın, deprem sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıp ya da 

zararların azaltılabilmesi ve potansiyel zararın kontrolü amacıyla bankalar tarafından 

acil ve beklenmedik durum planlaması hazırlanmalıdır. 

3.10.2.9. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi 

Bankanın yönetim kurulu kaynağı yasal olmayan kara paranın aklanması 

faaliyetini ve bankanın bu faaliyete bilmeden taraf olmasını engelleyecek kontrol 

mekanizmasının ve uygulama usullerinin oluşturulmasını sağlamalıdır. 

 

 

 

 

 

                                                 

193 ASLAN; a.g.e., s.94 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİN BİR İÇ DENETİM 

SİSTEMİNE GEÇİŞ AŞAMASI VE KURUMSAL YÖNETİM 

ANLAYIŞI KAPSAMINDA İÇ DENETİMİN ROLÜ 

Bu bölümde Türkiye’de bankacılık sektöründe etkin bir iç denetim yapısının 

oturtulması konusunda kamu erkinin yaptırım ve öncülüğünde ortaya konulan 

çalışmalar, kanuni düzenlemeler, BDDK nın konu hakkındaki çalışmaları, etkisi, Basel 

komitenin söz konusu alanda getirdiği standartlar ele alınmıştır. Ayrıca Kurumsal 

yönetim İç Denetim etkileşimi ele alınarak, kurumsal yönetim anlayışı kapsamında iç 

denetimin rolü incelenmiştir. 

4.1. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİN BİR İÇ DENETİM 

SİSTEMİNE GEÇİŞ AŞAMASI 

Türk bankacılık sektörü, ekonomimizin 1980’lerden itibaren yaşadığı 

değişimlerden en çok etkilenen sektördür. Finansal alandaki küreselleşmeyle birlikte 

teknolojik yeniliklerin de etkisiyle bankalar hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. 

Küreselleşme ekonomik ve finansal konularla, finansal sektörün rekabet şartlarına bir 

ülke bazında veya ülke gözüyle değil, evrensel bir yaklaşımla bakılması olarak 

tanımlanabilir.194

1980’li yıllardan itibaren serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte Türk mali 

sistemi yeniden yapılanma sürecine girmiş ve gerek kurumsal gerekse yasal altyapı 

yönünden mali piyasalarda serbestiyi öngören önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. 

Reform sürecindeki olumlu gelişmeler bankacılık sektörünü de olumlu olarak etkilemiş, 

bankaların daha rekabetçi bir ortamda çalışmasına olanak sağlamıştır. Reformlar, 

bankacılık ürün ve hizmetlerinin çeşitlenmesine ve yenilenmesine, kurumsal altyapı 

gelişmelerinin hızlanmasına ve bankacılık sektörünün mali sistemdeki payının hızla 

                                                 

194 ALPARSLAN Melike, KESKİN Ekrem, İNAN Emre Alpan; “Türkiye Bankalar Birliği’nin 2004 Türkiye İktisat 

Kongresi Raporu”, Bankacılar Dergisi, Sayı:49, 2004, s.69 
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artmasına yol açmıştır. Ne var ki bir yandan ekonomik yapıda devam eden mevcut 

sorunların mali sektör üzerinde artan baskısı diğer yandan uygulanan makro ekonomik 

politikaların bankaların risk algılama ve yönetim yapılarını olumsuz yönde etkilemesi 

ve mevduat sigorta sisteminin bankacılık sektöründe yarattığı ters yönlü etkiler piyasa 

disiplinini zayıflatmış, banka gözetim ve denetiminde uluslar arası bankacılık 

standartlarının etkin olarak uygulanamaması sektörde önemli yapısal sorunların 

birikmesine yol açmıştır. 

Türk mali sistemi 24 Ocak 1980 kararlarıyla uygulamaya konulan liberal 

politikalar sonucunda önemli ölçüde yapısal değişikliğe uğramış, dinamizm 

kazanmıştır. Serbestleşmeye yönelik anlayışla, selektif kredi politikalarının kaldırılması, 

faiz oranlarının serbest bırakılması, faiz oranlarının reel olarak pozitif düzeye 

erişmesinin yolunun açılması, sektöreyeni banka girişlerinin kolaylaştırılması, yabancı 

bankaların Türkiye’de faaliyet göstermesi için uygun ortamın hazırlanması imkanları 

doğmuştur.195  

1994 yılında yaşanan ekonomik krizde bankacılık sistemi hızla küçülmüş, 

bankalar özkaynaklarının önemli bir bölümünü kaybetmiştir. Güvenin yeniden tesisini 

sağlamak ve sistemik bir krizi engellemek amacıyla bir çözüm olarak tasarruf 

mevduatına tam güvence getirilmiştir. Finansal sistemde güvenin sağlanması ve 

sistemde istikrarın sürdürülmesi açısından Hazine son kredi kaynağı rolünü üstlenmiştir. 

Buna rağmen, bankaların faaliyetlerinin denetim sonuçlarına ilişkin kararların 

alınmasında gerekli hassasiyet gösterilememiştir.196

Mevduat sigortası, tasarruf sahiplerinin bankalara veya tasarruf kuruluşlarına 

yatırdıkları mevduatın kısmen veya tamamen güvence altına alınmasını sağlayan 

sistemdir. Tasarruf mevduatının tamamına güvence getirilmesi ile birlikte mali kesimde 

kriz bir süreliğine aşılmış ve bankacılık sektörüne yeniden güven sağlanmıştır. Ancak 

                                                 

195 BOYACIOĞLU, Melek Acar; Bankalarda Derecelendirme (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerine 

Ampirik Bir Çalışma, Doktora Tezi, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul, 2005, s.169 

196 ALPARSLAN, KESKİN, İNAN; a.g.m., s.72 
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bu limitsiz sigortanın devam etmesi ve kamu kesiminin yüksek faizden borçlanmasını 

sürdürmesiyle aşırı risk alan bir bankacılık oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak bankalar 

yasasısın 1999 yılına kadar çıkarılamaması ve ekonomideki belirsizlik ve istikrarsızlığın 

devam etmesi de bankacılık sektörünün ağır yaralar almasına sebep olmuştur. 

Bankacılık sektörü 1994 yılının ikinci yarısından itibaren kısmen toparlanmaya 

çalışmış fakat sektörün denetiminde yaşanan eksiklikler ve zayıflıklar nedeniyle sağlıklı 

bir yapılanma gerçekleştirilememiştir. 1994 krizi sonrasında ise finansal sistemdeki 

kırılganlık daha da artmış ve 1998-2002 yılları arasında, krizlerden etkilenen çok sayıda 

banka TMSF’ye devredilmiştir. 

2000 yılı sonlarında yaşanan gelişmeler Türk bankacılık sisteminde risk 

yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Yasal çerçevenin dışına çıkan 

uygulamalar, kaynakların vade yapısıyla uyumsuz plasmanlar ve grup firmalarıyla 

limitleri aşan ilişkilerin ağır sonuçları olmuştur. Bankacılık kesiminde yeterli döviz 

rezervinin olmaması, yurt dışına sermaye çıkışlarının arttığı bir ortam da, piyasalarda 

güvensizliği yaygınlaştırmış ve bir panik havasına dönüştürmüştür. Kasım 2000'de 

piyasaların nakit talebine cevap veremeyişi nedeniyle likidite krizi yaşanmıştır. 2000 

Kasım Krizi’ni takiben 2000 Enflasyonu Düşürme Programı’nın performans kriter 

değerleri gözden geçirilmiştir fakat buna rağmen, bankacılık sisteminin kırılgan yapısı 

devam etmiştir. Özellikle, faizlerdeki hızlı artış kamu bankaları ve bazı özel bankaların 

mali yapılarında bozulmalara yol açmış ve bankacılık sisteminin mevcut yapısal 

sorunlarını daha da ağırlaştırmıştır. 

Şubat 2001 yılına gelindiğinde, Hazine ihalesi öncesindeki olumsuz gelişmeler, 

uygulanan 2000 Enflasyonu Düşürme Programı’na olan güvenin tamamen 

kaybolmasına neden olmuş ve Kasım ayından sonra artan mali kırılganlığın da etkisiyle, 

doğrudan Türk Lirası’na karşı ciddi bir atak meydana gelmiştir. Ekonomide yaşanan 
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likidite sıkışıklığı, özellikle kamu bankalarının aşırı düzeydeki günlük likidite 

ihtiyaçları nedeniyle ödemeler sisteminin kilitlenmesine neden olmuştur.197

Bu ortamda, uygulanmakta olan döviz kuru sistemine son verilmiş ve 22 Şubat 

2001 yılında Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında serbest dalgalanmaya 

bırakılmıştır. 

Tüm bunlara ilaveten sektörü ilgilendiren mevzuatta sık sık yapılan 

değişiklikler, uluslar arası temel bankacılık ilkelerinden sapmalar, uluslar arası 

muhasebe uygulamalarına göre farklılıklar, bağımsız denetim uygulamalarındaki 

sorunlar, şeffaflığın sağlanamamış olması ve denetim sonuçlarının karar sürecine 

geçirilememesi olumsuzluklara neden olan diğer önemli faktörlerdir.198  

Türkiye’de bunlar yaşanırken; dünyada son yıllarda serbestleşme ve 

globalleşme eğilimlerinin artması ve uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülkelerin 

öneminin artmaya başlaması ile sermaye hareketleri önemli ölçüde etkilenmiştir. 

Sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere doğru yönünü çevirmesi bir yandan 

mali piyasalardaki gelişimi hızlandırırken diğer yandan risklerin boyutunu ve önemini 

değiştirmiştir. Özellikle 1997 yılından itibaren Asya ülkeleri, Rusya ve Latin Amerika 

ülkelerinde yaşanan tecrübeler ile birlikte mali piyasalarda risklerin azaltılması ve 

kontrol edilmesi yönünde bir ihtiyaç hissedilmiştir. Bütün bu gelişmeler mali sistemin 

en önemli kurumları olan bankalar üzerinde etkin gözetim ve denetimin sağlanması 

gereği uluslararası çalışmalar ve bu alanda uluslararası kriterler geliştirilmesini teşvik 

etmiştir.199  

Bankalar hem mali kesim hem de ekonominin geneli açısından çok önem arz 

ettiği için, bankacılık sektöründe yaşanan sorunlar ve krizler de ekonominin geneline 

çok çabuk yayılabilmektedir. Bu çerçevede bankaların denetimi ve yapılan denetlemeler 

                                                 

197 KEYDER, Nur; “Türkiye’de 2000-2001 Krizler ve İstikrar Programları”, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:183, 

Haziran 2001, s.45 

198 BOYACIOĞLU; a.g.e., s.171 

199 ALPARSLAN, Melike; “Son Dönemde Bankacılık Alanında Gerçekleştirilen Yasal ve Düzenleyici Değişiklikler 

1999-2001”, Bankacılar Dergisi, Sayı:39, Aralık 2001, s.77,78 
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sonucunda gerekli önlemlerin alınması çok önemli bir husustur. Bu doğrultuda “Basel 

Bankacılık Gözetim Komitesi”; bankacılık gözetim ve denetimini etkinleştirmeye 

yönelik prensipler geliştirmiştir. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık 

denetim otoritelerinden yetkililerin katılımıyla oluşturulan Basel Bankacılık Denetim 

Komitesi, 1988 yılında farklı ülkelerde uygulanan sermaye yeterliliği hesaplama 

yöntemlerini birbirleriyle uyumlu hale getirmek ve bu konuda uluslararası platformda 

geçerli olacak asgari bir sektör standardı oluşturmak amacıyla Basel–I olarak 

adlandırılan Sermaye Yeterliliği Uzlaşısını yayımlamıştır.  

Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel–II) ise bankaların sermaye yeterliliklerinin 

ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel Bankacılık Denetim Komitesi 

tarafından yayımlanan ve yakın bir tarihte yürürlüğe girmesi beklenen standartlar 

bütünüdür. Basel–II süreci aslında risk yönetimine ilişkin son yıllarda gözlemlenen 

gelişmelerin bir devamı niteliğindedir ve gelişmiş ülkelerde sektör standardı olarak 

yürütülen uygulamalar Basel – II ile birlikte mevzuat şekline dönüşecektir. 

Basel–II ile birlikte Basel–I’de yer alan, kredi riski açısından sermaye 

yükümlülüğünün OECD ülkesi olup olmama kriterine göre belirlenmesi prensibine 

dayanan “kulüp kuralı” kaldırılmaktadır. Basel – I’de sadece kredi ve piyasa riskleri için 

sermaye zorunluluğu bulunmaktayken Basel–II ile bu risklere ilaveten operasyonel risk 

sermaye yükümlülüğü de eklenmiştir. Operasyonel risk; yetersiz veya aksayan iç 

süreçler, insanlar ya da sistemlerden dolayı ortaya çıkan zarar riski olarak 

tanımlanmaktadır. 

Basel-I ve Basel-II standartları hakkında çalışmamızın ileriki bölümlerinde 

ayrıntılı olarak değinilmiştir. 

Türk Bankacılık Sektöründe yaşanan gelişmelerden sonra artık küçük 

bankaların ayakta kalması zorlaştı. Neredeyse banka birleşmeleri bir zorunluluk halini 

aldı. Bu dönemde birçok banka birleşmek zorunda kalırken bir kısmı da yabancı 

bankalarla ortaklıklar kurdu. Tüm bu yaşananlar Türkiye’de bankacılıkta etkin bir 

gözetim ve denetim ihtiyacını ve aynı zamanda ekonomide olduğu gibi bankacılıkta da 

bir yeniden yapılanmanın gerekliliğini ortaya koydu. 
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Dünya ekonomisinde ve uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelere paralel 

olarak Türkiye’de de bankaların mali durumlarının güçlendirilmesi ve uluslararası 

normlarda denetim ve gözetim sisteminin kurulması yönünde önemli adımlar atılması 

zorunlu hale geldi. 

Denetim ve gözetim sisteminin kurulması ile ilgili yasal ve düzenleyici 

değişiklikler üç aşamada gerçekleştirilmiştir bunlar; Bankalar Kanunu’nun kabul 

edilmesi, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun kurulması ve Bankaların İç 

Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin yayımlanmasıdır.(EK:1) 

4.1.1. Risk İzleme ve Yönetim Anlayışındaki Değişimin İç Denetim Sistemine 

Etkileri 

Türkiye’de 1999 yılında başlatılan mali reformlarda bağımsız banka gözetim 

ve denetim sisteminin oluşturulması, banka bilançolarında şeffaflığın artırılması ve 

bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesinin yanı sıra risk tanımı ve yönetim 

yapısında da uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır. 

Öncelikle 4389 sayılı yeni Bankalar Kanunu’nda bankalara, işlemleri nedeniyle 

karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak amacıyla faaliyetlerinin 

kapsamı ve yapısıyla uyumlu iç denetim ile risk kontrol ve yönetim sistemlerine sahip 

olma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu sistemlere ilişkin esas ve usullerin ise 

BDDK tarafından yönetmelikle belirlenmesi ve sistemin 2002 yılından itibaren işlerlik 

kazanması öngörülmüştür. Bu kapsamda BDDK 2001 yılı Şubat ayında “Bankaların İç 

Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik” çıkarmıştır.( EK:1 ) 

Yönetmelik 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Bu yönetmelikte; “Bankalar, bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla 

uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, bu 

Yönetmelik hükümlerine uygun iç denetim ve risk yönetim sistemlerini kurmak, idame 
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ettirmek ve geliştirmek zorundadırlar.”200 denilerek Türk Bankacılık Sektörü’nde de bu 

esasların uygulanması zorunlu kılınmış ve yaptırıma bağlanmıştır. 

Bu doğrultuda, Türk Bankacılık Sektörü’nde 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle uluslararası 

standartlara uyumlu etkin bir iç denetim uygulamasına geçilmiştir.  

4.1.2. “4389” Sayılı Bankalar Kanunu ve İç Denetim Anlayışına Katkıları 

Bankaların mali yapılarının ve bankacılık sisteminin gözetim ve denetiminin 

güçlendirilmesi konusunda en radikal değişim 4389 sayılı yeni Bankalar Kanunu'dur. 

2000 yılı programı öncesinde, 18 Haziran 1999’da kabul edilen Kanun 17 Aralık 1999 

tarih ve 4491 sayılı Kanun ile son halini almıştır. Genel kabul görmüş uluslararası 

uygulamalar ve Avrupa Birliği (AB) direktifleri dikkate alınarak hazırlanan Kanun ile 

finansal sistemin güven ve istikrarının sağlanması amacına yönelik olarak önemli 

değişikler yapılmıştır. Bu değişiklikler: 1999 yılında çıkarılmış olan 4389 sayılı Kanun 

16.07.2004 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmelere uyum 

sağlayabilmek amacıyla sekiz defa değişikliğe uğramıştır. Avrupa Birliği (AB) 

direktifleri ile diğer genel kabul görmüş uluslar arası uygulamalar dikkate alınarak 

hazırlanan yeni Kanun ile mali sistemin güven ve istikrarının sağlanması amacına 

yönelik olarak önemli değişikler arasında; 

- İdari ve mali açıdan tamamen bağımsız bir denetim ve gözetim otoritesi olarak 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kurulması, 

- Banka denetim ve gözetim yetkilerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu'na devredilmesi, 

- Banka kuruluş aşamasında aranılan şartların ağırlaştırılması, 

- Bankaların uygun bir iç denetim ile risk kontrol ve yönetim sistemine sahip 

olmaları şartı, 

- Büyük kredi tanımı ve kredi limitleri, 

- Mali bünyesi zayıflayan bankalara ilişkin olarak alınacak tedbirlerin daha detaylı 

ve kapsamlı olarak düzenlenmesi, 

                                                 

200 Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik; 08.02.2001, Birinci Bölüm, Madde.3 
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- Banka ortakları ve yöneticilerinin şahsi sorumluluklarının artırılması yer 

almaktadır. 

Ancak, Şubat 2001’de piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrasında yeniden 

Kanun değişikliği gündeme gelmiştir. Kriz sonrasında uygulanmaya başlanan yeni 

ekonomik programın da odak noktası haline gelen bankacılık sektörünün birikmiş 

yapısal sorunlarının giderilmesi yönündeki önlemler kapsamında Bankalar Kanunu’nda 

12 Mayıs 2001 tarih ve 4672 sayılı Kanun ile tekrar önemli değişiklikler yapılmıştır. 

4389 sayılı yeni Bankalar Kanunu ile getirilen temel yenilikler idari ve mali 

açıdan tamamen bağımsız bir denetim ve gözetim otoritesinin kurulması, risk izleme ve 

yönetim anlayışının değiştirilmesi, mali bünye sorunları olan bankaların sistematik bir 

risk doğurmasını engelleyerek bankacılık sektörünün etkin olarak çalışmasını 

sağlayacak tedbirlerin alınması ve bunun için gerekli mekanizmanın oluşturulması 

olarak özetlenebilir. 

Kanun’da; “Bankalar işlemleri nedeniyle karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve 

kontrolünü sağlamak amacıyla faaliyetlerin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, esas ve 

usulleri kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek etkin bir iç denetim sistemi ve 

risk kontrol ve yönetim sistemi kurmakla yükümlüdürler.”201 denilerek, risk yönetimi 

ve iç denetim sisteminin hukuki zemini hazırlanmıştır. 

Belirtilen kanun maddesi çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılmış ve 

BDDK tarafından hazırlanan “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri 

Hakkında Yönetmelik” 08.02.2001 tarih ve 24312 Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir.202

3182 sayılı eski Kanun’un amacı tasarrufları korumak ve ekonomik 

kalkınmanın gereklerine uygun kılmak olarak açıklanmışken yeni Kanun’da amaç 

tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak mali piyasalarda güven ve istikrarı 

                                                 

201 4389 Sayılı Bankalar Kanunu; 18.06.1999, Madde. 9/4 

202 BDDK; “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik”. 
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ve ekonomik kalkınma gereklerine göre kredi sisteminin etkin çalışmasını sağlamak 

olarak belirtilmiştir.203

Banka Gözetim ve Denetim Yapısının Değiştirilmesi: 

4389 sayılı Bankalar Kanunu ile Bankacılık sektöründe gözetim ve denetim 

çerçevesinin uluslararası standartlara ve AB normlarına uyumu konusunda önemli 

adımlar atılmıştır. Banka gözetim ve denetim işlevinin siyasi müdahaleye maruz 

kalınmaksızın bağımsız bir kurum tarafından etkin olarak yapılması amacıyla kamu 

tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK) kurulmuştur. BDDK, Bankalar Kanunu ilgili mevzuatın ve Kanun’da 

gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle bunların 

uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların 

güvence altına alınmasını temin etmek ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve 

yetkileri kullanmak üzere görevlendirilmiştir.204 T.C. Merkez Bankası, Hazine 

Müsteşarlığı ve Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’nun (TMSF) yetkileri BDDK’na devredilmiştir. 

Kurumun yedi üyeden oluşan karar organı olan Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu’na (Kurul) düzenleyici olarak yönetmelik ve tebliğ çıkartma, Resmi 

Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koyma yetkisi verilmiştir. Kanun’da yer verilen 

koşullara göre belirlenen ve Bakanlar Kurulu tarafından atanan Kurul üyelerinin görev 

süreleri 6 yıl olarak belirlenmiştir. 

4.1.3. “5411” Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Bankalarda İç Denetim 

Sistemine Getirilen Düzenlemeler 

01.11.2005 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan “5411” sayılı 

Bankacılık Kanununun, “4389” sayılı Bankalar Kanunu ile karşılaştırılması durumunda 

5411 sayılı Kanunun, 4389 sayılı Kanunda yer alan maddelerin birçoğunu aynen 

benimsemekle birlikte, 4389 sayılı Kanunda yer almayan çok yeni tanım ve kuruluşlara 

                                                 

203 Bankacılar Dergisi; TBB Yayını, Sayı:39, İstanbul, Aralık 2001, s.76 

204 4389 Sayılı Bankalar Kanunu; 18.06.1999, Madde.3-1 
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ilişkin hükümler de getirdiği göze çarpmaktadır. (Finansal holding şirketi, destek 

hizmeti kuruluşu, denetim komitesi, değerleme ve derecelendirme kuruluşları gibi). 

Bankaların denetimleri önem arz edince yasa koyucu bu konuda ilk 

yükümlülüğü, bankacılık faaliyetleri yoluyla kar elde eden banka anonim ortaklıklarına 

yüklemiştir. Bankaların, kendi kendilerini yaptıkları işlemler açısından denetime tabi 

tutmaları, bu denetimi yapmak üzere özel denetim birimleri oluşturmaları ve gereken 

durumlarda ilave birimler kurarak kendi iç denetimlerini yerine getirmeleri gerektiği 

belirtilmiştir.205

Bu amaç doğrultusunda bankaların organizasyon yapısı içinde oluşturulan 

Denetim komitesi, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 23. maddesine göre yönetim 

kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini 

ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu Kanun ve ilgili 

düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, 

bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön 

değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim 

kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamında ana ortaklık 

niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tâbi kuruluşların iç denetim işlevlerinin 

konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur. 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun206 29. maddesinde iç sistemlere ilişkin 

yükümlülükler konusunda şu hüküm yer almaktadır; 

“Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, 

faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve 

konsolidasyona tabi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi 

ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. İç kontrol, risk yönetimi ve 

iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, oluşturulacak birimlere, 

                                                 

205 ÇOLAK; a.g.e., s.57 

206 01.11.2005 Tarih ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumlulukları ile Kuruma yapılacak 

raporlamalara ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.” 

Kanun’un 30., 31. ve 32. maddeleri ise iç kontrol sistemi, risk yönetimi sistemi 

ve iç denetim sistemine ilişkin hükümlerdir; 

“Bankalar, iç kontrol sistemi kapsamında, faaliyetlerinin mevzuata, iç 

düzenlemelerine ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve 

raporlama sisteminin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde 

edilebilirliğini her seviyedeki personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekli 

kontrol faaliyetleri ile sağlamak, görevlerin fonksiyonel ayrımlarını, yetki ve 

sorumlulukların paylaşımını, fon ödemelerini, banka işlemlerinin mutabakatını, 

varlıkların korunmasını ve yükümlülüklerin kontrol altında tutulmasını temin etmek, 

maruz kalınan her türlü riskin tanınması, değerlendirilmesi ve yönetimi için gerekli alt 

yapıyı hazırlamak ve yeterli iletişim ağını oluşturmak zorundadır. İç kontrol faaliyetleri 

yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak iç kontrol birimi ve personeli tarafından 

yürütülür” (Bankacılık Kanunu m. 30). 

“Bankalar risk yönetimi sistemi kapsamında, risk politikalarını Kurulca 

belirlenen esaslar çerçevesinde oluşturmak, uygulamak ve raporlamak zorundadır. Risk 

yönetimi faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak risk yönetimi birimi ve 

personeli tarafından yürütülür” (Bankacılık Kanunu m. 31). 

“Bankalar bütün birim, şube ve konsolidasyona tabi ortaklıklarını kapsayan bir 

iç denetim sistemi kurmak zorundadır. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana 

sözleşmeye, iç düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğu, banka müfettişleri 

tarafından denetlenir. İç denetim faaliyetleri, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, gerekli 

mesleki özen gösterilerek, yeterli sayıda müfettiş tarafından yerine getirilir” (Bankacılık 

Kanunu m. 32). 

5411 sayılı Kanunun 4389 sayılı Kanundan farklı olarak risk ve denetime 

ilişkin düzenlediği konulara aşağıda yer verilmektedir; 
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5411 sayılı Kanunda “Sistemik riske karşı alınacak önlemler” başlıklı 

72.maddede, Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir 

gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun Kurumun koordinasyonunda, Fon, Hazine 

Müsteşarlığı ve Merkez Bankasınca müştereken tespiti halinde, alınacak olağanüstü 

tedbirleri belirlemeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğuna ilişkin yeni bir düzenleme 

getirilmektedir.207

Ayrıca 4389 sayılı Kanundan oldukça farklı olarak, bankalarda yapılacak 

yerinde denetimin, Kurumun meslek personelini oluşturan bankalar yeminli murakıp ve 

yardımcıları yanında, bankacılık uzmanı ve yardımcıları, bilişim uzmanı ve 

yardımcıları, hukuk uzmanı ve yardımcılarının da görev alacağı bir denetim ekibi 

tarafından yerine getirileceği öngörülmektedir. 

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun 

olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, finansal 

raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve 

sorumlulukların belirlenmesinin yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğu hususuna 

5411 Sayılı Kanunda yer verilmiştir. 

5411 sayılı Kanunda, 4389 sayılı Kanunda yer almayan, bağımsız denetim 

kuruluşlarının denetim esnasında bankanın varlığını tehlikeye sokabilecek veya 

yöneticilerin Kanun veya esas sözleşmeyi ihmal etmiş olduklarını gösteren hususlar 

tespit ederlerse durumu derhal Kuruma bildirecekleri yönünde yeni bir düzenleme 

getirilmektedir. 

4.1.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve İç Denetim 

Bankacılık alanında düzenleme, gözetim ve denetim yapan kurumların en 

önemlisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur. Ülkemiz uygulamasında 

yeni bir yapılanma olan bu kurum, ülkede yaşanan ekonomik krizin faturasının 

                                                 

207 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu; Madde.72, 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete, 01.11.2005 
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bankacılık sektörüne çıkarılmasının sonunda, kamu vicdanında meydana gelen 

rahatsızlıklar üzerine geniş yetkilerle donatılarak kurulmuştur.208

4389 Sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulamasını, 

gerektiğinde bu Kanun’un vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de 

yapmak suretiyle, sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların 

güvence altına alınmasını temin etmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine 

getirmek üzere kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurularak bankacılık sektöründe yaşanan 

sorunların çözülmesi hedeflenmiştir.209

4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 1999 yılında kurulan BDDK; tasarruf 

sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, mali piyasalarda güven ve istikrarı ve 

ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde 

çalışmasını sağlamak üzere bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, 

tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin Kanun’da verilen yetkiler çerçevesinde, 

düzenlemeler yapmak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmakla 

görevlendirilmiştir. Ancak BDDK’nın asli görevi denetimden ziyade mali piyasaları 

düzenleme, kuralları koyma ve uygulamadır. Bunun yanında, 1999 yılına kadar Hazine 

Müsteşarlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu 4389 

sayılı Kanun ile BDDK bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Bankalar Yeminli 

Murakıplar Kurulu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer kanunların bankalarla ilgili 

hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü bankacılık işlemlerinin denetimi ile görevli 

olup doğrudan BDKK Başkanına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.210

4.1.4.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Görev ve Yetkileri 

Kurumun görev ve yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 93. 

maddesinde şöyle belirtilmiştir; 
                                                 

208 ÇOLAK; a.g.e., s.89 

209 ÇOLAK; a.g.e., s.53 

210 KENGER Erdal; 30 Nisan - 6 Mayıs 2003 tarihleri arasında Devlet Denetim Elemanları Derneği’nin Denetim 

Haftası Panelinde yaptığı “Kamu Denetiminde Standardizasyon” konulu konuşmasından alınmıştır. 
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a) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili 

mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve 

finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, 

bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını 

sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek, 

b) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve 

meslekî teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili 

mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak, 

c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir. 

Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir 

şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek 

her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını 

sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir. 

Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen 

yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek veya özel nitelikli kararlar alarak kullanır. 

Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler 

çıkarmaya yetkilidir.211

Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve 

hizmetler, bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve 

yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından 

oluşan meslek personeli ve idarî personel eliyle yürütülür.212

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 82. maddesinde belirtildiği üzere, BDDK kamu 

tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuştur. Kurumun merkezi 

Ankara'dadır. Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlıktan 

oluşur. Kurum, bu Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle 

ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve 

kullanır. 

                                                 

211 ÇOLAK; a.g.e., s.70 

212 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu; 92. maddesi. 
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Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip BDDK, 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’nda kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve 

yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun 

kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi 

Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 

4.1.4.2. “5411” Sayılı Bankacılık Kanunu’nda BDDK ile İlgili Yer Alan Hükümler 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 43. maddesine göre Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurulu; bankaların varlıkları, alacakları, öz kaynakları, borç, yükümlülük 

ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen 

diğer tüm unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi amacıyla sınırlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle 

gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 15. ve 33. maddelerinde BDDK’nın 

çalışmalarına ilişkin şu hükümler yer almaktadır; 

“Bankaların bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti 

faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kuruluşların yetkilendirilmesine, yetkilerinin geçici 

veya sürekli olarak kaldırılmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca 

karar verilir. Buna ilişkin usûl ve esaslar ilgili meslek birliklerinin görüşü alınarak 

Kurulca belirlenir” (m. 15). 

“Bu Kanunun 15 inci maddesine göre yetkilendirilecek bağımsız denetim 

kuruluşlarının çalışmalarına ilişkin esaslar Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler 

ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu, Merkez Bankası (MB) ve kuruluş birliklerinin görüşü alınarak 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca düzenlenir. Bağımsız denetim 

kuruluşları, bu Kanun uyarınca yaptıkları faaliyetler dolayısıyla üçüncü kişilere 

verdikleri zararlardan sorumludurlar” (m. 33). 
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BDDK, bütün resmi kuruluş ve kişilerden “gizli dahi olsa” her türlü belge ve 

bilgiyi isteyebilir, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesiyle ilgili konularda 

ilgili kuruluşlarda görüş alabilir.213

“Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve 

hizmetler, bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve 

yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından 

oluşan meslek personeli ve idarî personel eliyle yürütülür”(m. 92). 

BDDK tarafından 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesine göre 

bağımsız denetim; denetlenenler ile bunlarla konsolidasyon kapsamında bulunan 

ortaklıkların hesap ve kayıtlarının kuruluşlarca bu Yönetmelikte düzenlenen denetim 

ilkelerine göre incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına dayanılarak hesap ve kayıtların 

Kanunun 13 üncü maddesine göre yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzenine ilişkin 

mevzuata uygunluğu hususunda oluşturulan görüş çerçevesinde konsolide ve konsolide 

olmayan mali tabloların onaylanması ve rapora bağlanmasıdır. 

Bankalarla ilgili mevzuat kapsamında 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanunu,214 

Merkez Bankası’nın temel görev ve yetkilerini; “mali piyasaları izlemek amacıyla 

bankalar ve diğer mali kurumlardan ve bunları düzenlemek ve denetlemekle görevli 

kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgileri istemek ve istatistiki bilgi toplamak” olarak 

ifade etmiştir. 

Bankanın başlıca müşavirlik görevleri; bankalar ve uygun göreceği diğer mali 

kurumlar hakkındaki görüşlerini ve tespitlerini Başbakanlık ile bu kurum ve kuruluşları 

düzenleme ve denetleme yetkisine sahip kuruluşlara bildirmektir. 

Ayrıca Merkez Bankası, bu Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen yetki ve 

görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmaya ve bunları uygulamaya, bu 

                                                 

213 YÜKSEL Ali Sait, YÜKSEL Aslı, YÜKSEL Ülkü; Banka Yönetimi El Kitabı, Alfa Basım Yayın, No: 1109, 

2002, İstanbul, s.124 

214 25.4.2001 tarih, 4651 sayılı Kanun ile değiştirilen şekli. 
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düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip 

edilmediğini ve kendisine gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemeye 

görevli ve yetkilidir. 

4.1.5. Basel Komitesi ve Bankaların İç Denetimine Yönelik Getirilen Düzenlemeler 

Basel Bankacılık Komitesi bankaların iç denetim sistemlerindeki temel 

eksikliklerin neler olduğunu tespit edebilmek için bankacılıkta yaşanan güncel sorunları 

incelemektedir. Bu incelemeler sonucu tüm banka yönetici ve idarecilerinin, banka 

müfettişleri ile bağımsız dış denetçilerin ve gözetim ve denetim otoritelerinin iç denetim 

sistemlerinin güçlendirilmesi ve etkin olarak işlerliğinin sağlanması konusuna daha 

fazla önem vermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde genel olarak Basel Komitesi’nin kuruluş amacından söz edilerek, 

Komite’nin bankalarda iç denetim sistemlerine yönelik yayınladığı temel prensiplerden 

bahsedilecektir. 

4.1.5.1. Basel Komitesi’nin Kuruluşu ve Amacı 

Bankaların iç kontrol ve denetimi konularında çalışmalar yapan bazı uluslar 

arası kuruluşlar bulunmasına rağmen, bunların içinde en önemlisi olarak görülebilecek 

olan Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking 

Supervision)’dir. Bu komite bankacılık gözetim ve denetiminde uluslararası işbirliği 

sağlamak amacıyla G-10 ülkeleri Merkez Bankaları Guvernörleri tarafından 1974 

yılının Aralık ayında “Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulamaları Komitesi” 

(Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices) adıyla oluşturulmuştur. 

Komitede ülkeler (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg, 

Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD) ulusal bankacılık gözetim ve denetim 

otoriteleri ve merkez bankaları üst düzey yetkilileri tarafından temsil edilmektedir. 

Komite üyeleri her üç ayda bir İsviçre’nin Basel kentinde toplanmaktadır.215

                                                 

215 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/denetim.doc
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Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi bankaların iç kontrol ve 

denetimi konularında üye ülkelerin görüşlerinin de yer aldığı temel prensipler 

yayınlamıştır. Yayınlanan bu prensiplerin tüm ülkelerde ve uluslararası alanda gözetim 

ve denetim otoriteleri ve diğer kamu otoritelerince başvurulacak temel bir kaynak 

olması amaçlanmaktadır. Gözetim ve denetim sistemlerinin yapısının iyileştirilmesi ve 

güçlendirilmesi için çalışan ulusal gözetim ve denetim otoritelerinin, bu dökümanda yer 

verilen tavsiyeler ışığında kendi mevcut sistemlerini gözden geçirmeleri, sistemlerinin 

eksik ya da hatalı yanlarını dikkate alarak hazırlanan bir programı kendi yetki alanları 

dahilinde en kısa sürede uygulamaya geçirmeleri istenmektedir. Tüm ulusal gözetim ve 

denetim otoritelerinden Basel Komitesi’nin oluşturduğu bu temel prensiplerin 

savunucusu ve takipçisi olmaları beklenmektedir.216

4.1.5.2. Basel Komitesi’nin İç Denetim Sisteminin Değerlendirilmesine İlişkin 

Yayınladığı Prensipler 

Basel Komitesi'nin bankacılıkta etkin gözetim ve denetim prensipleri konuları 

itibariyle aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;217

- Etkin bankacılık gözetim ve denetimi için ön koşullar 

- Faaliyet izni ve yapı 

- Bankaların ihtiyati yönetimine ilişkin düzenlemeler ve yükümlülükler 

- Aralıksız banka denetimine ilişkin yöntemler 

- Bilgi verme yükümlülükleri 

- Gözetim ve denetim otoritelerinin yasal yetkileri 

- Sınır ötesi bankacılık 

Bankacılıkta gözetim ve risk yönetimi konusunda sürdürülen çalışmalar 

çerçevesinde Basel Bankacılık Gözetim Komitesi’nin iç denetim sistemlerinin 

değerlendirilmesine ilişkin temel prensipleri şunlardır;218

                                                 

216 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/denetim.doc

217 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/denetim.doc

218 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/denetim.doc
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- Bankacılıkta gözetim ve denetim işlevinin temel amacı mali sistemde istikrarı ve 

güveni temin etmek ve böylece ödünç alan ve ödünç verenlerin maruz kalacakları 

riskleri en aza indirmektir. 

- Gözetim ve denetim otoritesi, her bankanın uygun yapıda ve yeterli 

sorumlulukları taşıyan bir yönetim kurulu ve üst düzey yönetime sahip olması ve 

mali piyasalarda şeffaflığın ve denetimin artırılmasını sağlamak suretiyle piyasa 

disiplinin oluşturulması ve muhafaza edilmesini desteklemelidir. 

- Gözetim ve denetim otoritesi taşıdığı sorumlulukları yerine getirmek ve 

görevlerini etkin olarak sürdürebilmek için faaliyetlerinde bağımsız olmalı, 

bankalardan gerekli bilgilerin temin edilmesi ve aldığı kararların uygulanması 

konusunda gerekli yasal yetki ve araçlara sahip olmalıdır. 

- Gözetim ve denetim otoritesi bir bankanın yaptığı işi tam olarak anlamalı ve 

taşıdığı risklere ilişkin etkin risk yönetimi yapmasını sağlamalıdır. 

- Etkin bankacılık gözetim ve denetimi her bir bankanın risk profilinin bilinmesini 

ve denetime ilişkin kaynakların uygun olarak dağılımını gerektirir. 

- Gözetim ve denetim otoritesi bankaların taşıdıkları riskler için yeterli kaynak 

bulundurmalarını (sermaye, güvenilir yönetim, etkin kontrol sistemi, muhasebe 

kayıtları gibi) temin etmelidir. 

- Diğer ülkelerin gözetim ve denetim otoriteleri ile dayanışma ve işbirliği içinde 

olunmalıdır. Bu husus özellikle sınır ötesi faaliyet gösteren bankaların 

denetiminde daha fazla önem taşımaktadır. 

4.1.5.3. Basel Komitesi’nin İç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Görev Dağılımı 

Bankacılık denetimine ilişkin Basel Komitesi tarafından yayımlanan Çalışma 

Belgesine219 göre iç denetim, farklı sorumluluklar taşımakla birlikte tüm banka 

personelinin içinde yer aldığı bir işlevdir. Tüm banka personeli iç denetim işlevine 

doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunacak bir bilgi üretmektedir. Tüm 

çalışanların kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve görevleri dolayısıyla 

karşılaştıkları problemleri (etik kurallara aykırı uygulamalar ve diğer banka 

                                                 

219 www.bis.org/publ/bcbs.pdf
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stratejilerine aykırı olan ya da yasal olmayan faaliyetler gibi) kurum içi kanallar 

aracılığıyla üst yönetime aktarmaları etkin bir denetimin sağlanmasında önem 

taşımaktadır. Bunun en iyi şekilde sağlanması için görev ve yetkilerin yazılı olarak 

tanımlanması ve ilgili personele ulaştırılması gerekmektedir. Banka içindeki tüm 

personelin iç denetimin önemini anlaması ve aktif olarak bu sürece katılması esastır. 

İç denetim sisteminin, bağımsız ve uygun eğitime sahip banka müfettişlerince 

yürütülecek etkin ve kapsamlı kontrolünün yapılması gerekir. Banka müfettişlerince 

yürütülen kontroller iç denetim sisteminin önemli bir parçasıdır ve doğrudan yönetim 

kurulu, teftiş kurulu ve üst düzey yönetime rapor edilmelidir. Bankalarda iç denetim 

faaliyetleri, risk değerlendirme işlevi ile tespit edilen risklerin izlenmesine olanak 

verecek şekilde düzenlenmeli ve sürdürülmelidir. Bankada çalışan tüm personel 

denetim faaliyetlerinin kapsamındadır. Basel Bankacılık Komitesi’nin denetim 

faaliyetlerine ilişkin görev dağılımı aşağıda sıralanmaktadır;220

Üst düzey yönetimin incelemeleri: Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler 

banka personelinden sık sık görevleri ile ilgili rapor ve sunum yapmalarını isteyerek 

bankanın amaçları doğrultusunda gelişmeleri incelerler. Örneğin; üst düzey yönetim 

mali hesap raporlarını inceleyerek bütçe hedeflerini gözden geçirir. Bu inceleme 

sonucunda üst düzey yönetimin yönelteceği sorular cevaplandırılır ve böylece bir 

denetim süreci işletilmiş olur. 

- Faaliyet denetimi: Birim yöneticileri olağanüstü durumlar hakkında günlük 

haftalık ve aylık raporlar ile genel performans raporlarını inceler ve değerlendirir. 

Birim yöneticilerince yapılan incelemeler üst düzey yönetimce yapılan 

incelemelerden daha sık ve daha detaylı olmaktadır. Örneğin; ticari kredilerden 

sorumlu müdür haftalık raporlarda kredi geri ödemeleri ve faiz gelirlerini 

incelerken, kredilerden sorumlu üst düzey sorumlu ise benzer raporları aylık 

bazda inceler ve tüm sektörlere verilen kredileri daha özet bir formatta görmek 

                                                 

220 “Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçiler İle İlişkisi” 

http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/denetim.doc
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ister. Daha üst yönetimin incelemeleri sonucu ise ortaya konulan sorular ve alınan 

yanıtlar denetim sürecinin işleyişini gösterir. 

- Fiziksel denetimler: Daha çok bankaya ait maddi varlıkların kullanımına yönelik 

sınırlamaları içerir (nakit para, menkul kıymetler gibi). Denetim faaliyeti söz 

konusu bu sınırlamaları ve periyodik envanterleri içerir. 

- Tanınan limitlere uygunluk: Bankacılığa ilişkin genel risk sınırlarına bağlı 

kalınması risk yönetiminin bir gereğidir. Örneğin, kredi verme limitlerine 

uyulması bankanın kredi riskini azaltacağından risk profilinin değişmesini de 

sağlayacaktır. Dolayısıyla, iç denetimin en önemli kısmı bankanın genel risk 

sınırlarına uyup uymadığının incelenmesidir. 

- Onay ve yetki: Belli limitlerin üzerindeki işlemler için onay ve yetki gerekliliği 

üst yönetim seviyelerinin söz konusu işlemlerden haberdar olmasına imkan verir 

ve kendilerine sorumluluk yükler. 

- Sorgulama ve mutabakat: İşlem detaylarının ve kullanılan risk yönetim 

modellerine ait çıktıların sorgulanması önemli bir denetim faaliyetidir. Periyodik 

olarak yapılan mutabakat toplantıları, (nakit akışı ile hesap verilerinin 

karşılaştırılması gibi) işlem ve kayıtların karşılaştırılarak doğrulanmasına imkan 

verir. Bu mutabakatlar uygun üst düzey yöneticilere rapor edilerek mevcut 

problemlerin saptanması sağlanır. 

4.1.5.4. Basel Kriterleri ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri 

Basel kriterleri, kredi faiz oranının belirlenmesi ve hangi unsurların teminat 

olarak kabul edilebileceği konularında bankalar ve kredi talep eden işletme sahiplerinin 

alışkanlıklarının önemli ölçüde değişmesine yol açmıştır. Süreç halen devam ettiği için 

değişikliklerin daha başka konularında da sürmesi sürpriz olmayacaktır. 

Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sistemi gelişmesini hızlı bir şekilde 

sürdürmektedir. Bu gelişmenin en belirgin göstergesi, bankacılık sektörüne yapılan 

yabancı sermaye girişindeki artıştır. Bu durum, zaten uluslararası nitelik arzeden 

bankacılığın bu niteliğini artırmakta, dolayısıyla, bankacılık sektörü ile ilgili 

uluslararası girişimlerin bağlarını güçlendirmektedir. Bu anlamda, Basel kriterleri, 

bankacılık sektörünün bazı yeni kurallarını oluşturmaktadır. 
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Ülkemizde bankacılık faaliyetlerinin seyrine bakıldığında Basel kriterlerini 

gerçekleştirme aşamasının kolay olmayacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu zor aşamaları 

atlatmak hususunda bankalar üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye 

başlamışlardır. Aynı şekilde, özellikle yabancı denetim ve derecelendirme 

kuruluşlarının da Türkiye’de konuşlandığı ve hazırlıklarını tamamladığı söylenebilir. 

Ancak, Basel kriterlerinden en fazla etkilenecek olan kredi müşterileri açısından bunu 

söylemek pek mümkün değildir.221

4.1.5.5. Basel - 1 Kriterlerinin Temel Esasları 

Basel - 1 kriterlerinin en temel esası, kredi verilecek olan müşterinin kredi riski 

açısından sermaye yükümlülüğünün OECD ülkesi olup olmama kriterine göre 

belirlenmesidir. Kredilendirmede OECD ülkesi olanlar lehine kredi kolaylıkları 

sağlanması esası geçerli olmuştur. 

Basel - 1 kriterleri ile bankaların krizlere ve finansal kırılganlığa karşı 

dayanıklılığını arttırmak üzere ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla uymaları gereken 

temel kriterler belirlenmiştir. Basel - 1 kriterleri, bankaların kredi verirken belirli 

esasları uygulamasını ve risk üstlenme katsayılarının belirli bir değerin üstünde 

olmamasını önermektedir. Aynı zamanda, bunları temin etmek için bankaların sermaye 

yeterliliğinde uluslararası standartlar belirlenmiştir. Buna göre, Sermayenin risk ağırlıklı 

aktiflere oranına %8 alt sınırı getirildi. Banka bir kaynağını belli bir kullanıma tahsis 

ederken nakdi ve yada gayri nakdi riski tahsis ederken yarattığı 100 birim için 8 birim 

sermaye bulundurma zorunluluğu vardır. Yani kredi verecek olan banka veya kredi 

kuruluşu sermayesinin en fazla 12,5 katı kadar risk alabilecektir. Bu durumda, yeni 

kredi tahsis etmek durumunda olan banka veya kredi kuruluşları şayet risk katsayısını 

tamamlamışlarsa sermaye artırımına gitmek zorunda kalacaklardır. Bu zorunluluk doğal 

olarak yeni kredi maliyeti olarak müşteriye yansıyacaktır. Basel - 1 kriterleri bu 

                                                 

221 ARSLAN, İbrahim; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Basel Kriterleri ve Türk Bankacılık Sektörüne 

Etkileri” konulu makale, s. 2.:  

www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/ibrahim%20ARSLAN/ARSLAN,%20İBRAHİM.pdf  
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anlamda risk ölçümlemesini tek ölçüye bağlamış bulunmaktadır. Bu durum kısa süre 

içerisinde yetersiz kalmış ve değiştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Basel - 1 kriterleri özetle yukarıda belirtilenlerden ibarettir. Sözkonusu temel 

esasların, risk yönetiminde tek bir ölçüye bağlı kalınması, ağırlıklı olarak sermaye 

odaklı olması, işletmelerin sınıflandırılmasında ve kredilendirilmesinde çeşitlilik 

sağlanmaması sebebiyle uzun süre uygulanması mümkün olmamıştır. Nitekim, 1988 

yılında kabul edilen Basel - 1 kriterleri 2004 yılında yerini Basel - 2 kriterlerine 

bırakmıştır. 

4.1.5.6. Basel - 2 Kriterlerinin Temel Esasları 

Basel - 2’nin en önemli esaslarından biri, risk yönetiminin tek odaklı değil çok 

odaklı bir şekilde düzenlenmiş olmasıdır. Öyle ki, banka veya kredi kuruluşları bir 

müşteriye ticari kredi vermek durumunda kaldığında müşterisini KOBİ, Perakende 

KOBİ veya Kurumsal KOBİ kategorilerinden birine dahil edecektir. Bunu yaparken de 

derecelendirme kuruluşlarının vereceği notlar dikkate alınacaktır. Derecelendirme 

kuruluşlarının notlarına göre müşterinin kredi alıp alamayacağı veya hangi maliyetle 

alabileceği tesbit edilecektir. Dolayısıyla, Basel - 2’nin temel esası, müşterinin kendi 

özel durumuna göre kredilendirmenin de farklı şekilde uygulanabileceğidir. 

Basel - 2 bankalarda etkin risk yönetimini ve piyasa disiplinini geliştirmek, 

sermaye yeterliliği ölçümlerinin etkinliğini artırmak ve bu sayede sağlam ve etkin bir 

bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara katkıda bulunmak için sunulmuş 

önemli bir fırsattır. 

Basel - 2 içerisinde sermaye yükümlülüğünün nasıl hesaplanacağı, maruz 

kalınan risklerin nasıl yönetileceği, sermaye yeterliliğinin nasıl değerlendirileceği ve 

nasıl kamuya açıklanacağına ilişkin hükümler mevcuttur. 

Basel - 2 içerisinde risk ölçümüne ilişkin olarak basit aritmetiğe dayalı standart 

yöntemlerin yanısıra kredi, piyasa ve operasyonel riske ilişkin istatistiki / matematiksel 

risk ölçüm metotlarını içeren yöntemle bulunmaktadır. 
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Basel - 2 süreci aslında risk yönetimine ilişkin son yıllarda gözlemlenen 

gelişmelerin bir devamı niteliğindedir ve gelişmiş ülkelerde sektör standardı olarak 

yürütülen uygulamalar Basel - 2 ile birlikte mevzuat şekline dönüşmüştür. Ülkemizde 

ise henüz bu konu mevzuat niteliği taşımamakla beraber gerek bankalar gerekse 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ilkelerin benimsenmesi yolunda tavsiye 

niteliğinde uygulama ve yaklaşımlar sergilemektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu 

ilkelerin uygulanması bankalardan ziyade, kredi kullanmak isteyen işletmeleri 

etkileyecektir.222

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği, Türk 

Bankacılık sisteminde faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların bir an önce alt 

yapılarını ve kredi tahsis süreçlerini Basel - 2 kriterlerine göre oluşturmalarını talep 

etmektedir. Çünkü ülkemizin uluslararası finans zincirinin dışında kalmaması için 

öncelikle finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların bütün bu gelişmelere 

hazırlanması gerekmektedir. 

2005-2007 yıllarında yabancı yatırımcıların bankacılık sektöründe sürdürdüğü 

banka alımları ile sektördeki paylarını hızla artırmaları ve önümüzdeki dönemde kamu 

bankalarının özelleştirilmesi süreci ile hızlanarak devam etmesi, finans sektörünün 

Basel - 2 kriterlerine ve diğer uluslararası normlara uyum süresinin kısalmasını 

sağlayabilecektir. 

Ancak, finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların kendilerini 

hazırlamaları tek başına yeterli bulunmamaktadır. Önemli olan, bu kriterlerin 

uygulanacağı, kredi kullanan reel sektörün kendisini nasıl hazırlayacağı hususu ön plana 

çıkmaktadır. 

Basel - 2 uygulamaları, Türkiye açısından daha sağlam ve daha etkin bir 

Bankacılık sistemi için sunulmuş bir fırsat olarak görülmelidir. Bu hükümleri 

uygulamamanın ortaya çıkması muhtemel olumsuz etkileri ortadan kaldırmayacağı, 

                                                 

222 ARSLAN, İbrahim; a.g.m., s.5 
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aksine Basel - 2’ye makul bir sürede geçilmemesinin ilave birtakım maliyetlere neden 

olabileceği değerlendirmeye alınmalıdır.223

4.2. BANKACILIKTA KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI KAPSAMINDA İÇ 

DENETİMİN ROLÜ  

Kurumsal Yönetim; iyi, adil, kurallara uygun, sorumlulukların iyi tanımlandığı 

bir yönetim anlayışını ve bu temel kuralların belli bir denge içinde takip edildiği bir 

çalışma ortamını ifade etmektedir. 

Kurumsal yönetim, kararların nasıl verildiği ile ilgilidir ve sağlam bir risk 

yönetim süreci, iç kontrol sisteminin ve riski baz alan bir iç denetim yaklaşımının 

oluşturulmasını öngörür. Kurumsal yönetimin en temel gereklilikleri: İç Kontrol 

Sistemi, İç Denetim ve Risk Yönetimi’dir. 

Bankacılıkta kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemelerde amaç, bankaların karşı 

karşıya kaldığı riskleri, çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek olumsuz gelişmeleri 

hesaba katarak, sistemde güveni sağlayacak belirli bir standarda ulaşmaktır. Bankacılık 

sektöründe yaşanan krizlerin nedenleri incelendiği zaman, krizlerin, bankaların karşı 

karşıya kaldığı sistemik risklerin yanında önemli ölçüde kötü yönetimden kaynaklandığı 

gözlenmektedir. 

Bankacılık sektörü, faaliyetleri itibariyle daha fazla menfaat sahiplerinin 

etkilendiği bir sektördür. Bankalara mevduat yatıranların ve bankalara kaynak sağlayan 

kuruluşların ve özkaynak temin eden pay sahiplerinin haklarının korunması bu anlamda 

büyük önem taşımaktadır. Menfaat ve pay sahiplerinin haklarının korunması, bankanın 

faaliyetlerinin izlenmesi ile mümkün olacaktır. 

Bankalar, ekonominin en önemli yapıtaşlarından birisini oluşturmaktadır. 

Bankalar, ticari işletmelerin finansmanı, temel finansal hizmetlerin sunumu ve ödeme 

sistemlerine erişim gibi birçok olanak sağlamaktadırlar. Bunlara ek olarak, bazı 

bankalardan güç piyasa koşullarında kredi ve likidite temin etmeleri beklenmektedir. 

                                                 

223 ARSLAN, İbrahim; a.g.m., s.16 
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Bankaların ulusal ekonomiler için öneminin altını çizerken şu gerçekten yola 

çıkılmaktadır; Bankacılık hemen hemen üniversal düzenlemelere tabi bir endüstri haline 

gelmiştir, ayrıca bankalar belli konularda hükümetin güvenlik ağına erişim 

sağlayabilmektedir.224 Bu nedenlerden dolayı bankalarda güçlü bir kurumsal yönetim 

büyük bir önem arz etmektedir. 

Etkin kurumsal yönetim aynı zamanda izleme fonksiyonunun etkinliğinin 

arttırılmasına yardımcı olmalı ve böylece kaynakların daha verimli bir şekilde 

kullanılmasını teşvik etmelidir. 

4.2.1. Kurumsal Yönetimin Tanımı ve Özellikleri 

İlk olarak ABD’de ele alınmış olan kurumsal yönetim kavramı daha sonra 

İngiltere’de incelenmiş, 1990’lı yıllarda Kıta Ayrupa’sını takiben Asya ve tüm 

Dünya’da tartışılır hale gelmiştir.225 Kurumsal yönetim, özellikle 1997 yılı ortalarında 

başlayan Asya finansal krizinden sonra büyük önem kazanmıştır. 

Kurumsal yönetim anlayışında, tek taraflılık değil de, karşılıklılık söz 

konusudur ve işletme yönetiminde kurumsal yönetimin söz konusu olabilmesi için 

öncellikle kurumsallaşmış bir organizasyon yapısının varlığı gerekmektedir. Kurumsal 

yönetim kavramını yönetim kavramından ayıran ana unsurlar; kurumsal yönetim 

kavramının karşılıklılık, açıklık (saydamlık), hesap verebilirlik, çoğulculuk ve yetkilerin 

paylaşıldıği bir anlayışı ifade etmesidir.226

Kurumsal yönetim sistemi, yönetim sisteminin unsurları arasındaki ilişkiden 

etkilenmekle birlikte, kurumsal yönetim kavramını, yönetim kavramı yerine kullanmak 

doğru değildir.227 Zira kurumsal yönetim, üstesinden gelinemeyen yönetsel sorunları 

ortadan kaldırabilmek için ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu yönüyle diyebiliriz ki 

                                                 

224 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi; “Bankalarda Kurumsal Yönetim”, Eylül, 1999 

225 BOCKLI, Peter; “Corporate Governance: The “Cadbury Report” and the Swiss Board Concept of 1991”, SZW 

68, 1996, s.150 

226 ÇAMDERELİ, Mete; Yönetişim ve Reklam İletişimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Temmuz 2004, s.18 

227 OECD Principles of Corporate Governance; 2004, http://www.oecd.org
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kurumsal yönetim, çıkarların var olduğu alanlara uygun bir yönetim biçimi olarak 

doğmuştur.228  

Dünya Bankası, kurumsal yönetimi şöyle tanımlamıştır; “bir kurumun beşeri 

ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun 

değerlerine saygı gösterirken, uzun dönemde ortaklarına ekonomik değer yaratmasına 

imkan tanıyan, her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamaları ifade etmektedir”.229

OECD ise kurumsal yönetimi dar kapsamlı bir tanım olarak; “şirketlerin 

yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistemdir ve esasen şirketin yönetimi, yönetim 

kurulu, hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler dizisini içerir” şeklinde 

tanımlamıştır. Daha geniş bir tanım olarak ise “şirketlerin yönetimi, yönetim kurulu, 

hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler demetidir” tanımını 

kullanmıştır.230

4.2.2. Kurumsal Yönetimin Amaçları 

İşletmelerde bir yönüyle kurumsal yönetimin amacı; çeşitli nedenlerle ortaya 

çıkabilecek insan unsurundan kaynaklanan ve özellikle üst düzey yöneticilerden 

kaynaklanabilecek yönetim ve denetim sorunlarını (örneğin, bir kurumun üst düzey 

yöneticisinin kendi menfaatini, kurumun veya toplumun menfaatinden üstün görüp, 

davranması gibi) kurum adına bertaraf edecek önlemleri ve çözümleri üretmektir.231

Kurumsal yönetimin başlıca amaçlarını maddeler halinde şu şekilde 

özetleyebiliriz:232

                                                 

228 AYGÜL, C.; “Neo-Liberalizmin Başarısızlığı ve Yönetişim”, Toplum ve Bilim”, No:73, s.239 

229 World Bank; Ukranian Corporate Governance Manual, 1999, s.8 

230 OECD Principles of Corporate Governance; 2004, http://www.oecd.org

231 BEKÇİOĞLU Selim, GÜNGÖR AK Bihder; “İyi Yönetişim”, IV. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara 13-14 Mayıs 2005, s.285 

232 BEKÇİOĞLU, GÜNGÖR AK; a.g.e., s.285 
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• Şirket üst yönetiminin sahip olduğu güç ve yetkilerin keyfi kullanımının 

engellenmesi; bir başka ifadeyle yönetimin güç ve yetkilerini kötüye kullanarak 

kendilerine özel menfaatler sağlamalarının ortadan kaldırılması, 

• Yatırımcı haklarının korunması  şirket hissedarlarının adil ve eşit muameleye 

tabi tutulmasının sağlanması, 

• Şirketle doğrudan ilişki içerisinde bulunan menfaat sahiplerinin haklarının 

korunması ve güvence altına alınması, bu çerçevede azınlık haklarının 

korunması, 

• Şirket faaliyetleri ve finansal durumu ile ilgili olarak kamuoyunun 

aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması, bu çerçevede hisse senetleri borsada 

işlem gören şirketlerin, şeffaf olmaları ve kurumsal yatırımcılar ve diğer 

menfaat sahipleri için önem taşıyan bilgiyi zamanında ve eksiksiz kamuoyuna 

açıklamaları, 

• Yönetim kurulunun sorumluluklarının açık olarak belirlenmesi, 

• Şirket üst yönetiminin, karar ve eylemleri dolayısıyla hissedarlara ve diğer 

menfaat sahiplerine hesap verme yükümlülüğünün temin edilmesi, 

• Vekâlet maliyetlerinin (agency cost) azaltılması; 

• Şirket kazancının pay sahiplerine ve daha geniş bir bakış açısıyla tüm menfaat 

sahiplerine hakları oranında geri dönüşünün sağlanması, büyük hissedarların 

azınlık hisselerine el koyma tehlikesinin önüne geçilmesi,  

• Uzun vadeli yatırım yapan kurumsal yatırımcılar açısından güven tesis edilmesi 

ve sermaye maliyetinin düşürülmesi, şirketin hisse senedi ihracı yoluyla 

finansman kaynaklarına kolay erişim imkânlarının arttırılmasıdır. 

4.2.3. Kurumsallaşmanın Yararları 

Kurumsallaşmadan anlaşılması gereken, işletmenin kişilerden bağımsız olarak 

kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması; değişen çevre koşullarını takip eden 

sistemleri kurması ve gelişmelere uygun olarak organizasyonel yapısını oluşturması, 
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kendisine özgü biçimlerini, iş yapma usul ve yöntemlerini kültürü haline getirmesi ve 

bu sayede diğer işletmelerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi sürecidir.233  

Yapılan açıklamalar çerçevesinde kurumsallaşmanın yararlarını şu şekilde 

sayabiliriz:234

• Kurumsallaşma ile beraber işletmeler gerek kamuoyuna karşı, gerekse de 

çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getirirler. Ayrıca işletmeler sosyal 

sorumluluk ve iş ahlakına uyarak, daha şeffaf bir yaklaşım ile işletme sorunlarını 

çözebilirler, 

• Kurumsallaşma uluslararası pazarlara yönelme isteği olan işletmelere yardımcı 

olur, 

• Kurumsallaşma ile birlikte işletmeler daha iyi bir örgüt yapısına, bilgili ve 

yetişmiş profesyonel yöneticilere sahip olurlar, 

• Kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılır, 

• Halka açılmanın sağlayacağı avantajlardan faydalanılır, 

• İşletmelerde modern yönetim teknikleri uygulanır ve ileri teknolojilerden daha 

fazla yararlanma imkanı doğar, 

Kurumsallaşmış bir işletme artık sahip olduğu kurumsal bilgiyi bir yönetim 

anlayışı olarak uygulayarak daha başarılı olabilecektir. Bir kurumun en önemli varlığı 

olan bilgi birikimini tanımlaması, kişilerin ve departmanların tekelinden kurtarıp 

işletmenin kullanımına hazır hale getirebilmesi ve bu varlığı aktif olarak yönetebilmesi, 

kurumsal bilgi yönetimi ile gerçekleşecektir. Bu sayede, çalışanların belirli iş 

amaçlarına ulaşmak için beraberce bilgi oluşturması, birbirleriyle paylaşması ve 

öğrenilenlerin, sorumluluk alanlarında uygulanması, iş süreçlerini sistematik olarak 

destekleyecektir.235

                                                 

233 KARPUZOGLU, Ebru; “Gelecek İçin Aile Anayasası”, 1.Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 

17-18 Nisan 2004, s.43 

234 DOĞAN, Selen; İşletmeleri Sürekliliğe Getiren Yol: Kurumsallaşma ve Önemi, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F 

Dergisi, Sayı:13, 1998, s.166 

235 GÖZALAN, Mustafa; “Kurumsallaşma Üzerine”, Active Dergisi, Aralık-Ocak, 1999, s.68 
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4.2.4. Kurumsal Yönetime İlişkin Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler 

BDDK ya göre kurumsal yönetim; banka üst yönetiminin bankayı, belirlenmiş 

hedefler, Kanun, Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat, ana 

sözleşme ve banka içi düzenlemeler ile bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm 

menfaat ve pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak 

biçimde yönetmesidir.236

Kurumsal yönetim uygulamaları banka gibi finansal önem arz eden kurumlarda 

ayrıca bir öneme sahiptir. Bankalar diğer işletmelerin aksine kaynaklarının büyük 

çoğunluğunu bankaya kredi verenlerden yani mevduat sahiplerinden sağlamaktadır. 

Bunun yanı sıra bankacılık sektörünün yapısı itibariyle, bankalarda yaşanan herhangi 

bir mali başarısızlık hak sahiplerinin dışında diğer bankaları ve mali sistemi de olumsuz 

etkileme özelliğine sahiptir.237

Son dönemlerde büyük şirketlerde yaşanmış olan skandallar kurumsal yönetim 

ilkelerinin önemini ortaya çıkarmıştır. Kurumsal yönetimin bu artan önemi birçok 

ulusal ve uluslararası kuruluşu kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak bazı çalışmalar 

yapmak konusunda harekete geçirmiştir. Bu çalışmaların başında uluslararası alanda 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün-OECD, Uluslararası Para Fonu’nun-IMF, 

Halka Açık Şirketler Gözetim Kurulu’nun-POB ve Uluslararası Menkul Kıymetler 

Komisyonları Organizasyonu’nun-IOSCO, ulusal alanda ise SPK’nın ve BDDK’nın 

yapmış olduğu çalışmalar gelmektedir. 

Türkiye’de kurumsal yönetim için uygulamalar ilk olarak 1981 yılında 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun kabulü ve SPK’nin oluşturulması ile başlamış ve 

1989’da kurulan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile devam etmiştir. 

Türkiye’de kurumsal yönetim konusunda son birkaç yıldır çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmaları OECD’nin yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetimin 

Temel İlkeleri çerçevesinde her şirket kendi bünyesinde hazırlamaktadır. Özellikle 
                                                 

236 BDDK; Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik, md.3  

237 DALGIÇ; a.g.d., ss.1-12 
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bankacılık, sigortacılık ve bilişim sektörlerinde bu çalışmalar gün geçtikce 

hızlanmaktadır. Şirketler bu çalışmaları yaparlarken, TÜSİAD’ın, İMKB’nın ve 

SPK’nın hazırlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerini, esas almaktadırlar.238

Tablo 4 : Türkiye’de Kurumsal Yönetimin Gelişimi 

TARİH  Kurumsal Yönetim Aktivitesi 

1956 Türk Ticaret Kanunu-Mevcut Yasal Yükümlülükler 

1981 Sermaye Piyasası Kanunu 

1999 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 

2002 TUSİAD: Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim 
Kurulunun Yapısı ve İşleyişi 

2003 SPK; Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ 

2003 SPK Kurumsal Yönetim Temel İlkeleri 

2003 SPK, Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve 
Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 

2004 İMKB Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmaları 

2004 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri (Revize) 

2005 SPK Kurumsal Yönetim Temel İlkeler (Revize) 

Kaynak: BEKÇİOĞLU Selim, GÜNGÖR AK Bihder; İyi Yönetişim, IV.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, 13-14 Mayıs 2005 

4.2.5. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Mevzuatı Kapsamında İç 

Denetim 

Şirketlerde yaşanan mali skandallar, ülkeleri daha dikkatli davranmaya ve yeni 

önlemler almaya yöneltmiştir. OECD’nin üye ülkelerde kurumsal yönetim ilkelerinde 

aynı yönde bir düzenlemeye gitmesi, Avrupa Komisyonu’nun yeni yayınladığı 

kurumsal yönetim ilkelerini yeniden gözden geçirmesi gibi, özellikle şirketlerin yönetim 

                                                 

238 BEKÇİOĞLU, GÜNGÖR AK; a.g.e., s.285 
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ve denetim biçimini şeffaflık içinde yürütmesi anlamına gelen “Kurumsal Yönetim” 

(Corporate Governance) kavramı sıkca tartışılmaya başlanmıştır.239

Türk Ticaret Kanununa göre; Anonim Şirketlerde beşten fazla olmamak üzere 

bir veya daha fazla denetçi bulunur. Birden fazla denetçiler bir heyet oluştururlar. Genel 

kurul, belirli hususların incelenmesi ve denetimi için gerektiğinde özel denetçi seçebilir. 

Denetçiler genel kurul tarafından her zaman azledilebilirler ve yerlerine yenileri tayin 

edilebilir. Denetçiler, her yılsonunda şirketin durumu, yönetim kurulunun düzenlediği 

bilânço ve diğer hesaplara ve dağıtılmasını teklif ettiği kazançlara ilişkin yönetim 

kurulunun vereceği raporlar hakkındaki görüşlerini kapsayan bir raporu, genel kurula 

vermekle yükümlüdürler. Bu rapor alınmadan genel kurul bilânço hakkında karar 

veremez. 

Sermaye Piyasası Kanununa göre; iç kontrol sistemi, yönetim politikalarına 

uymak da dahil olmak üzere işlerin düzenli ve etkin yürütülmesi, varlıkların korunması, 

hata, hile ve usulsuzluklerin önlenmesi ve belirlenmesi, muhasebe kayıtlarının doğru ve 

eksiksiz olması ve mali bilgilerin güvenilir olarak zamanında derlenmesi amacıyla 

işletmede uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm yöntemler olarak 

tanımlanmıştır. 

Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısında kamuyu aydınlatma ve şeffaflık için 

işletmeler ve sermaye ortakları “küçük-büyük işletme” ya da “küçük-büyük sermaye 

ortaklığı” biçiminde sınıflandırılarak, her bir sınıf açısından farklı muhasebe düzeni, 

denetim anlayışı getirilmektedir. Kanun tasarısı, kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak 

hazırlanmıştır. Denetçi tarafından sunulacak olan denetim raporunda, yönetim 

kurulunun yasalara uygun hareket edip etmediği, şirketin varlığını tehdit eden olguların 

bulunup bulunmadığı, ticari defterlerin hukuka uygun tutulup tutulmadığı, finansal 

tabloların ve yıllık raporun dürüstlük ve şeffaflık ilkesine uygun düşüp düşmediği, 

denetim kapsamı ve niteliği belirtilecektir. Yapılan açıklamalardan, kanun tasarısında 

                                                 

239 UZAY, Şaban; “21.yy. Başında Muhasebe Mesleğini Etkileyen Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik 

Değerlendirmeler”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMO Yayınları, Yıl:14, Sayı:67, Nisan/Mayıs/Haziran 2004, s.226 

 165



  

denetçi görüşünün önemli olduğu anlaşılmaktadır.240 Kanun tasarısının etkinliğine özel 

önem verdiği dış denetimin, beklenilen sonucu doğurabilmesi için iç denetim faaliyeti 

ile ilgili düzenlemelere önem verilmelidir. İç denetim faaliyeti ile muhasebe ve mali 

raporlama sisteminin işlerliliği, güvenilirliliği, iç kontrollerin yerindeliği, risk 

yönetiminin etkinliği makul bir güvence ile sağlanabilecektir. Yeni Türk Ticaret Kanun 

Tasarısında, tüm şirketler için kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde iç denetim 

fonksiyonunun kurulmasının gerekliliğine işaret edilmektedir. İç denetim modern 

anlamı ile ele alınarak organizasyon faaliyetlerini geliştirmek ve katma değer 

oluşturmak amacını gütmesi, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek üzere bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık 

faaliyeti olarak yorumlanması ile iç denetimden elde edilecek artı değerin daha üst 

seviyelere taşınacağı tabidir. Bu çerçevede, yasal düzenlemelerin dışında kurumsal 

yönetim ilkelerinin bir gereği olarak organizasyonların üst yönetimlerinin yasal 

zorunluluk hissetmeden iç kontrol sorumluluklarını yerine getirecekleri ve iç denetim 

fonksiyonunu sistemin güvencesi olarak değerlendirecekleri bir ortamın 

oluşturulmasında, kurumsal yönetim önemli bir unsur olacaktır.241

4.2.6. Yönetim Kültüründeki Değişmeler ve İç Denetime Etkisi 

Yönetim alanında yaşanan anlayış ve kültür değişikliği iç denetimin rolü, 

yaklaşımı ve iç denetçinin profili üzerinde etkili olmaktadır. Günümüzde, gerek kamu 

ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren organizasyonlar çok hızlı bir değişim 

yaşamaktadırlar. Piyasaların dünya ile bütünleşmesi, giderek artan rekabet ortamı, çevre 

ile ilgili sorunlar ve yeni teknolojiler organizasyonların faaliyet alanları, iç süreçleri ve 

yönetim anlayışları üzerinde etkili olmaktadır.242 İç denetim, tüm dünyada, yapısı, 

büyüklüğü ve amacı değişik kuruluşlar bünyesinde ve farklı ortamlarda 

                                                 

240 UZUN, Ali Kamil; “Türk Ticaret Kanun Tasarısı ve İç Denetim”, İç Denetim Dergisi, Sonbahar 2006, Sayı:16, 

s.44,45 

241 ESKAZAN, Ali Rıza; “Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında İç Denetim”, İç Denetim Dergisi, Yaz 2005, Sayı:12, 

s.34 

242 ÖZEREN, Baran; İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, Sayıştay Araştırma/İnceleme/çeviri 

Dizisi, Ağustos, 2000 
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yürütülmektedir. Bu farklılıklar, her ortamdaki iç denetim uygulamalarını 

etkileyebilmektedir. 

İç denetim birimleri, yaratıcı ve analitik biçimde düşünebilen, ekip çalışmasına 

yatkın ve işbirliğine açık, yeni bir denetçi profilini yaratabilmek ve denetim 

personelinin meslekteki gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilmelerine olanak sağlamak 

amacıyla hizmet içi eğitimlerine ve mesleki gelişim programlarına süreklilik temelinde 

ve sistematik olarak eğilmektedirler. Ayrıca iç denetim birimleri, giderek artan hızla 

gelişen bilişim teknolojisinin getirdiği imkanlardan sistemli bir biçimde ve gerektiği 

şekilde yararlanmanın yollarını aramaktadırlar. Yönetim dünyasında yaşanan 

değişimler, iç denetimin fonksiyonunu ve uygulama sahasını genişletmektedir. 

Kurumsal yönetim anlayışı da bu çerçevede iç denetime yeni ufuklar açmakta ve iç 

denetimin işletmelerde önem derecesini artırmaktadır. Aşağıda yer alan tablo yönetim 

anlayışındaki değişimi göstermektedir. 

Tablo 5 : Değişen Yönetim Anlayışı 
Konu Eski Uygulama Yeni Durum 

Temel Kavram Ürün kalitesi Yaşam kalitesi 

Şeffaflık Bilgiler yalnız yönetime 
sunulur 

Bilgilerin çalışanlara ve 
kamuoyuna sunulması 

Yönetim Tarzı Genel Müdür ve CEO’nun 
tek yetkili olduğu kati bir 

hi i

Yönetim Kurulu ve çalışanların katılımı
ile “birlikte yönetim” 

 
Hesap Verilebilirlik 

 
Yalnız şirket sahibine 

Hisse senedi sahiplerine, 
çalışanlara ve tüm topluma 

 
Öngörülebilirlik 

Strateji ve politikalar 
konusunda belirsizlik 

Strateji ve politikalar tüm topluma 
duyurulur 

Yönetim Ufku Kısa vade Orta ve uzun vade 

Temel Davranış İlkesi Başarı için her yol mubah Yasal ve ahlaki sınırlara uyum 

Başarı Kriteri Kar- Zarar – Satış Kar ile birlikte sosyal verimlilik 

İş İlişkilerinde Temel 
Tercih 

Her ne pahasına olursa olsun 
Kazan 

Hem kazan hem de karşı tarafı 
Kazandır 

Kaynak: ESER, Serdar; “Kurumsal Yönetim Derecelendirilmesi ve Kurumsal Yönetim Endeksi”, IX Ulusal İç 

Denetim Konferansı: Türkiye’de İç Denetimin Yol Haritası, 16.09.2005, İstanbul, Türkiye İç Denetim Enstitüsü 

Derneği (TİDE),  
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Yaşanan finansal krizlerden sonra birçok işletme, iç denetimi, raporlama süreçlerinde, iç 

kontrollerinde ve etiksel davranışlarda çözüm noktası olarak görmektedirler. İç denetim, 

bu tür sosyal ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan ihtiyaca binaen ve 

yönetimin doğal ihtiyaçları doğrultusunda tedricen gelişme göstermektedir. Değişen 

yönetim anlayışı kapsamında iç denetimin rollerini beş ana başlık altında toplayabiliriz.  

Bunlar;  

1) Denetleme görevi (yasalara, politikalara ve yönetmeliklere uygunluğun 

tespiti) 

2) Değer katma görevi (iç kontrol sisteminin, yönetimin, üretim teknolojisinin 

ve ekonomik faydaların artırılması 

3) Önleme ve koruma görevi (oluşabilecek kayıp ve kaçakların azaltılması) 

4) Değerleme ve onaylama (üretim yönetiminin, finansal gelir ve harcamaların, 

iş aktivitelerinin ve ekonomik aktivitelerin değerlendirilmesi) 

5) Danışmanlık görevi (işletme yöneticilerine, zamanında, doğru ve faydalı 

bilgi akışı sağlayıp önemli kararlarda destek olarak, yanlış kararların önlenmesi) 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere iç denetim, işletmenin 

yönetim fonksiyonlarına soyunmuştur ve yönetim standartlarının ve ekonomik faydanın 

en üst seyiyeye çıkartılmasında çok önemli rol oynamaktadır. Aşağıda yer alan tablo, iç 

denetimin değişim anlayışını ortaya koymaktadır. 

Tablo 6 : İç Denetimin Değişim Anlayışı 
Geleneksel Yaklaşım Günümüzdeki Yaklaşım 

Denetim odaklı Katma değer oluşturma 
İşlem denetimi Süreç denetimi 

Finansal kayıp denetimi Verimlilik denetimi 
Uygunluk denetimi Risk tanımlama ve işlem süreçlerinin 

geliştirilmesi 
Mevzuat tabanlı Risk yönetim tabanlı 

Sistem koruyucusu olmak Değişimin öncüsü olmak 
Deneyim ağırlıklı denetim Yoğun teknoloji kullanımı 

Kaynak: ÖZBEK, Çetin; “İç Denetimde Yeni Uygulamalar”, VII Türkiye İç Denetim Konferansı: Denetimin Değişen 

Dünyası, 29-30 Mayıs 2003 İstanbul, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TİDE) 
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4.2.7. İç Denetim Mesleğinde Yaşanan Gelişmeler 

İç denetimin gelişim aşamaları değerlendirildiğinde, 1950’li yıllarda işletme 

varlığının korunması, 1960’lı yıllarda işletme verilerinin güvenliğinin denetlenmesi, 

1970’li yıllarda uygunluk denetiminin yapılması, 1980’li yıllarda işletme etkinliğinin 

denetlenmesi ve 1990’lı yıllarda ise işletme amaçlarına ulaşılması konusu gündeme 

gelmiştir.243 İç denetim, 1990’lardan itibaren dinamik bir disiplin olmuştur. Bu 

değişikliklerin özü teknolojik ve davranışsal düşüncede meydana gelen değişikliklerdir. 

Önceleri sadece muhasebe ve işletme varlıklarının korunması ile görevlendirilen iç 

denetçiler, daha sonra uygunluk denetimi, risk değerlemesi ve danışmanlık gibi 

alanlarda görev alarak mesleğin çalışma alanının gittikçe genişlemesini sağlamış ve 

kurumsallaşmış işletmelerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu gün ise, kurumsal 

yönetimin işletmelerde uygulanmasında önemli bir uygulama aracı niteliğindedirler. 

Son yıllarda başta ABD’de olmak üzere Avrupa’da ve tüm dünyada görülen 

hileli finansal raporlama uygulamaları ve iflaslar, işletmelerdeki iç denetim 

eylemlerinin etkinliğini artırma çabalarının yoğunlaşmasına neden olmuştur. İç 

denetimin geleceğine dönük yaklaşımları hiç kuşkusuz iç denetimin öncü 

organizasyonlarının yönetim kültürü ve anlayışı belirleyecektir. İç denetim 

mesleğindeki gelişmelerin ve hareketliliğin ortaya çıkardığı durumlar aşağıda 

sıralanmıştır:244

• İç denetimin ilgi alanı, olguları ortaya çıkaran denetim anlayışından önleyici 

denetime doğru kaymakta ve uygulamaları proaktif yaklaşım çerçevesinde 

gelişmektedir. 

• Büyük bir sorun çıkmadan önce risklerin, eğilimlerin ve sapmaların belirlenmesi 

anlayışı, yapılan denetimlerde teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanılması, 

programların ve sistemlerin planlama ve uygulama aşamalarında denetimin daha 

erken müdahalede bulunması ve denetimin planlamasında, yürütülmesinde ve 

                                                 

243 UZUN, Ali Kamil; “Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu ve Önemi”, a.g.d., s.69 

244 ÖZEREN, Baran; a.g.e. 
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raporlamasında trend ve risk analizlerine daha fazla yer verilmesi gereğini 

ortaya çıkarmaktadır. 

• İç denetim elemanları, denetim ortamı ile ilgili konulara yönelik metodolojilerini 

geliştirme ve üstün nitelikli beceriler ve uzmanlıklar kazanma ihtiyacı 

içindedirler. 

• Organizasyonların yeniden yapılanmaya ilişkin çabaları ile tedarikçileri ve diğer 

ortaklarıyla bütünleşme arayışları, iç denetimin oynadığı role yeni boyutlar 

eklemektedir. 

• Denetim planlarının oluşturulmasına ilişkin geleneksel yaklaşımların yerini, veri 

analizine dayanan sürekli risk değerlendirmesi almaktadır.  

Bu gün iç denetim, aynı zamanda bilgi teknolojisi sisteminin güvenliğini ve 

raporlama imkânlarını içeren muhasebe sistemlerinin etkinliğinin özel bir 

değerlendirmesini de kapsamaktadır. Geleceğin işletmelerinde, veri ve iletişim 

hatlarının en değerli işletme varlıkları olacağı, tüm dataların elektronik ortamda hareket 

edeceği, data güvenliğinin işletme yönetiminin önemli sorumlulukları arasında yer 

alacağı düşünülürse, iç denetimin anahtar bir rol oynayacağı açıktır. İşletmelerin 

geleceğe hazırlanırken, iç denetim fonksiyonlarının yeterliliğini gözden geçirmeleri ve 

iç denetçilerin de kendilerini geleceğe hazırlamaları zorunlu hale gelmektedir. Bu 

nedenle iç denetçilerin geleceğe hazırlanma sürecinde öz yeterliliklerini geliştirici 

önlemler alması gerekmektedir.245  

 

 

                                                 

245 UZUN, Ali Kamil; “Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu ve Önemi”, a.g.d., s.70 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

BANKACILIK YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN ÖNEMİNİ 

BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 

ÜZERİNDE ARAŞTIRMA 

Bu bölümde iç denetimin önemini belirlemeye yönelik bir bankanın çalışanları 

üzerinde araştırma yapılarak öncelikle araştırmanın önemi, amacı, yöntemi, 

araştırmanın kapsamı açıklanmış daha sonra çalışmanın hipotezleri ortaya konmuştur.  

Yapılan analizler sonrası elde edilen bulgular sunulmuş ve hipotezler 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. Son olarak da elde edilen bulgular ışığında sonuç ve 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Denetim, Denetçi, İç Denetim, İç Denetim 

Uygulamaları, İç Kontrol, Teftiş 

5.1. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI  

Ülke ekonomilerinin dünya ekonomileriyle bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan 

küreselleşme kavramı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de sonuçlarıyla etkisi altına 

almıştır. Ulusal rekabetin yerini küresel rekabet alarak bir ülkedeki gelişmeler diğer 

ülkeleri de ilgilendirir hale gelmiştir. Bu yeni oluşum kendine özgü özelliklerinden 

dolayı Bankacılık sektörünü daha çok ilgilendirmektedir.  

Son yıllarda dünyada meydana gelen banka skandalları ve yaşanan denetim 

sorunları ülkemiz bankacılık sektörünü de etkilemiştir. Yaşanan finansal krizlerin 

çoğunda bankalar gerek krizi başlatan gerekse yayılmasını sağlayan neden olarak 

dikkati çekmiş, bankacılık sektöründeki geleneksel yönetim ve denetim kalıpları 

sorgulanmaya başlanmış bu alanda en doğru adımların atılması için çalışmalar 

yürütülmüş ve yürütülmektedir. Sektörde yaşanan skandalların oluşturduğu finansal 

krizlerden sonra gerek sektör temsilcileri gerekse kamu erki iç denetim sistemi ve 

uygulamalarının geliştirilip yerleştirilmesine odaklanmış, konu yasal yaptırımlarla 

düzenlenmiştir.  
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Bankacılık sektöründe iç denetim bankanın faaliyetlerini geliştirmek ve ona 

değer katmak amacını ilke edinen, bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık 

faaliyeti olup, geleceğe dönük öngörüleri ile bankanın yönetim kültürünü ve anlayışını 

şekillendirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; araştırma yapılan bankada çalışan bankacıların denetim 

ve denetçiye verdikleri önem ile iç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyelerinin 

ölçülmesi, iç denetim sisteminin bankacılık sektöründeki öneminin çalışanlar açısından 

belirlenmesi ve örnek bankada iç denetim uygulamalarının banka faaliyetlerine olan 

katkısı ile etkinliğinin çalışanlar üzeirinden ölçülmesidir.  

5.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu ampirik çalışma için veri toplama tekniği olarak, anket tekniği 

kullanılmıştır. Anket, araştırma konusunu oluşturan değişkenleri ölçmek üzere 

literatürde geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş ölçeklerden yararlanılarak 

hazırlanmıştır.  

Anket soruları hazırlanırken, her sorunun araştırmanın ana konusu veya 

hipotezi iledoğrudan ilişkili olması ve soru kağıdının, bir iç bütünlüğe sahip olması 

gerekmektedir.246 Bunun için, anket soruları hazırlanmadan önce pilot uygulama 

yapılmıştır. Pilot uygulamaya konu anket soruları örnek bankada operasyon, pazarlama, 

muhasebe, denetim, cari hesaplar/diğer gibi çeşitli servislerde ve müdür, denetçi, 

yönetmen/yönetmen yardımcısı, uzman/müşteri temsilcisi, memur/diğer gibi farklı 

konumlarda çalışan 20 kişi üzerinde uygulanmış olup, söz konusu bankacıların vermiş 

olduğu cevaplar, tepkiler, eleştiriler dikkate alınmıştır. Pilot grubun anlamakta 

zorlandığı ya da çelişkiye düştüğü sorular anlaşılır hale getirilmiş, anlamsız ve tekrar 

edilmiş bulunan sorular düzeltilmiştir.  

                                                 

246 SEYİDOĞLU, Halil; Bilimsel Araştırma ve Yazma EL Kitabı, 7. Baskı, Güzem Yayıncılık, No:13, İstanbul, 

1997, s.36  
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Ayrıca konu ile ilgili deneyimli kişilerin fikirleri alınmış, ilgisiz sorular 

çıkarılmış, benzer sorular gruplandırılmış ve soruların mantıki bir bütünlük içerisinde 

sunulmasına gayret edilmiştir. 

Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğini artırmak için önceden yapılan pilot 

çalışmanın yardımıyla anket soruları en optimum biçimde şekillendirilmiş ve 121 adet 

banka çalışanından anket sonucu alınmıştır. Yine araştırmanın geçerlilik ve 

güvenilirliğini artırmak için anket formları kontrol edilerek boş bırakılan soruların 

yanıtlanması istenmiştir. Buna rağmen tam olarak yanıtlanmayan ve sağlıklı olmadığı 

düşünülen anket formlarından 21 adedi elenerek kalan 100 anket formu analize uygun 

bulunup araştırmamızda kullanılmıştır. 

Ankete, örnek bankada çalışan üst düzey yönetici, müdür, müdür yardımcısı, 

yönetmen/yönetmen yardımcısı, uzman/müşteri temsilcisi, memur/diğer konumlarda 

çalışan her kademedeki kişiler cevap vermiştir. Her bir çalışan personelin bankacılık 

tecrübelerine, çalıştıkları birime, servise ve konumlarına göre iç denetim konusundaki 

bilgi ve bilinç düzeyleri, iç denetim sistemine verdikleri önem, çalıştıkları bankada iç 

denetim uygulamalarının etkinliği ve iç denetimin banka faaliyetlerine olan katkı düzeyi 

ölçülmüştür. 

Araştırmaya esas teşkil eden anket formu, anketi cevaplayacak kişilere hitaben 

yazılmış bir ön bilgilendirme yazısı ile başlamakta ve dört bölümde, toplam 50 sorudan 

oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümü demografik sorulardan oluşmaktadır.  

Anket formunun ikinci bölümünde, denetim ve denetçileri içeren faktörlerin 

katılımcılarca ne derece önemli olduğunun likert ölçek yardımıyla belirtilmesi istenilen 

sorular sorulmuştur. Bu bölümde yer alan soruların soru seçeneği; “(1)Önemi Yok, (2) 

Az Önemli, (3)Orta Önemli, (4)Önemli, (5)En Önemli” şeklinde beşli likert ölçeğinden 

oluşmaktadır.  

Anket formunun üçüncü bölümünde, iç denetim hakkında bilgileri içeren 

faktörler konusunda katılımcıların düşüncelerinin ne olduğunun likert ölçek yardımıyla 

belirtilmesi istenilen sorular sorulmuştur. Bu bölümde yer alan soruların soru seçeneği; 
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“(1)Kesinlikle Katılmıyorum, (2)Katılmıyorum, (3)Kararsızım, (4)Katılıyorum, 

(5)Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde beşli likert ölçeğinden oluşmaktadır.  

Anket formunun dördüncü ve son bölümünde, iç denetimin bankacılık 

faaliyetlerine olan katkılarını içeren faktörlerin katılımcılarca ne derece önemli 

olduğunun likert ölçek yardımıyla belirtilmesi istenilen sorular sorulmuştur. Bu 

bölümde yer alan soruların soru seçeneği; “(1)Önemi Yok, (2)Az Önemli, (3)Orta 

Önemli, (4)Önemli, (5)Çok Önemli” şeklinde beşli likert ölçeğinden oluşmaktadır.  

Likert Ölçeği, konu ile ilgili çeşitli yargıları, cevaplayıcının ne derecede tasvip 

edip etmediğini saptayarak, kişilerin tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.247 Diğer 

ifadeyle; likert ölçeği, bireylerin toplam puanlar skalası üzerindeki yerlerini belirlemeyi 

amaçlayan ölçektir.248 Araştırma sonucunda elde edilen cevaplar “SPSS” 13,0 

istatistik programı yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılmış ve analiz edilmiştir. 

Araştırma verilerinin toplanması amacıyla hazırlanan ankette yer alan her bir 

ifade, bir değişken olarak tanımlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kapalı 

uçlu ifadelerin yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Uygulama yapılan örnek bankada, 

anket formlarının 100 adedi 25 farklı şube organizasyonuna mail ortamında, 150 adedi 

merkez organizasyonlarına elden dağıtılmıştır. Şubelere dağıtılan 100 adet anket 

formundan 47 adeti cevaplanmış olarak alınmış, merkez organizasyonunda dağıtılan 

150 adet formun 74 tanesi cevaplanmış şekilde alınmış olup, denetim, pazarlama, 

operasyon, muhasebe, cari hesaplar/diğer servislerinde, şube, bölge müdürlüğü, 

operasyon merkezi,genel müdürlük ve üst yönetim birimlerinde, müdür, denetçi, 

yönetmen/yönetmen yardımcısı, uzman/müşteri temsilcisi, memur/diğer konumunda 

çalışan bankacılar araştırmanın evrenini oluşturmuştur. 

                                                 

247 KURTULUŞ, Kemal; Pazarlama Araştırmaları, Avcıol Basım Yayın, İşletme Fakültesi Yayınları, Yayın No:28, 

İstanbul, 1996, s.351 

248 ÖZDAMAR, Kazım; Paket Programlar İle İstatiksel Veri Analizi, Genişletilmiş 5. Baskı, Kaan Kitabevi, 2004, 

s.139 

 174



  

5.3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

Bankacılık sektöründe orta büyüklükteki yaklaşık 4.000 çalışanı olan bir banka 

organizasyonunun şube, bölge müdürlüğü, operasyon merkezi, genel müdürlük, üst 

yönetim birimlerinde, denetim, pazarlama, operasyon, muhasebe, cari hesaplar/diğer 

servislerinde, müdür, denetçi, yönetmen/yönetmen yardımcısı, uzman/müşteri 

temsilcisi, memur/diğer konumunda çalışan 250 kişiye anket formu ulaştırılmış olup, 

121 kişiden cevaplanmış olarak alınan anket formlarından veri elde edilmiştir. 

Sağlıksız, eksik bulunan, araştırmanın güvenirliğini ve geçerliliğini 

zedeleyeceği düşünülen 21 adet anket formu elenerek 100 anket formu analizlere konu 

edilmiştir.  

5.4. ARAŞTIRMANIN KRİTER DEĞİŞKENLERİ VE HİPOTEZLERİ 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda örnek bankanın şube, bölge müdürlüğü, 

operasyon merkezi, genel müdürlük, üst yönetim birimlerinde, denetim, pazarlama, 

operasyon, muhasebe, cari hesaplar/diğer servislerinde, müdür, denetçi, 

yönetmen/yönetmen yardımcısı, uzman/müşteri temsilcisi, memur/diğer konumunda 

çalışan bankacıların iç denetimle ilgili faktörlere verdikleri cevaplar demografik 

özelliklerine ilişkin 8 değişken, 42 adet yargıyı/ifadeyi içeren beşli Likert tipi ölçeğe 

göre (1=Önemi Yok, 2=Az Önemli, 3=Orta Önemli, 4=Önemli, 5=En Önemli/Çok 

önemli) ve (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 

4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) hazırlanmıştır. 

Araştırma yapılan örnek bankada çalışanların iç denetim hakkındaki 

yaklaşımlarını etki eden değişkenler dört grupta incelenmiştir. Birinci grup, banka 

çalışanlarının demografik özelliklerine ilişkin 8 ifadeden, ikinci grup, denetim ve 

denetçilerle ilgili 13 ifadeden, üçüncü grup iç denetim hakkında bilgilerle ilgili 13 

ifadeden, dördüncü grup örnek bankada iç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkısını 

belirlemeye yönelik 16 ifadeden oluşturulmuştur. 

Ankete cevap verenlerin demografik özellliklerinin, çalışanların denetim ve 

denetçilerle ilgili, iç denetim konusunda bilgi ve bilinç seviyeleri ile ilgili, bankada iç 
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denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin belirlenmesi ile ilgili ifadelere bir 

etkisinin bulunup bulunmadığını test etmek amacıyla oluşturulan hipotezler aşağıda 

açıklanmıştır: 

Tablo 7: Araştırmanın Hipotezleri 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin demografik özellikler ile ilişkisi. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin yaşı ile 
ilişkisi vardır. 

Hipotez 1 

H1 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin yaşı ile 
ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
cinsiyeti ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 2 

H1 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
cinsiyeti ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin eğitimi 
ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 3 

H1 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin eğitimi 
ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 4 

H1 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 5 

H1 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 6 

H1 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi yoktur. 

Hipotez 7 
H0 Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin çalıştığı 
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servis ile ilişkisi vardır. 

H1 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin çalıştığı 
servis ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin çalıştığı 
birim ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 8 

H1 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin çalıştığı 
birim ile ilişkisi yoktur. 

İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin demografik özellikler ile ilişkisi. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin yaşı ile 
ilişkisi vardır. 

Hipotez 9 

H1 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin yaşı ile 
ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin cinsiyeti 
ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 10 

H1 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin cinsiyeti 
ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin eğitimi 
ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 11 

H1 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin eğitimi 
ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 12 

H1 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 13 

H1 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 14 

H1 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi yoktur. 
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H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin çalıştığı 
servis ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 15 

H1 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin çalıştığı 
servis ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin çalıştığı 
birim ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 16 

H1 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin çalıştığı 
birim ile ilişkisi yoktur. 

İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin, ölçümlerde görüşlerine başvurulan 
personelin demografik özellikleri ile ilişkisi. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin yaşı 
ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 17 

H1 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin yaşı 
ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
cinsiyeti ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 18 

H1 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
cinsiyeti ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
eğitimi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 19 

H1 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
eğitimi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 20 

H1 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 21 

H1 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi yoktur. 

Hipotez 22 H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi vardır. 
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H1 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
çalıştığı servis ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 23 

H1 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
çalıştığı servis ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
çalıştığı birim ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 24 

H1 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
çalıştığı birim ile ilişkisi yoktur. 

 

5.5. ANALİZ VE BULGULAR 

5.5.1. Betimsel Analiz 

Araştırma kapsamında anket uygulanan banka çalışanlarının demografik 

özelliklerine ilişkin bulguların frekans ve yüzde dağılımları aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özeliklerinden yaş skalası 

incelendiğinde; katılımcıların %32’i 26-30 yaş grubunda, %28’i 31-35 yaş grubunda, 

%15’i 36-40 yaş grubunda, %15’i 41 ve üzeri yaş grubunda, %10’u 20-25 yaş grubunda 

bulunmakta olup, %60’ının 26-35 arası yaş skalasında olmak üzere ağırlıklı olarak genç 

ve orta yaş grubunda görülmektedir. Bu durumda örnek bankada ağırlıklı olarak 

dinamik kişilerin çalıştığını söyleyebiliriz. 

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özeliklerinden cinsiyet 

incelendiğinde katılımcıların %45’i kadın, %55’i erkek grubunu oluşturmuştur. 

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özeliklerinden eğitim 

durumu incelendiğinde katılımcıların %63’ünün lisans eğitimi, %25’inin yüksek lisans, 

%6’sının önlisans, %4’ünün lise, %2’inin doktora eğitimi aldığı görülmüştür. Bu bize 

örnek bankada çalışan kişilerin eğitim düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özeliklerinden iş tecrübesi 

özelliğine bakıldığında; 0-5 yıl arası tecrübesi olanların oranı %39, 6-10 yıl olanların 

oranı %20, 11-15 yıl olanların oranı %26 olarak gerçekleşmiş olup, %85 oran ile 

ağırlığın 0-15 yıl arasında olduğu görülmüştür.  

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özeliklerinden bankadaki 

görev süreleri incelendiğinde; katılımcıların %38’i 0-3 yıl, %24’ü 4-6 yıldır, %15’i 13 

yıl ve üzeri, %12’i 7-9 yıldır, %10’u 10-12 yıldır, araştırma yapılan bankada çalıştıkları 

görülmektedir. 

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özeliklerinden bankadaki 

konumlarının dağılımı incelendiğinde; %32’i yönetmen/yönetmen yardımcısı, %29’u 

uzman/müşteri temsilcisi, %21’i memur/diğer, %10’u denetçi, %8’i Müdür konumunda 

olup araştırmaya katılanlar %32 ağırlıkla orta düzeyde yönetici konumundadır. 

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özeliklerinden servis ile 

ilgili oransal dağılım; %32 pazarlama, %26 operasyon, %23 denetim, %12 cari 

hesaplar/diğer, %7 muhasebe şeklindedir. 

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özeliklerinden birim ile 

ilgili oransal dağılım; %58 Genel Müdürlük, %27 şube, %7 operasyon merkezi, %5 üst 

yönetim, %3 bölge müdürlüğü şeklindedir. 

Tablo 8 : Katılımcıların Demografik Özellikleri (n=100) 

DEĞİŞKENLER FREKANS YÜZDE % 
20-25 10 10,0 
26-30 32 32,0 
31-35 28 28,0 
36-40 15 15,0 

YAŞ 

41 VE ÜZERİ 15 15,0 
  100 100 

DEĞİŞKENLER FREKANS YÜZDE % 
KADIN 45 45,0 CİNSİYET 

ERKEK 55 55,0 
  100 100 

DEĞİŞKENLER FREKANS YÜZDE % 
LİSE 4 4,0 

EĞİTİM DURUMU 

ÖNLİSANS 6 6,0 

 180



  

LİSANS 63 63,0 
YÜKSEK LİSANS 25 25,0 
DOKTORA 2 2,0 

  100 100 
DEĞİŞKENLER FREKANS YÜZDE % 

0-5 YIL 39 39,0 
6-10 YIL 20 20,0 
11-15 YIL 26 26,0 
16-20 YIL 8 8,0 

BANKACILIKTA İŞ 
TECRÜBESİ 

21 YIL VE ÜZERİ 7 7,0 
  100 100 

DEĞİŞKENLER FREKANS YÜZDE % 
0-3 YIL 38 38,0 
4-6 YIL 24 24,0 
7-9 YIL 12 12,0 
10-12 YIL 10 10,0 

GÖREV SÜRENİZ 

13 YIL VE ÜZERİ 15 15,0 
  100 100 

DEĞİŞKENLER FREKANS YÜZDE % 
MÜDÜR 8 8,0 
DENETÇİ 10 10,0 
YÖNETMEN / YÖNETMEN 32 32,0 
UZMAN / MÜŞTERİ 29 29,0 

KONUMUNUZ 

MEMUR / DİĞER 21 21,0 
  100 100 

DEĞİŞKENLER FREKANS YÜZDE % 
DENETİM 23 23,0 
PAZARLAMA 32 32,0 
OPERASYON 26 26,0 
MUHASEBE 7 7,0 

SERVİS 

CARİ HESAPLAR / DİĞER 12 12,0 
  100 100 

DEĞİŞKENLER FREKANS YÜZDE % 
ŞUBE 27 27,0 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 3 3,0 
OPERASYON MERKEZİ 7 7,0 
GENEL MÜDÜRLÜK 58 58,0 

BİRİM 

ÜST YÖNETİM 5 5,0 
  100 100 

 

5.5.2. Faktör Analizi 

Faktör analizi; birbirine bağımlı değişkenlerden oluşan bir sistemde, 

değişkenler arasındaki ilişkileri daha yakından inceleyerek sistemin işleyiş özelliklerini 
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açıklığa kavuşturmayı amaçlayan çok değişkenli istatistik yöntemlerinden biridir. 

Faktör analizinin en önemli amaçlarından biri değişkenler arasındaki karşılıklı 

bağımlılığın temelini araştırmaktır. Faktör ağırlıkları faktörün değişkeni ölçmedeki 

önemini gösteren ölçüdür. Araştırmamızda değişkenler ile ilgili olarak 42 soru 

sorulmuştur. Fakat iç denetim konusunda bilgi ve bilinç seviyeleri ile ilgili 2 sorunun ait 

olduğu faktör yükü 0,50’nin altında kaldığından dolayı söz konusu 2 soru araştırma 

kapsamından çıkarılmıştır.  

Faktör analizi dışında tutulan yargılar Tablo 9’da listelenmiştir. Diğer 

değişkenlere ait faktör yükleri oldukça tatminkar seviyede çıkmıştır. 

Tablo 9 : Faktör Analizi Dışında Tutulan Yargılar 

No Yargılar 

26 İç Denetim uygulamaları riskleri önceden tespit etmeye yarar 

30 Bankacılıkta yöneticilerin sorumluluklarını etkin ve verimli bir biçimde yerine 

getirmelerinde iç denetim süreci en önemli yardımcı unsurdur 

 

5.5.2.1. KMO and Bartlett’s Test: Bankacılıkta Denetime ve Denetçiye Verilen 

Önemi Etkileyen Faktörler 

Bu bölümde KMO ve Bartlett testi yöntemi ile verilerin faktör analizine 

uygunluğu ölçülmeye çalışılmıştır. Bu teste göre KMO uygunluk ölçütünde sınır 0,60 

olup, uygunluk derecesini gösteren ölçüt tablosu aşağıda belirtilmiştir. 0,60 ölçütün 

üzerindeki oranlar, verilerin KMO ve Bartlett testleri sonucunda faktör analizine uygun 

olduğunu ve uygunluğun ölçüt tablosuna göre derecesini gösterecektir.  

Tablo 10 : Kmo Test Ölçüt Tablosu 

ÖLÇÜT AÇIKLAMA 
1,00 ≤KMO ≤ 0,90 Mükemmel 
0,90 <KMO ≤ 0,80 İyi 
0,80 <KMO ≤ 0,70 Orta düzey 
0,70 <KMO ≤ 0,60 Zayıf 

0,60 <KMO Kötü 
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Denetime ve denetçiye verilen önemi etkileyen faktörlerde KMO uygunluk 

ölçütü 0,732 olup, Bartlett ve KMO testleri sonucunda verilerin faktör analizine orta 

düzeyde uygun olduğunu göstermektedir.  

Tablo 11 : Kmo and Bartlett’s Test: Bankacılıkta Denetime ve Denetçiye Verilen 

Önemi Etkileyen Faktörler 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
,732 

Barlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 638,680 

  df 78 

  Sig. ,000 

 

5.5.2.2. KMO and Bartlett’s Test: İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç 

Seviyesini Etkileyen Faktörler 

KMO uygunluk ölçütü 0,909 olup, Bartlett ve KMO testleri sonucunda 

verilerin faktör analizine mükemmel seviyede uygun olduğunu göstermektedir. 

Tablo 12 : KMO and Bartlett’s Test İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç 

Seviyesini Etkileyen Faktörler 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
,909 

Barlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 620,988 

  df 55 

  Sig. ,000 

 

5.5.2.3. KMO and Bartlett’s Test: İç Denetimin Bankacılık Faaliyetlerine Katkı 

Düzeyinin Ölçülmesini Etkileyen Faktörler 

KMO uygunluk ölçütü 0,933 olup, Bartlett ve KMO testleri sonucunda 

verilerin faktör analizine mükemmel seviyede uygun olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 13 : KMO and Bartlett’s Test İç Denetimin Bankacılık Faaliyetlerine Katkı 

Düzeyinin Ölçülmesini Etkileyen Faktörler 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
,933 

Barlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1055,941 

  df 120 

  Sig. ,000 

 

Sonuç olarak; Bartlett ve KMO testleri sonucunda bağımlı değişken olan 42 

adet ifadelere ait 3 ana faktör için orta seviyede uygun, mükemmel seviyede uygun ve 

yine mükemmel seviyede uygun olmak üzere giderek artan oranda Kmo ve Bartlett 

testine uygun sonuçlar alınmıştır. 

5.5.2.4. Faktör Analizi: Bankacılıkta Denetime ve Denetçiye Verilen Önemi 

Etkileyen Faktörler 

Bankacılıkta denetim ve denetçiye ait değişkende üç faktör ortaya çıkmıştır; 

Bu üç faktörün toplam varyansı % 64,101 olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 14 : Bankacılıkta Denetime ve Denetçiye Verilen Önemi Etkileyen 

Faktörlerle ve Yükleri 

FAKTÖR ADLARI İFADELER F1 F2  F3 
Bankacılıkta Denetim Türlerinden İç 
Kontrol 

,877 
 

  

Bankacılıkta Denetim Türlerinden İç 
Denetim 

,845 
 

  

İç Denetim Uygulamalarından İç 
Kontrol Elemanlarının Yaptığı Yerinde 
Denetim Faaliyetleri 

,826 
 

  

İç Denetim Uygulamalarından Bütün 
Banka İşlemlerinin Belli Kurallara 
Bağlanıp Standart Hale Getirilmesi 

,745   

Bankacılıkta Denetçilerden İç Kontrol 
Elemanı 

,721 
 

  

DENETİM 
 

İç Denetim Uygulamalarından 
Denetleme Faaliyetleri İle İlgili Olarak 
BDDK Tarafından İstenen Raporlama ve 
Bilgilerin İlgili Kurumlara Ulaştırılması 

,641 
 

  

DENETÇİ Bankacılıkta Denetçilerden Murakıp  ,777  
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Bankacılıkta Denetçilerden Bağımsız 
Denetçi 

 ,774 
 

 

Bankacılıkta Denetim Türlerinden Kamu 
Denetimi 

 ,698 
 

 

Bankacılıkta Denetim Türlerinden Dış 
Denetim 

 ,653 
 

 

İç Denetim Uygulamalarından 
Müfettişlerin yaptığı İnceleme ve 
Soruşturmalar 

  ,860 
 

İç Denetim Uygulamalarından 
Müfettişlerin Yaptığı Periyodik Teftişler 

  ,849 
 

İÇ DENETİM 
UYGULAMALARI 

Bankacılıkta Denetçilerden Müfettiş   ,692 
AÇIKLANAN VARYANS :% 64,101 
ÇIKTARIM YÖNTEMİ : TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ 
ROTASYON YÖNTEMİ : VARIMAX WITH KAISER NORMALIZATION 

5.5.2.5. Faktör Analizi: İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Seviyesini 

Etkileyen Faktörler 

İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesine ait değişkende iki faktör 

ortaya çıkmıştır; Bu iki faktörün toplam varyansı % 66,551 olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 15 : Faktör Analizi İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Seviyesini 

Etkileyen Faktörler ve Yükleri 

  F1 F2  
Bankacılıkta İç Denetim Bankanın Faaliyetlerine 
Değer Katmak ve Geliştirmek Amaçlı Danışmanlık 
Faaliyetidir 

, 
,831 

 

Bankacılıkta İç Denetim Yönetimin Kendi 
Tasarruflarını Denetlemesidir 

,793  

Bankacılıkta İç Denetim Muhasebe Bilgilerinin 
Zamanında Hazırlanmasının Sağlanmasıdır 

,778  

Bankacılıkta İç Denetim Yanlışlıkların ve 
Yolsuzlukların Bulunmasıdır 

,761  

Bankacılıkta İç Denetim Uygulamaları Yönetime 
Danışmanlık Faaliyetinde Bulunur 

,691  

Kayıtların Doğru Oluşturulması İç Denetim 
Uygulamaları İle İlgilidir 

,680  

İÇ 
DENETİMİN 
FONKSİYON
LARI 

Bankacılıkta İç Denetim Uygulamaları Kaynakların 
Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlar 

 
,549 

 

İç Denetim Birimlerince Hazırlanan Raporların ve 
Tavsiyelerin Zamanında Yayınlanması Gerekir 

 
 

,851 

İç Denetim Uygulamaları Gereklidir  ,804 

 
İÇ DENETİM 
KONUSUNDA 
BİLGİLERİ Bankacılık Yönetiminde İç Denetimin Kurumsal 

Yönetim Anlayışı İle Doğrudan Bağlantısı Vardır 
 ,802 
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İç Denetçilerin Seçilebilmesi İçin Belli Bir Eğitim ya 
da Deneyim Koşuluna Sahip Olmaları Gerekir 
 

 ,684 
 

AÇIKLANAN VARYANS :% 66,551 
ÇIKTARIM YÖNTEMİ : TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ 
ROTASYON YÖNTEMİ : VARİMAX WİTH KAİSER NORMALİZATİON 

5.5.2.6. Faktör Analizi: İç Denetimin Bankacılık Faaliyetlerine Katkı Düzeyinin 

Ölçülmesini Etkileyen Faktörler 

İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin ölçülmesine ait 

değişkende iki faktör ortaya çıkmıştır; Bu iki faktörün toplam varyansı % 62,992 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 16 : Faktör Analizi: İç Denetimin Bankacılık Faaliyetlerine Katkı Düzeyinin 

Ölçülmesini Etkileyen Faktörler ve Yükleri 

  F1 F2  
İç Denetim Birimlerinin Banka Personelince Kaygı 
ve Sorunların Aktarılabileceği Bir Birim Olarak 
görülmesi 

 ,793  

İç Denetimin Tüm Banka Faaliyetlerini Kapsayarak, 
Bu Faaliyetlerin Değerlendirilmesi ve Banka 
Amaçlarına Daha Etkin Bir Şekilde Ulaşılmasına 
Yön Veren Yönetim aracı Olması 

,734  

İç Denetimin Bankada Kurumsal Yönetim Sürecinin 
diğer Katılımcıları (yönetim kurulu, denetim kurulu, 
dış denetim) Arasında İşbirliğini-eşgüdümü 
Saglaması 

,730  

İç Denetimin Bankanın Dış Algılamasına İtibar 
Katkısı Yapması 

,711  

İç Denetimin zamanını ve emeğini Bankada Sağlıklı 
Risk Yönetimi Süreçlerinin Kurulmasına ve 
Uygulanmasına Katkıda Bulunan, Danışmanlık 
Faaliyetlerine Harcaması 

,692  

İç Denetimin Zamanını ve Emeğini Bankada Sağlıklı 
Risk Yönetimi Süreçlerinin Kurulmasına ve 
Uygulanmasına Katkıda Bulunan, Danışmanlık 
Faaliyetlerine Harcaması 

,654  

İç Denetçinin İcrada Görevli Olan ve Olmayan 
Yönetim Kurulu Üyeleri İle Özel Komitelere Gerekli 
Bilgiyi Sağlaması 

 
,637 

 

İÇ 
DENETİMİN 
FAYDALARI 

İç Denetimin Bankanın Tabi Olduğu Kanunlar, 
Yönetmelikler ve Kendi İç Mevzuat ve Politikalarına 
Uyulup Uyulmadığı Yönünde Gerçekleştirdiği Aktif 
Kontrol ve İzleme Faaliyetleri 

,563  

 İç Denetimin Konrol Sistemlerinin ( operasyonel  ,824 
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kontrol, finansal kontro) Etkinliğini Ölçüp 
Değerlendirerek Yönetime Objektif Güvence 
Sağlaması 

 

İç Denetimin Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
(şeffaflık, sorumluluk, adillik, hesap verebilirlik gibi) 
Uygulanmasında Etkin Rol Oynaması 

 ,817 

İç Denetimin Bankada Bilgi Teknolojisi Sisteminin 
Güvenliğini ve Raporlama İmkanlarını İçeren Mali 
Kontrol ve Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliğini 
Değerlendirme İmkanının Bulunması. 

 ,776 
 

İç Denetçinin Dış Denetçi İle İletişimi Sonucu Dış 
Denetim Sürecinin Daha Sağlıklı Yürütülmesine 
Katkıda Bulunulması  

 ,651 

İç Denetim Birimlerince Bütünlüğü, Doğruluğu ve 
Objektifliği Denetlenip Doğrulanmış Bilgilerin Karar 
Vericiler Tarafından Güvenilir Bilgi Olarak Kabul 
Edilmesi 

 ,600 

İç Denetçiler Tarafından Uluslararası İç Denetim 
Standartlarının Benimsenip Uygulanması 

 ,579 

İç Denetimin Bankada Etkili Bir Kurumsal 
Performansın Gerçekleşmesine Yaptığı Katkı 

 ,571 

İÇ 
DENETİMİN 
AMAÇLARI 

Bankada İç Denetimin, Yönetim Kurulu ve Yönetime 
Risk Değerleme Süreci Konusunda Objektif Güvence 
Sağlaması 

 ,531 

AÇIKLANAN VARYANS :% 62,992 
ÇIKTARIM YÖNTEMİ : TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ 
ROTASYON YÖNTEMİ : VARIMAX WITH KAISER NORMALIZATION 

5.6. GÜVENİLİRLİK TESTİ 

Güvenilirlik (reliability); bir ölçme aracında bütün soruların birbirleri ile 

tutarlılığını, ele alınan oluşumu ölçmede türdeşliğini, yeterliliğini ortaya koyan bir 

kavramdır. Güvenilirlik toplanan verilerin ne ölçüde tesadüfi hatadan (veya örnekleme 

hatasından) arındığını gösterir. Bunun da ölçüsü, ölçeğin farklı zamanlarda veya farklı 

gruplarda aynı sonuçları hangi ölçüde verdiğidir. Böylece ölçeğin birden fazla 

uygulaması yapılır ve sonuçların hangi ölçüde tutarlı olduğu saptanır.  

Testlerin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş yöntemlere 

güvenilirlik analizi denilmektedir. Testlerin güvenilirliğini analiz etmek amacıyla, 

güvenilirlik katsayıları hesaplanmaktadır. Güvenilirlik katsayılarından sıklıkla 

kullanılan “Cronbach Alfa” katsayısıdır. Cronbach alfa katsayısı istatistik temelleri 

tutarlı ve tüm soruları dikkate alarak hesapladığından, testin genel güvenilirlik yapısını 

diğer katsayılara en iyi yansıtan katsayıdır. İç tutarlılık güvenilirliği birden çok ifadenin, 
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toplam değeri oluşturacak biçimde toplandığı ölçeklerin güvenilirliğinde kullanılır. Bu 

ölçek tipinde her ifade, kavramın bir bölümünü ölçer. Alfa katsayısı (Cronbach's alfa), 

ölçek ifadelerinin farklı yollardan bölünmesi sonucu oluşur. Bu katsayı 0-1 arasında 

değişir ve 0,60 ve altındaki değerler tatmin edici olmayan iç tutarlılık güvenilirliğidir. 

Sorular arasında negatif korelasyon varsa alfa katsayısı da negatif çıkar. Araştırmada 

kullanılan anket soruları arası analizler ile, denetim, denetçi, denetim uygulamaları, iç 

denetim fonksiyonları, iç denetim hakkında bilgi ve bilinç düzeyi, iç denetimin 

faydaları, iç denetimin amaçları ölçeklerinin iç uyumu (güvenilirliği) kontrol edilmiştir. 

Her bir ölçek için faktör analizi sonucunda ölçeklerde yapılan değişiklikler de dikkate 

alınarak, Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Tablo 17’de gösterilen Cronbach alfa 

katsayılarının hepsi de örgütsel araştırmalar için kabul edilebilir (0,60 >) seviyede olup, 

değişkelerden; denetçi ve iç denetim uygulamalarına ait 0,747 alfa katsayısı ile oldukça 

güvenilir, en büyük değerdir.  

Alfa katsayısının değerlendirilmesinde esas alınan değerlendirme kriterleri 

aşağıda yer aldığı gibidir.249

0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçek düşük güvenirliktedir. 

0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Alfa katsayılarının pozitif değer alması sorular arasında pozitif korelasyonun 

olduğunu ve dolayısıyla, güvenilirlik modelinin bozulmadığını göstermektedir. 

Tablo 17 : Değişkenlere Ait Alfa Katsayıları 

Değişkenler Soru Sayısı Alfa Katsayısı (α) 
Denetim 6 ,882 
Denetçi 4 ,747 
İç Denetim Uygulamaları 3 ,763 
İç Denetim Fonksiyonları 7 ,901 
İç Denetim Konusunda Bilgileri 4 ,850 
İç Denetimin Faydaları 8 ,907 
İç Denetimin Amaçları 8 ,905 

                                                 

249 ÖZDAMAR; a.g.e., ss.622-633 
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5.7. DEĞİŞKENLERE AİT KORELASYON, ORTALAMA VE STANDART 

SAPMA DEĞERLERİ 

Korelasyon analizi iki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, 

ilişki varsa yönünü ve gücünü gösterir. Değişkenler arasındaki ilişki pozitif ise artı, 

negatif ise eksi olur. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında herhangi bir değer alabilir. 

Tablo 18 : Korelasyon Analizi, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

DEĞİŞKENLER ORT. STD. 
SAP. 

1 2 3 4 5 6 7 

DENETİM 4,11
5 

,683
17 

1,00
0 

      

DENETÇİ 3,92
25 

,680
44 

,358
** 

1,00
0 

     

İÇ DENETİM 
UYGULAMALARI 

4,18
33 

,648
53 

,284
** 

,343
** 

1,00
0 

    

İÇ DENETİM 
FONKSİYONLARI 

3,78
71 

,757
70 

,589
** 

,193 ,162 1,00
0 

   

İÇ DENETİM 
KONUSUNDA 
BİLGİLERİ 

4,31
25 

,605
50 

,665
** 

,289
** 

,133 ,632
** 

1,00
0 

  

İÇ DENETİMİN 
FAYDALARI 

3,85
38 

,725
41 

,605
** 

,215
* 

,170 ,733
** 

,631
** 

1,00
0 

 

İÇ DENETİMİN 
AMAÇLARI 

3,96
50 

,655
22 

,600
** 

,270
** 

,128 ,540
** 

,579
** 

,818
** 

1,00
0 

** 0,01 SEVİYESİNDE ANLAMLI (ÇİFT YÖNLÜ) 
* 0,05 SEVİYESİNDE ANLAMLI (ÇİFT YÖNLÜ) 

Araştırma kapsamındaki tüm değişkenler korelasyon analizine tabi tutularak 

aralarındaki ilişkiler Tablo 18’de gösterilmiştir. Ayrıca aynı tabloda standart sapma ve 

ortalama değerleri de hesaplanarak verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere; Denetçi/İç 

Denetim Fonksiyonları, İç Denetim Uygulamaları/İç Denetim Fonksiyonları, İç denetim 

Uygulamaları/İç Denetim Konusunda Bilgileri, İç Denetim Uygulamaları/İç Denetimin 

Faydaları ve İç Denetim Uygulamaları/İç Denetimin Amaçları dışında, değişkenler 

arasında % 1 ve % 5 seviyesinde bire bir ilişki görülmektedir. 

Ortalama değerlendirmesinde; araştırmaya katılan banka çalışanlarının 

hepsinde denetim, denetçi, iç denetim uygulamaları, iç denetim fonksiyonları, iç 

denetim konusunda bilgileri, iç denetimin faydaları ve iç denetimin amaçları 

değişkenlerine ait, iç denetimin önemini belirlemeye yönelik 42 adet ifadenin önem 

derecesi, önemli ya da katılıyorum derecesindedir. Zira tüm çalışanlar için bütün 
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değişkenlerin ortalama değerlerinin 4 ya da 4’e çok yakın oranda çıktığı görülmektedir. 

Çalışanların tümünden likert ölçeğe göre önemli/katılıyoruma tekabül eden 4’e yakın 

değerler elde edilmiştir. Standart sapmaların düşük olması da bu görüşü 

desteklemektedir.  

Değişkenlere ait korelasyonlara baktığımızda; Çoğu değişkenler arasında 

anlamlı ilişki vardır: Örneğin, Denetim ile; denetçi, iç denetim uygulamaları, iç denetim 

fonksiyonları, iç denetim konusunda bilgileri, iç denetimin faydaları ve iç denetimin 

amaçları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. 

Denetçi ile; iç denetim uygulamaları, iç denetim konusunda bilgileri, iç 

denetimin faydaları, iç denetimin amaçları arasında anlamlı ilişkiler olduğu 

görülmektedir. Denetçi ile iç denetim fonksiyonları arasındaki ilişki pozitiftir. 

İç denetim fonksiyonları ile; iç denetim konusunda bilgileri, iç denetimin 

faydaları, iç denetimin amaçları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. 

İç denetim konusunda bilgileri ile; İç denetimin faydaları, iç denetimin 

amaçları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. 

İç denetimin faydaları ile; iç denetimin amaçları arasında anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. 

İç denetim uygulamaları ile; iç denetimin fonksiyonları, iç denetim konusunda 

bilgileri, iç denetimin faydaları, iç denetimin amaçları arasındaki ilişkiler pozitif çıkmış 

ancak anlamlı çıkmamıştır: Çalışanlar iç denetim uygulamaları ile diğer değişkenler 

arasında pozitif ilişki kurmakta ancak anlamlı ilişkiler kurmamaktadır.  

Ayrıca tüm değişkenler arasındaki ilişkilerin pozitif olduğu görülmektedir. 

5.8. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ONEWAY (TEK YÖNLÜ) 

ANALİZ 

Bu kısımda araştırma amaçları doğrultusunda geliştirerek Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) ile test edilen hipotezlerin bulgularına yer verilmiştir. ANOVA testi 

 190



  

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki bireysel ve toplu etkilerini 

incelemeye yardımcı olmaktadır. Bu test, bağımlı değişkenin faktör düzeylerindeki 

aritmetik ortalamalarına göre hesaplanmaktadır. Varyans analizinde gruplar topluca ele 

alınarak, aralarında bir fark bulunup bulunmadığı konusunda genel bir sonuca 

varılmaktadır.250 Bu yöntemle test edilen Ho hipotezi grup ortalamalarının bir birine 

eşit olduğu, diğer bir ifade ile faktör düzeylerinin etkileri arasında önemli bir fark 

bulunmadığı hipotezi, Hı hipotezi ise eşit olmadığı ve faktör düzeylerinin etkileri 

arasında önemli bir fark bulunduğu hipotezi kabul olacaktır.251 Banka çalışanlarının 

demografik özelliklerinin iç denetimde önemi ile ilgili faktörlerde anlamlı bir fark olup 

olmadığını belirleyebilmek amacıyla araştırma verilerine varyans analizi uygulanarak 

istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Banka çalışanlarının demografik özelliklerine göre 

iç denetimin öneminine etki eden faktörlerin değişimlerini tespit edebilmek için 

uygulanan tek yönlü varyans analizi ile yapılan testin sonuçları aşağıdaki tablolarda 

verilmiştir. 

 5.8.1. Yaşa Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem 

Çalışanların yaşına göre denetime verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway(tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 19 da verilmiştir. 

Tablo 19 : Yaşa Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(YAŞ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,417 

44,788 

46,205 

4 

95 

99 

,354 

,471 

,751 ,560 

 

                                                 

250 BAŞ, T; Anket, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2001, s.142 

251 NAKİP, M; Pazarlama Araştırmaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s.352 
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Tabloda, F değeri ,751 ve anlamlılık değeri (p) ,560 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için yaşa göre denetime verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.2. Yaşa Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem  

Çalışanların yaşa göre denetçiye verdikleri önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 20 de verilmiştir. 

Tablo 20 : Yaşa Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(YAŞ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

,824 

45,013 

45,837 

4 

95 

99 

,206 

,474 

,434 ,783 

 

Tabloda, F değeri ,434 ve anlamlılık değeri (p) ,783 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için yaşa göre denetçiye verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.3. Yaşa Göre Bankacılıkta İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

Çalışanların yaşına göre iç denetim uygulamalarına verilen önemin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 21 de verilmiştir. 

Tablo 21 : Yaşa Göre Bankacılıkta İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(YAŞ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

1,166 

40,473 

4 

95 

,291 

,426 

,684 ,605 
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Toplam 41,639 99 

 

Tabloda, F değeri ,684 ve anlamlılık değeri (p) ,605 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için yaşa göre iç denetim uygulamalarına verilen önem 

farklılık göstermemektedir. 

5.8.4. Yaşa Göre Bankacılıkta İç Denetim Fonksiyonlarına Verilen Önem  

Çalışanların yaşına göre iç denetim fonksiyonlarına verd,ikleri önemin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 22 de verilmiştir. 

Tablo 22 : Yaşa Göre Bankacılıkta İç Denetim Fonksiyonlarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(YAŞ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,802 

54,035 

56,837 

4 

95 

99 

,700 

,569 

1,232 ,303 

 

Tabloda, F değeri 1,232 ve anlamlılık değeri (p) ,303 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için yaşa göre iç denetim fonksiyonlarına verilen önem 

farklılık göstermemektedir. 

5.8.5. Yaşa Göre Bankacılıkta İç denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi 

Çalışanların yaşına göre iç denetim konusundaki bilgilerinin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 23 de verilmiştir. 

Tablo 23 : Yaşa Göre Bankacılıkta İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(YAŞ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 
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Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

,879 

35,418 

36,297 

4 

95 

99 

,220 

,373 

,589 ,671 

 

Tabloda, F değeri ,589 ve anlamlılık değeri (p) ,671 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için yaşa göre iç denetim konusundaki bilgi ne farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.6. Yaşa Göre Bankacılıkta İç Denetimin Sağladığı Faydalar Hakkındaki 

Görüşler 

Çalışanların yaşına göre iç denetimin sağladığı faydalar hakkındaki görüşlerin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 24 de verilmiştir. 

Tablo 24 : Yaşa Göre Bankacılıkta İç Denetimin Sağladığı Faydalar Hakkındaki 

Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(YAŞ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,757 

49,338 

52,095 

4 

95 

99 

,689 

,519 

1,327 ,266 

 

Tabloda, F değeri 1,327 ve anlamlılık değeri (p) ,266 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için yaşa göre iç denetimin sağladığı faydalar hakkındaki 

görüşler farklılık göstermemektedir. 
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5.8.7. Yaşa Göre Bankacılıkta İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler  

Çalışanların yaşına göre iç denetimin amaçları konusundaki görüşlerin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 25 de verilmiştir. 

Tablo 25 : Yaşa Göre Bankacılıkta İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler  

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(YAŞ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,411 

40,092 

42,503 

4 

95 

99 

,603 

,422 

1,428 ,231 

 

Tabloda, F değeri 1,428 ve anlamlılık değeri (p) ,231 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için yaşa göre iç denetimin amaçları konusundaki 

görüşler farklılık göstermemektedir. 

5.8.8. Cinsiyete Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem  

Çalışanların cinsiyetine göre iç denetime verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 26 da verilmiştir. 

Tablo 26 : Cinsiyete Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(CİNSİYET) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

,366 

45,840  

46,205 
  

1 

98 

99 

,366 

,468 

 

,782 ,379 
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Tabloda, F değeri ,782 ve anlamlılık değeri (p) ,379 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için cinsiyete göre denetime verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.9. Cinsiyete Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem 

Çalışanların cinsiyetine göre denetçiye verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 27 de verilmiştir. 

Tablo 27 : Cinsiyete Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(CİNSİYET) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

,122 

45,715 

45,837 

1 

98 

99 

,122 

,466 

 

,261 ,610 

 

Tabloda, F değeri ,261 ve anlamlılık değeri (p) ,610 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için cinsiyete göre denetçiye verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.10. Cinsiyete Göre Bankacılıkta İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

Çalışanların cinsiyetine göre iç denetim uygulamalarına verilen önemin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 28 de verilmiştir. 

Tablo 28 : Cinsiyete Göre Bankacılıkta İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 
GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(CİNSİYET) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

,344 

41,295 

1 

98 

,344 

,421 

,816 ,369 
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Toplam 41,639 99 

 

Tabloda, F değeri ,816 ve anlamlılık değeri (p) ,369 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için cinsiyete göre iç denetim uygulamalarına verilen 

önem farklılık göstermemektedir  

5.8.11. Cinsiyete Göre Bankacılıkta İç Denetim Fonksiyonlarına Verilen Önem  

Çalışanların cinsiyetine göre iç denetim fonksiyonlarına verilen önemin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 29 da verilmiştir. 

Tablo 29 : Cinsiyete Göre Bankacılıkta İç Denetim Foksiyonlarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(CİNSİYET) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,036 

35,261 

36,297 

1 

98 

99 

1,036 

,360 

2,878 ,093 

 

Tabloda, F değeri 2,878 ve anlamlılık değeri (p) ,093 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için cinsiyete göre bankacılıkta iç denetim 

fonksiyonlarına verilen önem farklılık göstermemektedir. 

5.8.12. Cinsiyete Göre Bankacılıkta İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç 

Düzeyi 

Çalışanların cinsiyetine göre iç denetim konusundaki bilgilerinin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 30 da verilmiştir. 
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Tablo 30 : Cinsiyete Göre Bankacılıkta İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç 

Düzeyi 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(CİNSİYET) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,242 

50,854 

52,095 

1 

98 

99 

, 1,242 

,519 

2,393 ,125 

 

Tabloda, F değeri 2,393 ve anlamlılık değeri (p) ,125 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için çalışanların cinsiyete göre iç denetim konusundaki 

bilgileri farklılık göstermemektedir. 

5.8.13. Cinsiyete Göre Bankacılıkta İç Denetiminin Sağladığı Faydalar Hakkındaki 

Görüşler  

Çalışanların cinsiyetine göre iç denetimin sağladığı faydalar hakkındaki 

görüşlerin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek 

yönlü) Anova” analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 31 de verilmiştir. 

Tablo 31 : Cinsiyete Göre Bankacılıkta İç Denetimin Sağladığı Faydalar 

Hakkındaki Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(CİNSİYET) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,954 

39,549 

42,503 

1 

98 

99 

2,954 

,404 

7,319 ,008 

 

Tabloda, F değeri 7,319 ve anlamlılık değeri (p) ,008 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den küçük olduğu için cinsiyete göre iç denetimin sağladığı faydalar 

hakkındaki görüşler farklılık göstermektedir. 
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5.8.14. Cinsiyete Göre Bankacılıkta İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler 

 Çalışanların cinsiyetine göre iç denetimin amaçları konusundaki görüşlerin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 32 de verilmiştir. 

Tablo 32 : Cinsiyete Göre Bankacılıkta İç Denetimin Amaçları Konusundaki 

Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(CİNSİYET) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,451 

55,385 

56,837 

1 

98 

99 

1,451 

,565 

2,568 ,112 

 

Tabloda, F değeri 2,568 ve anlamlılık değeri (p) ,112 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için cinsiyete göre bankacılıkta iç denetimin amaçları 

konusundaki görüşler farklılık göstermemektedir.  

5.8.15. Eğitime Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem 

Çalışanların eğitimine göre denetime verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 33 de verilmiştir. 

Tablo 33 : Eğitime Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(EĞİTİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

3,564 

42,641 

46,205 

4 

95 

99 

,891 

,449 

1,985 ,103 
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Tabloda, F değeri 1,985 ve anlamlılık değeri (p) ,103 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için eğitime göre denetime verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.16. Eğitime Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem 

Çalışanların eğitimine göre denetçiye verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 34 de verilmiştir. 

Tablo 34 : Eğitime Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(EĞİTİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

4,933 

40,904 

45,837 

4 

95 

99 

1,233 

,431 

2,864 ,027 

 

Tabloda, F değeri 2,864 ve anlamlılık değeri (p) ,027 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den küçük olduğu için eğitime göre denetçiye verilen önem farklılık 

göstermektedir. 

5.8.17. Eğitime Göre Bankacılıkta İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

Çalışanların eğitimine göre iç denetim uygulamalarına verilen önemin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 35 de verilmiştir. 

Tablo 35 : Eğitime Göre Bankacılıkta İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(EĞİTİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

1,739 

39,900 

4 

95 

,435 

,420 

1,035 ,393 
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Toplam 41,639 99 

 

Tabloda, F değeri 1,035 ve anlamlılık değeri (p) ,393 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için eğitime göre iç denetim uygulamalarına verilen 

önem farklılık göstermemektedir. 

5.8.18. Eğitime Göre Bankacılıkta İç Denetim Fonksiyonlarına Verilen Önem  

Çalışanların eğitimine göre iç denetim fonksiyonlarına verilen önemin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 36 da verilmiştir. 

Tablo 36 : Eğitime Göre Bankacılıkta İç Denetim Fonksiyonlarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(EĞİTİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,889 

53,947 

56,837 

4 

95 

99 

,722 

,568 

1,272 ,286 

 

Tabloda, F değeri 1,272 ve anlamlılık değeri (p) ,286 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için eğitime göre iç denetim fonksyonlarına verilen önem 

farklılık göstermemektedir. 

5.8.19. Eğitime Göre Bankacılıkta İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi 

Çalışanların eğitimine göre içdenetim konusundaki bilgilerinin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 37 de verilmiştir. 
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Tablo 37 : Eğitime Göre Bankacılıkta İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç 

Düzeyi 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(EĞİTİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,410 

34,887 

36,297 

4 

95 

99 

,353 

,367 

  

,960 ,433 

 

Tabloda, F değeri ,960 ve anlamlılık değeri (p) ,433 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için eğitime göre iç denetim konusundaki bilgi düzeyi 

farklılık göstermemektedir. 

5.8.20. Eğitime Göre Bankacılıkta İç Denetimin Sağladığı Faydalar Hakkındaki 

Görüşler  

Çalışanların eğitimine göre iç denetimin sağladığı faydalar hakkındaki 

görüşlerin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek 

yönlü) Anova” analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 38 de verilmiştir. 

Tablo 38 : Eğitime Göre Bankacılıkta İç Denetimin Sağladığı Faydalar 

Hakkındaki Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(EĞİTİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,118 

49,978 

52,095 

4 

95 

99 

,529 

,526 

1,006 ,408 

 

Tabloda, F değeri 1,006 ve anlamlılık değeri (p) ,408 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için eğitime göre iç denetimin sağladığı faydalar 

hakkındaki görüşler farklılık göstermemektedir. 
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5.8.21. Eğitime Göre Bankacılıkta İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler 

Çalışanların eğitimine göre iç denetimin amaöları konusundaki görüşlerin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 39 da verilmiştir. 

Tablo 39 : Eğitime Göre Bankacılıkta İç Denetimin Amaçları Konusundaki 

Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(EĞİTİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,104 

40,398 

42,503 

4 

95 

99 

,526 

,425 

1,237 ,301 

 

Tabloda, F değeri 1,237 ve anlamlılık değeri (p) ,301 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için eğitime göre iç denetimin amaçları konusundaki 

görüşler farklılık göstermemektedir. 

5.8.22. İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem  

Çalışanların iş tecrübesine göre denetime verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 40 da verilmiştir. 

Tablo 40 : İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(İŞ TECRÜBESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,284 

43,922 

46,205 

4 

95 

99 

,571 

,462 

1,235 ,301 

 

 203



  

Tabloda, F değeri 1,235 ve anlamlılık değeri (p) ,301 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için iş tecrübesine göre denetime verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.23. İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem 

Çalışanların iş tecrübesine göre denetçiye verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 41 de verilmiştir. 

Tablo 41 : İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(İŞ TECRÜBESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,487 

43,350 

45,837 

4 

95 

99 

,622 

,456 

1,363 ,253 

 

Tabloda, F değeri 1,363 ve anlamlılık değeri (p) ,253 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için iş tecrübesine göre denetçiye verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.24. İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta İç Denetim Uygulamalarına Verilen 

Önem 

Çalışanların iş tecrübesine göre iç denetim uygulamalarına verilen önemin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 42 de verilmiştir. 

Tablo 42 : İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta İç Denetim Uygulamalarına Verilen 

Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(İŞ TECRÜBESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 2,667 4 ,667 1,626 ,174 
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Gruplar içinde 

Toplam 

38,971 

41,639 

95 

99 

,410 

 

Tabloda, F değeri 1,626 ve anlamlılık değeri (p) ,174 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için iş tecrübesine göre iç denetim uygulamalarına 

verilen önem farklılık göstermemektedir. 

5.8.25. İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta İç Denetim Fonksiyonlarına Verilen 

Önem  

Çalışanların iş tecrübesine göre iç denetim fonksiyonlarına verilen önemin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 43 de verilmiştir. 

Tablo 43 : İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta İç Denetim fonksiyonlarına Verilen 

Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(İŞ TECRÜBESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,547 

54,290 

56,837 

4 

95 

99 

,637 

,571 

1,114 ,354 

 

Tabloda, F değeri 1,114 ve anlamlılık değeri (p) ,354 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için iş tecrübesine göre iç denetim fonksiyonlarına 

verilen önem farklılık göstermemektedir. 

5.8.26. İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç 

Düzeyi  

Çalışanların iş tecrübesine göre iç denetim konusundaki bilgilerinin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 44 de verilmiştir. 
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Tablo 44 : İş Tecrübesine Göre İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(İŞ TECRÜBESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,141 

35,155 

36,297 

4 

95 

99 

,285 

,370 

,771 ,547 

 

Tabloda, F değeri ,771 ve anlamlılık değeri (p) ,547 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için iş tecrübesine göre iç denetim konusundaki bilgi 

düzeyleri farklılık göstermemektedir. 

5.8.27. İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta İç Denetimin Sağladığı Faydalar 

Hakkındaki Görüşler  

Çalışanların iş tecrübesine göre iç denetimin sağladığı faydalar hakkındaki 

görüşlerin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek 

yönlü) Anova” analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 45 de verilmiştir. 

Tablo 45 : İş Tecrübesine Göre Bankacılıkta İç Denetimin Sağladığı Faydalar 

Hakkındaki Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(İŞ TECRÜBESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,443 

49,653 

52,095 

4 

95 

99 

,611 

,523 

1,168 ,330 

 

Tabloda, F değeri 1,168 ve anlamlılık değeri (p) ,330 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için iş tecrübesine göre iç denetimin sağladığı faydalar 

hakkındaki görüşler farklılık göstermemektedir. 
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5.8.28. İş Tecrübesine Göre İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler  

Çalışanların iş tecrübesine göre iç denetimin amaçları konusundaki görüşlerin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 46 da verilmiştir. 

Tablo 46 : İş Tecrübesine Göre İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(İŞ TECRÜBESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,229 

40,273 

42,503 

4 

95 

99 

,557 

,424 

1,315 ,270 

 

Tabloda, F değeri 1,315 ve anlamlılık değeri (p) ,270 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için iş tecrübesine göre iç denetimin amaçları 

konusundaki görüşler farklılık göstermemektedir. 

5.8.29. Görev Süresine Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem 

Çalışanların görev süresine göre denetime verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 47 de verilmiştir. 

Tablo 47 : Görev Süresine Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(GÖREV SÜRESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,360 

43,846 

46,205 

5 

94 

99 

,472 

,466 

1,012 ,415 
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Tabloda, F değeri 1,012 ve anlamlılık değeri (p) ,415 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için çalışanların görev süresine göre denetime verilen 

önem farklılık göstermemektedir. 

5.8.30. Görev Süresine Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem  

Çalışanların görev süresine göre denetçiye verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 48 de verilmiştir. 

Tablo 48 : Görev Süresine Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(GÖREV SÜRESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,158 

44,679 

45,837 

5 

94 

99 

,232 

,475 

,487 ,785 

 

Tabloda, F değeri ,487 ve anlamlılık değeri (p) ,785 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için görev süresine göre denetçiye verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.31. Görev Süresine Göre Bankacılıkta İç Denetim Uygulamalarına Verilen 

Önem  

Çalışanların görev süresine göre iç denetim uygulamalarına verilen önemin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 49 da verilmiştir. 

Tablo 49 : Görev Süresine Göre Bankacılıkta İç Denetim Uygulamalarına Verilen 

Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(GÖREV SÜRESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 1,406 5 ,281 ,657 ,657 
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Gruplar içinde 

Toplam 

40,233 

41,639 

94 

99 

,428 

 

Tabloda, F değeri ,657 ve anlamlılık değeri (p) ,657 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için görev süresine göre iç denetim uygulamalarına 

verilen önem farklılık göstermemektedir. 

5.8.32. Görev Süresine Göre Bankacılıkta İç Denetim Fonksiyonlarına Verilen 

Önem  

Çalışanların görev süresine göre iç denetim fonksiyonlarına verilen önemin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 50 de verilmiştir. 

Tablo 50 : Görev Süresine Göre Bankacılıkta İç Denetim Fonksiyonlarına Verilen 

Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(GÖREV SÜRESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

,488 

56,348 

56,837 

5 

94 

99 

,098 

,599 

,163 ,976 

 

Tabloda, F değeri ,163 ve anlamlılık değeri (p) ,976 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için görev süresine göre iç denetim fonksiyonlarına 

verilen önem farklılık göstermemektedir. 

5.8.33. Görev Süresine Göre Bankacılıkta İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç 

Düzeyi  

Çalışanların görev süresine göre iç denetim konusundaki bilgilerinin ve 

bilinçlerinin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek 

yönlü) Anova” analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 51 de verilmiştir. 
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Tablo 51 : Görev Süresine Göre Bankacılıkta İç Denetim Konusundaki Bilgi ve 

Bilinç Düzeyi 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(GÖREV SÜRESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,658 

33,639 

36,297 

5 

94 

99 

,532 

,358 

1,486 ,202 

 

Tabloda, F değeri 1,486 ve anlamlılık değeri (p) ,202 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için görev süresine göre iç denetim konusundaki bilgi ve 

bilinç düzeyi farklılık göstermemektedir. 

5.8.34. Görev Süresine Göre İç Denetimin Sağladığı Faydalar Hakkındaki 

Görüşler  

Çalışanların görev süresine göre iç denetimin sağladığı faydalar hakkındaki 

görüşlerin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek 

yönlü) Anova” analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 52 de verilmiştir. 

Tablo 52 : Görev Süresine Göre İç Denetimin Sağladığı Faydalar Hakkındaki 

Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(GÖREV SÜRESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,042 

50,053 

52,095 

5 

94 

99 

,408 

,532 

,767 ,576 

 

Tabloda, F değeri ,767 ve anlamlılık değeri (p) ,576 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için görev süresine göre iç denetimin sağladığı faydalar 

hakkındaki görüşler farklılık göstermemektedir. 
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5.8.35. Görev Süresine Göre İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler  

Çalışanların görev süresine göre iç denetimin amaçları konusundaki 

görüşlerinin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek 

yönlü) Anova” analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 53 de verilmiştir. 

Tablo 53 : Görev Süresine Göre İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(GÖREV SÜRESİ) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,889 

40,614 

42,503 

5 

94 

99 

,378 

,432 

,874 ,501 

 

Tabloda, F değeri ,874 ve anlamlılık değeri (p) ,501 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için görev süresine göre iç denetimin amaçları 

konusundaki görüşler farklılık göstermemektedir. 

5.8.36. Konuma Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem  

Çalışanların konumuna göre denetime verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 54 de verilmiştir. 

Tablo 54 : Konuma Göre Denetime Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(KONUM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,742 

44,463 

46,205 

4 

95 

99 

,435 

,468 

,930 ,450 
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Tabloda, F değeri ,930 ve anlamlılık değeri (p) ,450 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için konuma göre denetime verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.37. Konuma Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem  

Çalışanların konumuna göre denetçiye verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 55 de verilmiştir. 

Tablo 55 : Konuma Göre Denetçiye Verilen Önem 
GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(KONUM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

3,356 

42,481 

45,837 

4 

95 

99 

,839 

,447 

1,876 ,121 

 

Tabloda, F değeri 1,876 ve anlamlılık değeri (p) ,121 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için konuma göre denetçiye verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.38. Konuma Göre İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

Çalışanların konumuna göre iç denetim uygulamalarına verilen önemin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 56 da verilmiştir. 

Tablo 56 : Konuma Göre İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(KONUM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

3,856 

37,783 

4 

95 

,964 

,398 

2,424 ,053 
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Toplam 41,639 99 

 

Tabloda, F değeri 2,424 ve anlamlılık değeri (p) ,053 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için konuma göre iç denetim uygulamalarına verilen 

önem farklılık göstermemektedir. 

5.8.39. Konuma Göre Bankacılıkta İç Denetimin Fonksiyonlarına Verilen Önem  

Çalışanların konumuna göre iç denetimin fonksiyonlarına verilen önemin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 57 de verilmiştir. 

Tablo 57 : Konuma Göre İç Denetimin Fonksiyonlarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(KONUM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,619 

55,218 

56,837 

4 

95 

99 

,405 

,581 

,696 ,596 

 

Tabloda, F değeri ,696 ve anlamlılık değeri (p) ,596 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için konuma göre iç denetim fonksiyonlarına verilen 

önem farklılık göstermemektedir. 

5.8.40. Konuma Göre İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi 

Çalışanların konumuna göre iç denetim konusundaki bilgi ve bilinçlerinin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 58 de verilmiştir. 

Tablo 58 : Konuma Göre İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(KONUM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 
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Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

,455 

35,842 

36,297 

4 

95 

99 

,114 

,377 

,301 ,876 

 

Tabloda, F değeri ,301 ve anlamlılık değeri (p) ,876 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için konuma göre iç denetim konusundaki bilgi ve bilinç 

düzeyi farklılık göstermemektedir. 

5.8.41. Konuma Göre İç Denetiminin Sağladığı Faydalar Hakkındaki Görüşler  

Çalışanların konumuna göre iç denetimin sağladığı faydalar hakkındaki 

görüşlerin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 59 da verilmiştir. 

Tablo 59 : Konuma Göre İç Denetimin Sağladığı Faydalar Hakkındaki Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(KONUM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

3,799 

48,296 

52,095 

4 

95 

99 

,950 

,508 

1,868 ,122 

 

Tabloda, F değeri 1,868 ve anlamlılık değeri (p) ,122 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için konuma göre iç denetiminin sağladığı faydalar 

hakkındaki görüşler farklılık göstermemektedir. 

5.8.42. Konuma Göre İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler  

Çalışanların konumuna göre iç denetimin amaçları konusundaki görüşlerin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 60 da verilmiştir. 
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Tablo 60 : Konuma Göre İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler 
GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(KONUM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,112 

40,390 

42,503 

4 

95 

99 

,528 

,425 

1,242 ,298 

 

Tabloda, F değeri 1,242 ve anlamlılık değeri (p) ,298 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için konuma göre iç denetimin amaçları konusundaki 

görüşler farklılık göstermemektedir. 

5.8.43. Servise Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem 

Çalışanların servisine göre denetime verilen önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 61 de verilmiştir. 

Tablo 61 : Servise Göre Denetime Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(SERVİS) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,980 

43,225 

46,205 

4 

95 

99 

,745 

,455 

1,638 ,171 

 

Tabloda, F değeri 1,638 ve anlamlılık değeri (p) ,171olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için servise göre denetime verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 
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5.8.44. Servise Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem 

Çalışanların servise göre denetçiye verdikleri önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 62 de verilmiştir. 

Tablo 62 : Servise Göre Denetçiye Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(SERVİS) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

2,744 

43,093 

45,837 

4 

95 

99 

,686 

,454 

1,512 ,205 

 

Tabloda, F değeri 1,512ve anlamlılık değeri (p) ,205 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için servise göre denetçiye verilen önem farklılık 

göstermemektedir. 

5.8.45. Servise Göre İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

Çalışanların servisine göre iç denetim uygulamalarına verilen önemin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 63 de verilmiştir. 

Tablo 63 : Servise Göre İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(SERVİS) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

1,387 

40,252 

41,639 

4 

95 

99 

,347 

,424 

,818 ,517 
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Tabloda, F değeri ,818 ve anlamlılık değeri (p) ,517 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için servise göre iç denetim uygulamalarına verilen önem 

farklılık göstermemektedir. 

5.8.46. Servise Göre İç Denetimin Fonksiyonlarına Verilen Önem  

Çalışanların servisine göre iç denetimin fonksiyonlarına verilen önemin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 64 de verilmiştir. 

Tablo 64 : Servise Göre İç Denetimin Fonksiyonlarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(SERVİS) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

5,289 

51,548 

56,837 

4 

95 

99 

1,322 

,543 

2,437 ,052 

 

Tabloda, F değeri 2,437 ve anlamlılık değeri (p) ,052 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için servise göre iç denetimin fonksiyonlarına verilen 

önem farklılık göstermemektedir. 

5.8.47. Servise Göre İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi  

Çalışanların servise göre iç denetim konusundaki bilgi ve bilinçlerinin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 65 de verilmiştir. 

Tablo 65 : Servise Göre İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(SERVİS) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

3,205 

33,092 

4 

95 

,801 

,348 

2,300 ,064 
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Toplam 36,297 99 

 

Tabloda, F değeri 2,300 ve anlamlılık değeri (p) ,064 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için servise göre iç denetim konusundaki bilgi ve bilinç 

düzeyi farklılık göstermemektedir 

5.8.48. Servise Göre İç Denetimin Sağladığı Faydalar Hakkındaki Görüşler 

 Çalışanların servise göre iç denetiminin sağladığı faydalar hakkındaki 

görüşlerin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek 

yönlü) Anova” analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 66 da verilmiştir. 

Tablo 66 : Servise Göre İç Denetimin Sağladığı Faydalar Hakkındaki Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(SERVİS) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

4,714 

47,382 

52,095 

4 

95 

99 

1,178 

,499 

2,363 ,059 

 

Tabloda, F değeri 2,363ve anlamlılık değeri (p) ,059 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için servise göre iç denetiminin sağladığı faydalar 

hakkındaki görüşler farklılık göstermemektedir. 

5.8.49. Servise Göre İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler  

Çalışanların servise göre iç denetimin amaçları konusundaki görüşlerin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 67 de verilmiştir. 

Tablo 67 : Servise Göre İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(SERVİS) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 
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Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

3,589 

38,913 

42,503 

4 

95 

99 

,897 

,410 

2,191 ,076 

 

Tabloda, F değeri 2,191 ve anlamlılık değeri (p) ,076 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için servise göre iç denetimin amaçları konusundaki 

görüşler farklılık göstermemektedir. 

5.8.50. Birime Göre Bankacılıkta Denetime Verilen Önem 

Çalışanların birime göre denetime verdikleri önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 68 de verilmiştir. 

Tablo 68 : Birime Göre Denetime Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(BİRİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

5,171 

41,035 

46,205 

4 

95 

99 

1,293 

,432 

2,993 ,023 

 

Tabloda, F değeri 2,993 ve anlamlılık değeri (p) ,023 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den küçük olduğu için birime göre denetime verilen önem farklılık 

göstermektedir. 

5.8.51. Birime Göre Bankacılıkta Denetçiye Verilen Önem 

Çalışanların birime göre denetçiye verdikleri önemin farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi yapılmış 

olup sonuçlar tablo 69 da verilmiştir. 
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Tablo 69 : Birime Göre Denetçiye Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(BİRİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

5,910 

39,927 

45,837 

4 

95 

99 

1,477 

,420 

3,515 ,010 

 

Tabloda, F değeri 3,515 ve anlamlılık değeri (p) ,010 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den küçük olduğu için birime göre denetçiye verilen önem farklılık 

göstermektedir. 

5.8.52. Birime Göre İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

Çalışanların birime göre iç denetim uygulamalarına verdikleri önemin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 70 de verilmiştir. 

Tablo 70 : Birime Göre İç Denetim Uygulamalarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(BİRİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

3,949 

37,690 

41,639 

4 

95 

99 

,987 

,397 

2,489 ,048 

 

Tabloda, F değeri 2,489 ve anlamlılık değeri (p) ,048 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den küçük olduğu için birime göre iç denetim uygulamalarına verilen önem 

farklılık göstermektedir. 
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5.8.53. Birime Göre İç Denetimin Fonksiyonlarına Verilen Önem  

Çalışanların birime göre iç denetimin fonksiyonlarına verdikleri önemin 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” 

analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 71 de verilmiştir. 

Tablo 71 : Birime Göre İç Denetimin Fonksiyonlarına Verilen Önem 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(BİRİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

5,859 

50,978 

56,837 

4 

95 

99 

1,465 

,537 

2,729 ,034 

 

Tabloda, F değeri 2,729 ve anlamlılık değeri (p) ,034 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den küçük olduğu için birime göre iç denetim fonksiyonlarına verilen önem 

farklılık göstermektedir. 

5.8.54. Birime Göre İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi 

Çalışanların birime göre iç denetim konusundaki bilgi ve bilinçlerinin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yönlü) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 72 de verilmiştir. 

Tablo 72 : Birime Göre İç Denetim Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(BİRİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

3,371 

32,926 

36,297 

4 

95 

99 

,843 

,347 

2,432 ,053 
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Tabloda, F değeri 2,432 ve anlamlılık değeri (p) ,053 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için birime göre iç denetim konusundaki bilgi ve 

bilinçleri farklılık göstermemektedir. 

5.8.55. Birime Göre İç Denetimin Sağladığı Faydalar Hakkındaki Görüşler 

Çalışanların birime göre iç denetiminin sağladığı faydalar hakkındaki 

görüşlerin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek 

yönlü) Anova” analizi yapılmış olup sonuçlar tablo 73 de verilmiştir. 

Tablo 73 : Birime Göre İç Denetimin Sağladığı Faydalar Hakkındaki Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(BİRİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

Toplam 

4,715 

47,381 

52,095 

4 

95 

99 

1,179 

,499 

2,363 ,059 

 

Tabloda, F değeri 2,363 ve anlamlılık değeri (p) ,059 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den büyük olduğu için birime göre iç denetimin sağladığı faydalar 

hakkındaki görüşler farklılık göstermemektedir. 

5.8.56. Birime Göre İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler  

Çalışanların birime göre iç denetimin amaçları konusundaki görüşlerin farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla “Oneway (tek yol) Anova” analizi 

yapılmış olup sonuçlar tablo 74 de verilmiştir. 

Tablo 74 : Birime Göre İç Denetimin Amaçları Konusundaki Görüşler 

GRUP 
DEĞİŞKENİ 
(BİRİM) 

KARELERİN
TOPLAMI 

DF ORTALAMA
KARE 

F P 

Gruplar arasında 

Gruplar içinde 

5,851 

36,652 

4 

95 

1,463 

,386 

3,791 ,007 
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Toplam 42,503 99 

 

Tabloda, F değeri 3,791 ve anlamlılık değeri (p) ,007 olarak tespit edilmiştir. P 

değeri 0,05’den küçük olduğu için birime göre iç denetimin amaçları konusundaki 

görüşler farklılık göstermektedir. 

5.9. ARAŞTIRMA HİPOTEZ SONUÇLARININ ÖZET SUNUMU 

Hipotez sonuçları aşağıdaki tabloda özet olarak verilmektedir. 

Tablo 75 : Araştırma Hipotez Sonuçlarının Özeti 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin demografik özellikler ile ilişkisi. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin yaşı 
ile ilişkisi vardır. Hipotez 1 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin yaşı 
ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
cinsiyeti ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 2 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
cinsiyeti ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
eğitimi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 3 

F2 H1 
Desteklenmektedir. 

F1 F3 H0 
Desteklenmektedir. 

 

H1 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
eğitimi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi vardır. Hipotez 4 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi yoktur. 
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H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 5 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi vardır. Hipotez 6 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
çalıştığı servis ile ilişkisi vardır. Hipotez 7 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
çalıştığı servis ile ilişkisi yoktur. 

H0 
Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
çalıştığı birim ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 8 

H1 
Desteklenmektedir. H1 

Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin personelin 
çalıştığı birim ile ilişkisi yoktur. 

İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin demografik özellikler ile ilişkisi. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin yaşı 
ile ilişkisi vardır. Hipotez 9 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin yaşı 
ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
cinsiyeti ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 10 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
cinsiyeti ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
eğitimi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 11 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
eğitimi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 12 

H0 
Desteklenmektedir. H1 İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin iş 
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tecrübesi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi vardır. Hipotez 13 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 14 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
çalıştığı servis ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 15 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
çalıştığı servis ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
çalıştığı birim ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 16 

F4 H1 
Desteklenmektedir. 

F5 H0 
Desteklenmektedir. 

H1 
İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin personelin 
çalıştığı birim ile ilişkisi yoktur. 

İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin, ölçümlerde görüşlerine başvurulan 
personelin demografik özellikleri ile ilişkisi. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
yaşı ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 17 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
yaşı ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
cinsiyeti ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 18 

F6 H1 
Desteklenmektedir. 

F7 H0 
Desteklenmektedir. 

 

 

H1 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
cinsiyeti ile ilişkisi yoktur. 
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H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
eğitimi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 19 

H0 
Desteklenmektedir. 

 
H1 

İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
eğitimi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 20 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin iş 
tecrübesi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi vardır. Hipotez 21 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
bankadaki görev süresi ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi vardır. Hipotez 22 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
bankadaki konumu ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
çalıştığı servis ile ilişkisi vardır. Hipotez 23 

H0 
Desteklenmektedir. H1 

İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
çalıştığı servis ile ilişkisi yoktur. 

H0 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
çalıştığı birim ile ilişkisi vardır. 

Hipotez 24 

F7 H1 
Desteklenmektedir. 

F6 H0 
Desteklenmektedir. 

H1 
İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin personelin 
çalıştığı birim ile ilişkisi yoktur. 

F1= Denetim, F2= Denetçi, F3= İç denetim Uygulamaları, F4= Fonksiyon, F5= Bilgi, 
F6=Fayda, F7=Amaç 
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5.10. ANKET SORULARI VE YANITLARIN FREKANS DEĞERLERİ 

Yapılan anket çalışması sonucunda banka çalışanlarına, ilk 8 soru demografik 

sorulardan oluşmak üzere toplam 50 adet soru sorulmuştur. Demografik sorular 

dışındaki 42 soruya verilen cevapların frekansları aşağıda gösterilmiştir. 

9-Bankacılıkta Denetim Türlerinden İç Denetim 
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10-Bankacılıkta Denetim Türlerinden Dış Denetim 

  FREKANS YÜZDE % 
Valid Önemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 2 2,0
  Orta Onemli 13 13,0
  Onemli 44 44,0
  En Onemli 40 40,0
  Total 100 100,0
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11-Bankacılıkta Denetim Türlerinden Kamu Denetimi 

  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 6 6,0
  Orta Onemli 14 14,0
  Onemli 51 51,0
  En Onemli 28 28,0
  Total 100 100,0

 

  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 2 2,0
  Az Onemli 3 3,0
  Orta Onemli 18 18,0
  Onemli 45 45,0
  En Onemli 32 32,0
  Total 100 100,0
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12-Bankacılıkta Denetim Türlerinden İç Kontrol 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Az Onemli 4 4,0
  Orta Onemli 14 14,0
  Onemli 47 47,0
  En Onemli 35 35,0
  Total 100 100,0

13-Bankacılıkta Denetçilerden Müfettiş 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 3 3,0
  Orta Onemli 8 8,0
  Onemli 52 52,0
  En Onemli 36 36,0
  Total 100 100,0

14-Bankacılıkta Denetçilerden İç Kontrol Elemanı 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Az Onemli 10 10,0
  Orta Onemli 18 18,0
  Onemli 45 45,0
  En Onemli 27 27,0
  Total 100 100,0
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15-Bankacılıkta Denetçilerden Murakıp 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 4 4,0
  Orta Onemli 20 20,0
  Onemli 47 47,0
  En Onemli 28 28,0
  Total 100 100,0

16-Bankacılıkta Denetçilerden Bağımsız Denetçi 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 4 4,0
  Az Onemli 5 5,0
  Orta Onemli 27 27,0
  Onemli 44 44,0
  En Onemli 20 20,0
  Total 100 100,0

17-İç Denetim Uygulamalarından Müfettişlerin Yaptığı İnceleme ve Soruşturmalar 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Az Onemli 2 2,0
  Orta Onemli 13 13,0
  Onemli 44 44,0
  En Onemli 41 41,0
  Total 100 100,0
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18-İç Denetim Uygulamalarından Müfettişlerin Yaptığı Periyodik Teftişler 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Az Onemli 3 3,0
  Orta Onemli 19 19,0
  Onemli 41 41,0
  En Onemli 37 37,0
  Total 100 100,0

19-İç Denetim Uygulamalarından İç Kontrol Elemanlarının Yaptığı Yerinde Denetim 
Faaliyetleri 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 2 2,0
  Az Onemli 6 6,0
  Orta Onemli 15 15,0
  Onemli 39 39,0
  En Onemli 38 38,0
  Total 100 100,0

20-İç Denetim Uygulamalarından Denetleme Faaliyetleri İle İlgili Olarak BDDK 
Tarafından İstenen Raporlama ve Bilgilerin İlgili Kurumlara Ulaştırılması 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Az Onemli 5 5,0
  Orta Onemli 11 11,0
  Onemli 47 47,0
  En Onemli 37 37,0
  Total 100 100,0
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21-İç Denetim Uygulamalarından Bütün Banka İşlemlerinin Belli Kurallara Bağlanıp 
Standart Hale Getirilmesi 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 2 2,0
  Orta Onemli 12 12,0
  Onemli 40 40,0
  En Onemli 45 45,0
  Total 100 100,0

22-İç Denetim Uygulamaları Gereklidir 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Katilmiyorum 2 2,0
  Kararsizim 10 10,0
  Katiliyorum 37 37,0
  Kesinlikle Katiliyorum 51 51,0
  Total 100 100,0

23-İç Denetim Birimlerince Hazırlanan Raporların ve Tavsiyelerin Zamanında 
Yayınlanması Gerekir 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Katilmiyorum 1 1,0
  Kararsizim 10 10,0
  Katiliyorum 48 48,0
  Kesinlikle Katiliyorum 41 41,0
  Total 100 100,0
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24-Bankacılık Yönetiminde İç Denetimin Kurumsal Yönetim Anlayışı İle Doğrudan 
Bağlantısı Vardır 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Katilmiyorum 4 4,0
  Kararsizim 12 12,0
  Katiliyorum 50 50,0
  Kesinlikle Katiliyorum 34 34,0
  Total 100 100,0

25-İç Denetçilerin Seçilebilmesi İçin Belli Bir Eğitim ya da Deneyim Koşuluna Sahip 
Olmaları Gerekir 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Katilmiyorum 2 2,0
  Kararsizim 6 6,0
  Katiliyorum 37 37,0
  Kesinlikle Katiliyorum 55 55,0
  Total 100 100,0

26-İç Denetim Uygulamaları Riskleri Önceden Tespit Etmeye Yarar 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Katilmiyorum 3 3,0
  Kararsizim 13 13,0
  Katiliyorum 44 44,0
  Kesinlikle Katiliyorum 40 40,0
  Total 100 100,0
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27-Kayıtların Doğru Oluşturulması İç Denetim Uygulamaları İle İlgilidir 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Kesinlikle Katilmiyorum 1 1,0
  Katilmiyorum 11 11,0
  Kararsizim 16 16,0
  Katiliyorum 52 52,0
  Kesinlikle Katiliyorum 20 20,0
  Total 100 100,0

28-Bankacılıkta İç Denetim Uygulamaları Yönetime Danışmanlık Faaliyetinde Bulunur 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Kesinlikle Katilmiyorum 1 1,0
  Katilmiyorum 8 8,0
  Kararsizim 16 16,0
  Katiliyorum 54 54,0
  Kesinlikle Katiliyorum 21 21,0
  Total 100 100,0

29-Bankacılıkta İç Denetim Uygulamaları Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılmasını 
Sağlar 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Kesinlikle Katilmiyorum 1 1,0
  Katilmiyorum 9 9,0
  Kararsizim 18 18,0
  Katiliyorum 48 48,0
  Kesinlikle Katiliyorum 24 24,0
  Total 100 100,0
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30-Bankacılıkta Yöneticilerin Sorumluluklarını Etkin ve Verimli Bir Biçimde Yerine 
Getirmelerinde İç Denetim Süreci En Önemli Yardımcı Unsurdur 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Kesinlikle Katilmiyorum 2 2,0
  Katilmiyorum 5 5,0
  Kararsizim 24 24,0
  Katiliyorum 41 41,0
  Kesinlikle Katiliyorum 28 28,0
  Total 100 100,0

31-Bankacılıkta İç Denetim Yönetimin Kendi Tasarruflarını Denetlemesidir 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Katilmiyorum 10 10,0
  Kararsizim 21 21,0
  Katiliyorum 49 49,0
  Kesinlikle Katiliyorum 20 20,0
  Total 100 100,0

32-Bankacılıkta İç Denetim Yanlışlıkların ve Yolsuzlukların Bulunmasıdır 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Kesinlikle Katilmiyorum 4 4,0
  Katilmiyorum 7 7,0
  Kararsizim 21 21,0
  Katiliyorum 38 38,0
  Kesinlikle Katiliyorum 30 30,0
  Total 100 100,0
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33-Bankacılıkta İç Denetim Muhasebe Bilgilerinin Zamanında Hazırlanmasının 
Sağlanmasıdır 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Kesinlikle Katilmiyorum 3 3,0
  Katilmiyorum 16 16,0
  Kararsizim 20 20,0
  Katiliyorum 43 43,0
  Kesinlikle Katiliyorum 18 18,0
  Total 100 100,0

34-Bankacılıkta İç Denetim Bankanın Faaliyetlerine Değer Katmak ve Geliştirmek 
Amaçlı Danışmanlık Faaliyetidir 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Katilmiyorum 12 12,0
  Kararsizim 19 19,0
  Katiliyorum 44 44,0
  Kesinlikle Katiliyorum 25 25,0
  Total 100 100,0

35-Bankada İç Denetimin, Yönetim Kurulu ve Yönetime Risk Değerleme Süreci  
Konusunda Objektif Güvence Sağlaması 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Az Onemli 6 6,0
  Orta Onemli 15 15,0
  Onemli 46 46,0
  Cok Onemli 33 33,0
  Total 100 100,0
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36-İç Denetimin Zamanını ve Emeğini Bankada Sağlıklı Risk Yönetimi Süreçlerinin 
Kurulmasına ve Uygulanmasına Katkıda Bulunan, Danışmanlık Faaliyetlerine 
Harcaması 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 6 6,0
  Orta Onemli 23 23,0
  Onemli 49 49,0
  Cok Onemli 21 21,0
  Total 100 100,0

37-İç Denetimin Hata ve Hileli İşlemleri Önleme ve Ortaya Çıkarma Amacı 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Az Onemli 3 3,0
  Orta Onemli 16 16,0
  Onemli 44 44,0
  Cok Onemli 37 37,0
  Total 100 100,0

38-İç Denetim Birimlerinin Banka Personelince Kaygı ve Sorunların Aktarılabileceği 
Bir Birim Olarak Görülmesi 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 4 4,0
  Az Onemli 21 21,0
  Orta Onemli 20 20,0
  Onemli 35 35,0
  Cok Onemli 20 20,0
  Total 100 100,0
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39-İç Denetimin Bankada Kurumsal Yönetim Sürecinin Diğer Katılımcıları (yönetim 
kurulu, denetim kurulu, dış denetim) Arasında İşbirliğini-Eşgüdümü Sağlaması 
 

0

10

20

30

40

50

Onemi Yok
Az Onemli
Orta Onemli
Onemli
Cok Onemli

 

  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 3 3,0
  Az Onemli 7 7,0
  Orta Onemli 26 26,0
  Onemli 44 44,0
  Cok Onemli 20 20,0
  Total 100 100,0

40-İç Denetimin Kurumsal Yönetim İlkelerinin (şeffaflik, sorumluluk, adillik, hesap 
verebilirlik gibi) Uygulanmasında Etkin Rol Oynaması 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 4 4,0
  Orta Onemli 24 24,0
  Onemli 44 44,0
  Cok Onemli 27 27,0
  Total 100 100,0

41-İç Denetimin Bankada Etkili Bir Kurumsal Performansın Gerçekleşmesine Yaptığı 
Katkı 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 6 6,0
  Orta Onemli 19 19,0
  Onemli 50 50,0
  Cok Onemli 24 24,0
  Total 100 100,0
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42-İç Denetçinin İcrada Görevli Olan ve Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri İle Özel 
Komitelere Gerekli Bilgiyi Sağlaması 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 3 3,0
  Orta Onemli 22 22,0
  Onemli 51 51,0
  Cok Onemli 23 23,0
  Total 100 100,0

43-İç Denetim Birimlerince Bütünlüğü, Doğruluğu ve Objektifliği Denetlenip 
Doğrulanmış Bilgilerin Karar Vericiler Tarafından Güvenilir Bilgi Olarak Kabul 
Edilmesi 
 

0

10

20

30

40

50

60

Az Onemli
Orta Onemli
Onemli
Cok Onemli

 

  FREKANS YÜZDE % 
Valid Az Onemli 5 5,0
  Orta Onemli 16 16,0
  Onemli 53 53,0
  Cok Onemli 26 26,0
  Total 100 100,0

44-İç Denetçinin Dış Denetçi İle İletişimi Sonucu Dış Denetim Sürecinin Daha Sağlıklı 
Yürütülmesine Katkıda Bulunulması 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 6 6,0
  Orta Onemli 19 19,0
  Onemli 54 54,0
  Cok Onemli 20 20,0
  Total 100 100,0
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45-İç Denetimin Konrol Sistemlerinin (operasyonel kontrol, finansal kontrol) 
Etkinliğini Öçüp Değerlendirerek Yönetime Objektif  Güvence Sağlaması 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Az Onemli 6 6,0
  Orta Onemli 19 19,0
  Onemli 47 47,0
  Cok Onemli 28 28,0
  Total 100 100,0

46-İç Denetimin Bankada Bilgi Teknolojisi Sisteminin Güvenliğini ve Raporlama 
İmkanlarını İçeren Mali Kontrol ve Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliğini 
Değerlendirme İmkanının Bulunması 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Az Onemli 7 7,0
  Orta Onemli 24 24,0
  Onemli 42 42,0
  Cok Onemli 27 27,0
  Total 100 100,0

47-İç Denetimin Tüm Banka Faaliyetlerini Kapsayarak, Bu Faaliyetlerin 
Değerlendirilmesi  ve Banka Amaçlarına Daha Etkin Bir Şekilde Ulaşılmasına Yön 
Veren Yönetim Aracı Olması 
 

  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 2 2,0
  Az Onemli 6 6,0
  Orta Onemli 22 22,0
  Onemli 43 43,0
  Cok Onemli 27 27,0
  Total 100 100,0
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48-İç Denetimin Bankanın Dış Algılamasına İtibar Katkısı Yapması 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 2 2,0
  Az Onemli 10 10,0
  Orta Onemli 20 20,0
  Onemli 45 45,0
  Cok Onemli 23 23,0
  Total 100 100,0

49-İç Denetimin Bankanın Tabi Olduğu Kanunlar, Yönetmelikler ve Kendi İç Mevzuat 
ve Politikalarına Uyulup Uyulmadığı Yönünde Gerçekleştirdiği Aktif Kontrol ve İzleme 
Faaliyetleri 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 2 2,0
  Orta Onemli 17 17,0
  Onemli 44 44,0
  Cok Onemli 36 36,0
  Total 100 100,0

50-İç Denetçiler Tarafından Uluslararası İç Denetim Standartlarının Benimsenip 
Uygulanması 
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  FREKANS YÜZDE % 
Valid Onemi Yok 1 1,0
  Az Onemli 1 1,0
  Orta Onemli 22 22,0
  Onemli 37 37,0
  Cok Onemli 39 39,0
  Total 100 100,0

 240



  

5.11. ANALİZ SONUCU VE ÖNERİLER 

Yukarıdaki özet tabloya bakıldığı zaman araştırma yapılan bankada 

çalışanların, “Bankacılıkta denetime ve denetçiye verilen önemin demografik özellikler 

ile ilişkisi”, “İç denetim konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin demografik özellikler 

ile ilişkisi”, “İç denetimin bankacılık faaliyetlerine katkı düzeyinin, ölçümlerde 

görüşlerine başvurulan personelin demografik özellikleri ile ilişkisi” konusundaki çoğu 

hipotezler H0 için desteklenmiştir.  

Çalışanların demografik özelliklerinden yaşa göre, cinsiyete göre, eğitim 

durumuna göre, iş tecrübesine göre, bankadaki görev süresine göre, bankadaki 

konumuna göre ve çalıştığı servise göre tüm ifadelerde ortalama arasında bir eşit 

yakalanmış olup H0 desteklenmektedir. 

Ancak, çalışanların demografik özelliklerinden çalıştıkları birime göre 

ifadelerin ortalamaları bir farklılık göstermekte olup H1 desteklenmektedir.  

Bankada çalışanların demografik özelliklerinden birime göre değerlendirmeler 

hariç tutulduğunda, tüm demografik özellikler için, araştırmanın amacı doğrultusunda 

“bankada çalışan bankacıların iç denetim konusunda bilgi ve bilinç seviyelerinin yüksek 

düzeyde olduğu, iç denetim sisteminin bankacılık sektöründeki öneminin çalışanlar 

açısından yüksek düzeyde olduğu, araştırma yapılan bankada iç denetim 

uygulamalarının etkinliğinin ve iç denetimin banka faaliyetlerine olan katkısının 

ölçülmesinde” yüksek değerli olumlu sonuçlara varılmıştır. 

 Sadece demografik özelliklerden birime göre yapılan değerlendirmelerde; 

pazarlama ve pazarlamaya yakın birimlerde çalışan personelin, operasyon, muhasebe, 

denetim, cari hesaplar/diğer birimlerinde çalışan personele göre; “bankada çalışan 

bankacıların iç denetim konusunda bilgi ve bilinç seviyelerinin düşük düzeyde olduğu, 

iç denetim sisteminin bankacılık sektöründeki öneminin çalışanlar açısından düşük 

düzeyde olduğu, araştırma yapılan bankada iç denetim uygulamalarının etkinliğinin ve 

iç denetimin banka faaliyetlerine olan katkısının ölçülmesinde” düşük düzeyde olduğu 

sonuçları alınmıştır. 
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Küreselleşen piyasalarda kendine özgü özelliğinden denetim konusunda daha 

da özen ve dikkat gerektiren Bankacılık yönetiminde iç denetimin önemi kanaatimizce 

artarak devam edecektir. Özellikle, sert rekabet koşullarının varlığını öne sürerek iç 

denetimin önemini ihmal etme eğiliminde olan bankacılık sektöründeki pazarlama ve 

pazarlamaya yakın organizasyonların ve ilgililerinin bu konuda hassasiyet düzeylerinin 

artırılması kaçınılmaz gözükmektedir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Günümüzde tüm alanlarda olduğu gibi ekonomik alanda da finansal piyasalar 

küreselleşme kavramı üzerine oturmuştur. Dünyadaki sermaye piyasasının tüm 

olanaklarından yararlanmak isteyen ve uzun vadeli istikrarlı sermayeyi çekmeyi 

amaçlayan ülkelerin bankaları için, en önemli rekabet konularından birisi iç denetim 

anlayışı ve ilkeleridir. Bu yönde gittikçe yükselen bir başka değer söz konusu anlayış ve 

ilkelere gönüllülük esasına dayalı uyumu gerçekleştirmektir. Bu hedefe yönelik 

çalışmaları yapan ve başarı sağlayan bankalarda risk unsurları azalmakta, sermaye 

maliyeti düşmekte ve uluslararası alanda rekabet avantajına sahip olunmaktadır.  

Finansal sistemin en önemli kurumları olan bankalar üzerinde etkin gözetim ve 

denetimin sağlanması gereği uluslararası çalışmaları ve bu alanda uluslararası kriterlerin 

geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Türkiye ekonomisi için de ayrı bir öneme sahip olan 

bankacılık sektörü hem dünyadaki gelişmelerden sürekli etkilenen ve hem de mali 

sistem içindeki yeri itibariyle tüm sektörlerin gelişimini ve tümüyle ekonomik yapıyı en 

çok etkileyen bir sektördür. Bu nedenle ülkemizde de uluslararası normlarda denetim ve 

gözetim sisteminin kurulması yönünde önemli adımlar atılması mecburi hale gelmiştir.  

Yakın geçmişe kadar Türk Bankacılık sektörü kendine özgü yapısı, uluslararası 

standartlardan uzak, sermaye açısından yetersiz, etkin denetimin bulunmadığı çok 

sayıda küçük bankadan oluşan bir özellik arzetmekteydi. Sayılan bu zaaflarından dolayı 

Türkiye’de bankacılık sektörü geçmişte büyük yaralar almış ve birçok banka sistem 

dışına itilmiştir. Türkiye’de banka dışı mali aracıların gelişmiş olmaması ve sermaye 

piyasasının gelişme aşamasında olması nedeniyle bankalar, mali sistemin temelini 

oluşturmakta, ekonominin işleyişi, halkın emanet ettiği tasarrufların toplanması ve 

kullanım alanlarına dağıtılması açısından önemli rol oynamaktadır. Mali kaynakların 

büyük bölümü bankalar tarafından toplanmakta ve kullandırılmaktadır. Yurtdışı 

kaynakların da önemli bir kısmı bankalar aracılığı ile sağlanmaktadır. Mali sistem 

içerisinde bu derece önemli yeri olan bankacılık sektörünün sorunsuz bir şekilde 

işlemesi kuşkusuz güçlü bir ekonomik yapının en önemli unsurlarından biridir. Bu 

nedenle Türk Bankacılık sektöründe 1 ocak 2002 tarihi itibariyle uluslararası 

standartlara uyumlu etkin, modern, çağdaş iç denetim uygulamalarına geçilmiştir. 
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Günümüz modern iç denetim anlayışı olan bu yaklaşımda; yalnızca Teftiş yapılanması 

ile hareket eden geleneksel iç denetim anlayışı terkedilerek riskleri önceden belirleme 

ve önleme anlayışı ile her alanda ve sürekli denetim temeline dayanan “Risk Odaklı İç 

Denetim Sistemi (ROİDS)” ne geçilmiştir. Bankacılık  sektöründe  risk  odaklı  iç  

denetim  sistemi, geleneksel iç denetim sisteminin yetersizliklerini ortadan 

kaldırabilecek, kapsamlı risk yönetimi uygulamalarını içeren bir sistemdir. BASEL-II  

ile  genel  çerçevesi  çizilmiş  olan risk   odaklı   iç   denetim   sistemi   bu   

yetersizlikleri   ortadan   kaldırabilecek   tüm araçlara  sahiptir. Uluslararası 

düzenleyiciler tarafından belirlenen prensipler, BDDK tarafından  hazırlanan  

“Bankaların  İç  Denetim  ve  Risk  Yönetimi  Sistemleri Hakkında Yönetmelik” 

ile Türk Bankacılık Sektöründe  iç denetimin uygulanmasını  zorunlu  kılmıştır.  İç 

denetim fonksiyonunun sağlıklı ve kendisinden beklenilenleri amaca uygun   şekilde   

yerine   getirebilmesi   ve   ortamdan   ortama,   kişiden   kişiye değişmemesi için, belli 

normlar dahilinde yürütülmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Uluslararası İç 

Denetim Standartları belirlenmiş ve ülkemiz bankaları için de ölçü kabul edilmiştir. 

Bankalarda  iç  denetimin  amacı,  bankanın finansal   nitelikte   olan   ve   

olmayan   tüm   faaliyetlerini   gözden   geçirmek, iç  kontrol  sisteminin  etkinliğini  

ölçmek  ve  değerlemek  ve  bu bilgiler ışığında yönetime tavsiyelerde bulunarak 

danışmanlık yapmak şeklinde belirtilebilir. Sistem bankaların risk profillerinin 

belirlenmesi, denetim sürecinin risk profiline göre şekillendirilmesi ve denetim 

kaynaklarının buna göre tahsis edilmesi esasına dayanmaktadır. Geleneksel iç denetim 

sistemi aktif pasif yönetimi kapsamındaki sınırlı risk yönetimi uygulamalarına dolaylı 

olarak katılırken, risk odaklı iç denetim sistemi risk yönetimi ile bizzat sorumludur. 

Sistemin risk yönetimi alanında kullandığı teknikler objektif ölçüm ve değerlendirme 

sağlayan dinamik tekniklerdir. Geleneksel iç denetim sistemi geçmişte yapılan 

işlemlerin üzerinden belli bir süre geçtikten   sonra ve ağırlıklı olarak da teftiş 

mekanizmasıyla çalışan bir süreçtir, geçmişe odaklanmıştır  ve tarihsel veriler üzerinden 

faaliyet gösterir. Bu nedenle  halihazırda  yapılan  işlemleri  dikkate  almaz. 

Faaliyetlerden  kaynaklanan  risklerin denetlenmesi  söz  konusu  değildir. Faaliyetler  

sadece  iç  tüzük  ve yasal  mevzuata uygunluk açısından incelenir. Böyle bir uygulama 

ise kayıpların önüne geçilebilmek  konusunda  herhangi  bir  fayda  sağlamaz. Zira iç 
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denetim sisteminin çalışmaya başladığı anda, riskler ya gerçekleşmiş ve zarar 

oluşmuştur ya da herhangi bir tedbir almak için çok geç kalınmıştır. Oysa  risk  odaklı  

iç  denetim yapısında,  oluşturulan  iç  kontrol  mekanizmasıyla, sistem faaliyetlerle eş 

zamanlı çalışır ve tam zamanında müdahalede bulunmaya izin verir. Başka bir ifadeyle 

risk odaklı iç denetim yapısı, geleneksel iç denetim sisteminin aksine, geçmişe değil 

geleceğe yoğunlaşmıştır. Pro-aktif bir nitelik kazanan iç denetim sistemi böylelikle 

finansal kayıpların önüne geçmeyi ve banka değerinin maksimize edilmesini 

sağlamaktadır. Risk odaklı iç denetim sistemi kırılganlığı azaltarak bankaları finansal 

açıdan çok daha sağlam bir yapıya kavuşturmaktadır.  

Yeni iç denetim anlayışı ile birimlerin bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla 

işlevsel olarak denetim komitesine bağlı olmaları prensibi getirilmiştir. Böylece yeterli 

haklara sahip olan ve yetkin bir personel yapısı ile donatılmış olan bağımsız iç denetim 

faaliyeti, kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliği konusunda da güvence sağlamaktadır. 

Bunun yanında etkin bir iç denetim anlayışı iyi bir kurumsal yönetimin önemli bir 

unsurudur. İç denetim uygulamaları kurumsal yönetim anlayışı ve ilkelerinin banka 

organizasyonu içerisinde sürekli canlı ve aktif kalmasını sağlayarak bu anlayışın 

bankanın tüm katmanlarında uygulanmasını sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, küreselleşme ile birlikte yaşanan hızlı gelişmeler bankacılık 

sektörünün uluslararası alanda karşılaştığı  ve  yönetmek  zorunda  olduğu  riskleri  hem  

arttırmış hem de risklerin çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler bankacılık   

sektörünün yoğun bir denetime tabi tutulmasının önemi ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de 

de  geçmişte uygulanan geleneksel iç denetim yaklaşımıyla sektörün ağır yaralar aldığı 

aşikardır. Ancak bugün gelinen noktada, modern, çağdaş risk odaklı iç denetim 

sistemlerinin uygulanmaya başlanması ve bu sürecin halen gelişerek devam ettirilmesi 

ile; tez çalışmamızdaki araştırma sonuçlarının da desteklediği gibi ülkemizde bankacılık 

yönetimindeki bu olumsuz algı ve tablo değişmiş ve sektörün her anlamda gelişmesi 

yönünde çok yol katedilmiştir.  

Türk Bankacılık sektörü geçmişten aldığı derslerle yasal zorunlulukların 

yanında gönüllülük esasına dayalı bir anlayışla Bankacılık yönetiminde iç denetim 

uygulamalarının etkin ve modern anlamda hayata geçirilmesi yönünde radikal adımlar 
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atmıştır. Yapılan düzenlemeler ve alınan önlemlerle Türk Bankacılık Sistemi  gerek  

yasal  gerekse  işlevsel  olarak  güçlü  bir  konuma  girmiş,  uluslararası standartlara bir 

adım daha yaklaşmıştır. Artan rekabet ve daralan kar marjları ile birlikte bankacılık 

yönetiminde iç denetimin önemi artarak devam edecektir. İç denetim sistemleri başta 

olmak  üzere risk yönetimi tekniklerinin ve analizinin öneminin daha da artacağı 

beklenmelidir. 

Bankacılık yönetiminde iç denetimin önemine yönelik olarak tez çalışmamızın 

bütününde açıklanmaya çalışılan hususlarda Türk bankacılık sektörünün geçmişten 

günümüze almış olduğu mesafe, örnek bir bankanın çalışanları üzerinden de ölçülmeye 

çalışılmış, banka çalışanlarının iç denetime verdikleri önemin yüksek düzeyde olduğu 

anlaşılmıştır. Bu kanaati destekleyen bir diğer unsur geçmiş yıllarda yaşanan finansal 

krizlerden derin şekilde etkilenen Türk Bankacılık sektörünün, 2008’li yıllarda başlayan 

ve halen devam eden küresel boyuttaki ekonomik kriz ortamında dinamiklerini sağlam 

tutarak en az etkilenmesinin altında, çalışanıyla, üst yönetimiyle ve sermaye sahipleriyle 

iç denetim uygulamalarına verilen önem yatmaktadır. 

Ancak, bunun yanında araştırma sonuçlarımızın da ortaya koyduğu gibi yoğun 

rekabet koşullarının varlığı öne sürülerek iç denetim uygulamalarına karşı duyarsız 

olma eğiliminde olan pazarlama birimlerinin iç denetim anlayışı ve ilkeleri konusundaki 

hassasiyetlerinin yükseltilmesi gerekliliğidir. 

Son olarak, bu araştırmamızda bankacıların demografik özellikleri dikkate 

alınarak yapılan çalışmanın daha da genişletilerek; bankacılık sektöründe pazarlama 

birimlerinde çalışan bankacılarda iç denetimin öneminin eşik noktasının belirlenmesi, iç 

denetim anlayışının pazarlamayı firenleyen olduğu algısının, destekleyen olduğu 

algısına nasıl çevrileceği, pazarlama birimlerinin iç denetim hususundaki 

hassasiyetlerinin diğer birimlere eşitlenmesi konusunda tavsiyelerin ortaya konulması, 

iç denetim sistemine bu yönde hangi katkıların yapılabileceği, pazarlama birimlerinin 

en çok önem verdiği ve en az önem verdiği iç denetim uygulamalarının belirlenip bu 

tespitler doğrultusunda, pazarlama birimlerinin denetim yapılan değil, denetimi 

pazarlama öngörüleri ile bağdaştırıp, gönüllü olarak denetim isteyen birim haline 

getirilmesi yönünde tavsiyelerin neler olabileceği, sektörde çalışanların sisteme dahil 
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olmadan önce, her kademeki tüm çalışanların temel bir iç denetim eğitimine ve 

sertifikasına sahip olmaları gerekip gerekmediği yönünde araştırmalar yapılabileceği, 

yukarıdaki araştırma sonuçlarının Türkiye’de tüm bankacılık sektörü için ne kadar 

homojen olduğunun belirlenmesi için birden fazla örnek banka uygulaması üzerinde 

yapılabileceği düşünülmektedir. 

 

 

 247



  

EKLER 

EK-1: BANKALARIN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan : 

Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik 

(08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç, kapsam ve hukuki dayanak 

Madde 1- Bu yönetmelik, bankaların, karşılaştıkları risklerin izlenmesini ve 

kontrolünü sağlamak üzere kuracakları iç denetim sistemleri ile risk yönetim 

sistemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Bu yönetmelikte geçen “banka” tabiri, 4389 sayılı Bankalar Kanununda 

geçen ve banka adı altında Türkiye’de kurulan kuruluşlar ile yurtdışında kurulu 

bankaların Türkiye’deki şubelerini ve özel finans kurumlarını kapsar. 

Bu yönetmelik 4389 sayılı Bankalar Kanununun 9 uncu maddesinin 4 

numaralı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen; 

Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu;  
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Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu; 

İç kontrol işlevi: Banka faaliyetlerinin, yönetim stratejisi ve politikalarına 

uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar 

çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünü ve güvenilirliğini, 

veri sistemindeki bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla, banka 

yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi tarafından tesis edilen yönetim tarzı ve 

organizasyon yapısı kapsamında yürütülen ve her seviyedeki personel tarafından 

uyulması ve uygulanması gereken kontrol faaliyetlerinin tümünü; 

İç kontrol sistemi: Bankanın tüm faaliyetlerinin, belirlenen politika, yöntem, 

uygulama talimatları ve limitlere uygun olarak, yönetim kademelerince yürütülmesini 

sağlamak amacıyla, iç kontrol elemanları tarafından yerine getirilen, bir sistem içinde 

izlemeyi, bağımsız değerlendirmeyi, yönetim kademelerine eş anlı rapor etmeyi içeren 

finansal, operasyonel ve diğer kontrol sistemlerinin tümünü; 

Teftiş sistemi: Bankanın günlük faaliyetlerinden bağımsız, yönetimin 

ihtiyaçları ve bankanın yapısına göre finansal faaliyet ve uygunluk denetimleri 

şeklinde, iç kontrol işlevi kapsamında bağımsız bir biçimde, müfettişlerce 

gerçekleştirilen, iç kontrol sistemi ile risk yönetim sisteminin işleyişi başta olmak üzere 

bankanın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan ve bu alanlara ilişkin değerlendirme 

yapılmasını sağlayan, değerlendirmelerde kullanılan kanıt ve bulguların raporlama, 

izleme ve inceleme sonucunda elde edildiği sistematik denetim sürecini; 

İç denetim sistemi: İç kontrol sistemi ile teftiş sisteminden oluşan 

bütünleştirilmiş süreci; 

Risk yönetim sistemi: Yönetim kurulunun, bankanın gelecekteki nakit 

akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve 

düzeyini izlemek, kontrol altında tutmak ve gerektiğinde değiştirmek amacıyla 

uygulamaya koyduğu standart belirleme, bilgilendirme, standartlara uygunluğu tespit 

etme, karar alma ve uygulama sürecine ilişkin mekanizmaların tümünü; 

Üst düzey yönetimi: Banka genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile 
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birinci derece imza yetkisine sahip diğer icra birimlerinin yöneticilerini; 

Müfettiş: Bankalar Kanununun 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüne 

istinaden, banka yönetim kurulundan veya yönetim kurulunun görevlendirdiği genel 

müdürlük makamından aldığı yetkiye dayanarak banka işlemlerinin bankacılık mevzuatı 

ile bankaların iç mevzuatına uygunluğunu denetleyen banka elemanını; 

İç kontrol merkezi: Bankanın iç kontrol faaliyetlerini tasarlayan idare eden ve 

eşgüdümünü sağlayan yapılanmayı; 

İç kontrol elemanı: Faaliyetlere yönelik olarak sürekli izleme, inceleme ve 

kontrol yapmak üzere banka yönetimi tarafından yetkilendirilmiş, müfettişler dışındaki 

banka personelini; 

Risk yönetimi grubu: Bankanın maruz bulunduğu risklerin sistemli 

yönetilmesi amacıyla oluşturulan; üst düzey risk komitesini, banka risk komitesini ve 

merkezi veya merkezi olmayan yapıdaki münferit faaliyet birimlerine ilişkin risk 

yönetimi komitelerini ihtiva eden teşkilatın tümünü; 

Aktif/pasif yönetimi komitesi: Yönetim kurulu tarafından, banka varlık ve 

yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine ilişkin politikaları 

belirlemek, banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararları 

almak ve uygulamaları izlemekle görevlendirilen komiteyi; 

Risk yönetimi elemanları: Risk yönetimi komitelerinde bankanın maruz 

kaldığı risklerin belirli ölçüler, sayısal ve analitik teknikler kullanmak suretiyle 

tanımlanması, tespit edilmesi, değerlendirilmesi gibi hususlarda görev alan; yönetim 

kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre iç kontrol elemanları ile eşgüdüm içinde 

çalışan, risk yönetimi bilgi ve deneyimine sahip personeli; 

Risk: Bir işleme ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya 

da zararın vuku bulması nedeniyle ekonomik faydanın azalması ihtimalini; 

Kontrol edilebilir riskler : Risk azaltıcı tekniklerin kullanılması veya riski 

doğuracak işlemlere ilişkin limitler uygulanması suretiyle bankanın zarara uğrama 
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ihtimalinin azaltılmasının mümkün olduğu riskleri; 

Kontrol edilemeyen riskler : Kontrol edilebilir risklerin, zaman içinde 

değişebilirliğine bağlı olarak, herhangi bir risk ölçme ve azaltma tekniği kullanmak 

veya limit uygulamak suretiyle gerçekleşme olasılığı önceden tahmin edilemeyen ve 

ortaya çıktığı anda gerçekleşen zarar riskini; 

Bankanın kontrol ettiği iştirakler: Bir bankanın, bankacılık mevzuatına göre 

yürürlükte bulunan konsolide mali tablolarla ilgili düzenlemelerde yer alan, üzerlerinde 

kontrol etme gücüne sahip olduğu kuruluşları; ifade eder. 

Sistem Kurma Zorunluluğu 

Madde 3- Bankalar, bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla 

uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, bu 

Yönetmelik hükümlerine uygun iç denetim ve risk yönetim sistemlerini kurmak, 

idame ettirmek ve geliştirmek zorundadırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM  

İç Kontrol İşlevi 

İç kontrol işlevinin etkinliğini belirleyen unsurlar 

Madde 4- Bankalar iç kontrol işlevini etkin bir şekilde yerine getirmek 

amacıyla, asgari olarak, 

a) Karar alma sürecine ilişkin usul ve esasları,  

b) Risk yönetimi kapsam ve uygulaması, 

c) Risklerle ilgili limit ve standartları belirleme ve uygulama süreçleri, 

d) Bilgi işlem altyapısı üzerinde oluşturulacak kontroller,  

e) Finansal ve yönetsel raporlama, 

f) Personel politikası, 

g) Sorumlulukların belirlenmesi,  

h) Denetim ve kurallara riayet, 
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i) Usulsüz işlemlerin önlenmesi hususlarında yazılı iç kuralları bu Yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak tesis etmek ve uygulamak zorundadırlar. 

Bankalar, bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen 

koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, bu Yönetmelik hükümlerine 

uygun iç denetim ve risk yönetim sistemi kurmak, idame ettirmek ve geliştirmek 

zorundadırlar. 

İç kontrol işlevini yürütecek temel birimler 

Madde 5- İç kontrol işlevi kapsamındaki faaliyetler, yönetim kurulu, üst 

düzey yönetim ve bankanın her seviyedeki personeli ile teftiş kurulu, iç kontrol merkezi 

ve risk yönetimi grubu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, bu birimlerin, görevlerini 

bankanın temel faaliyetlerinden bağımsız olarak ve objektif bir şekilde yerine 

getirmeleri için gerekli tüm tedbirleri almakla veya alınmasını sağlamakla yükümlüdür. 

İç denetim ve risk yönetimi düzenlemeleri, bu birimlerin idari bakımdan 

birbirlerinden bağımsız, iç kontrol işlevi kapsamında banka yönetim kuruluna ve üst 

düzey yönetimine karşı ayrı ayrı sorumlu olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. 

Teftiş kurulu, iç kontrol merkezi ve risk yönetim grubunun yetki ve 

sorumluluk alanları, eleman sayısı ve bunların aralarındaki işbirliği, yönetim kurulunca 

belirlenir. 

Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla her banka, kendi 

faaliyetlerinin kapsamını ve yapısal özelliklerini de dikkate alarak iç denetim sistemi 

ile risk kontrol ve yönetim sisteminin teşkilat yapısını ve işbirliği usullerini geliştirir. 

Yönetim kurulunun iç kontrol işlevinin gerçekleştirilmesindeki görev ve 

sorumluluğu 

Madde 6- Yönetim kurulu, bankanın kontrol faaliyetlerine ilişkin önemli 

strateji ve politikaları oluşturarak, onaylar, uygulanmasını dönemsel olarak inceler ve 

bankanın bünyesinde kurumsal yapıya uygun ve etkin bir iç denetim sistemi ile risk 

yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirleri alır. 
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Yönetim kurulu, yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak bankanın genel 

yönetim yapısında iç denetim ve risk yönetim sistemlerine açıkca yer verir; bu 

sistemlerin idari yapısına, personelin teminine, kalitenin sağlanmasına ilişkin esas ve 

usulleri belirler. 

Yönetim kurulu, banka üst düzey yönetiminin, teftiş kurulu, iç kontrol 

merkezi ve risk yönetimi grubu yetkililerinin ve bankanın bağımsız dış denetimini 

yapan kuruluşun bankanın iç denetim sistemine ya da iç kontrol sürecine ilişkin 

değerlendirmelerini düzenli olarak incelemek, bankanın bağımsız denetim kuruluşunun 

iç denetimin güçlendirilmesine yönelik önerilerinin dikkate alınıp alınmadığını ve 

taleplerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, banka stratejileri ve politikaları ile 

mevcut risk sınırlarının uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek zorundadır. 

Üst düzey yönetimin sorumluluğu 

Madde 7- Üst düzey yönetimi, banka içi bir düzenleme ile bu yönetmelikte 

belirtilen iç kontrol işlevini ifa edecek organlarla eşgüdümlü olarak; 

a) Yönetim kurulunca onaylanan iç kontrol stratejileri, politikaları ve 

sürecinin belirlenmesi, yürütülmesi, sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde 

yeni riskleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve etkinliğinin kontrolünden; 

b) Bankanın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol 

edilmesi için gerekli yöntem, araçlar ve uygulama usullerinin geliştirilmesinden; 

c) Yetki ve sorumlulukların açıkca düzenlenmesi ile görev ve sorumlulukların 

etkin olarak yerine getirilmesinin izlenmesinden, yönetim kuruluna karşı sorumlu 

tutulur. 

Üst düzey yönetimde görev alanlar, üst düzey risk komitesi hariç, risk 

yönetimi grubuna dahil komitelerde, denetim komitesinde ve iç kontrol merkezinde 

görev alamazlar. 

Üst düzey risk komitesinin teşkili ve sorumlulukları 

Madde 8- Üst düzey risk komitesi, bankanın konsolide ve konsolide 

olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin, politikalarının 

 253



  

hazırlanmasından, yönetim kurulunun onayına sunulmasından ve uygulamaların 

izlenmesinden sorumlu tutulur. 

Üst düzey risk komitesi, yönetim kurulunun iç denetim sisteminin idame 

ettirilmesi ile görevli üyesinin başkanlığında yönetmeliğin 33`üncü maddesine göre 

teşkil olunan banka risk komitesinin başkanından, aktif/pasif yönetimi komitesi 

başkanından, varsa kredi komitesi başkanından ve konsolidasyon kapsamındaki 

kuruluşların üst düzey risk komitelerinin ya da benzeri organlarının başkanlarından 

oluşur. 

Bankada “aktif/pasif yönetimi komitesi” bulunmaması ve aynı görevi üstlenen 

bir başka birimin mevcut olması halinde, sözkonusu birimden sorumlu kişi, üst düzey 

risk komitesinde yer alır. 

Diğer personelin sorumlulukları 

Madde 9- Etkin bir iç kontrolün sağlanmasında, tüm personelin kendi 

sorumluluklarını yerine getirmeleri, meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalar ile 

görevleri dolayısıyla karşılaştıkları banka politikalarına aykırı veya yasal olmayan 

faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları için görev ve yetkiler, yazılı 

olarak tanımlanır ve ilgili personele bildirilir. 

Banka için benimsenen meslek ilkelerine aykırı olan faaliyetleri ve basiretten 

uzak işlemleri teşvik edebilecek; özellikle kısa vadeli performans ve operasyonel 

sonuçların ön plana çıkarılarak uzun dönemde etkili olabilecek risklerin göz ardı 

edilmesi, görev ve yetkilerin etkin olmayan şekilde dağılımı sonucu banka 

kaynaklarının verimsiz kullanılması, kısa dönemli hedeflere yönelik teşvik programı 

uygulanması ya da hatalı davranışlar için uygun bir yaptırım mekanizmasının 

işletilmeyişi şeklindeki politika ve uygulamalardan kesinlikle kaçınılacaktır. 

İç kontrol sürecinin temel unsurları 

Madde 10- İç kontrol, yönetim kurulunun, üst düzey yönetimin ve diğer 

banka personelinin içinde yer aldığı, her düzeyde süreklilik göstermesi zorunlu bir 

faaliyet olarak yürütülür. 
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İç kontrol sürecinin etkin bir şekilde tesisi ve iç denetim amaçlarına 

ulaşılabilmesi için, 

a)Yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin, iç kontrol sürecindeki görev ve 

sorumlulukları ve banka bünyesinde oluşturulacak iç kontrol ortamının unsurları, 

b)İç kontrol faaliyetleri ile banka bünyesindeki işlevsel görev ve 

sorumlulukların paylaşımı, 

c)Bilgi erişim sistemi ve banka içi iletişim yapısı, 

d)İç kontrol sürecinin izlenmesine dönük faaliyetleri ile hataların düzeltilmesi 

hususundaki uygulama usulleri, 

e)İç kontrol sürecinde risklerin saptanması ve değerlendirilmesi faaliyetleri, 

bu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak tanımlanır, kayıtlarda açıkça 

gösterilir ve tüm işlevsel faaliyetler tanımlanan sözkonusu unsurlara uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

Banka bünyesinde iç kontrol ortamının tesisi 

Madde 11- Yönetim kurulu, mesleki ve ahlaki standartların geliştirilmesini 

ve her seviyedeki personelin iç kontrolün önemini ve üzerine düşen yükümlülüğü 

özümsemesini sağlayacak kurum içi kontrol kültürünün oluşturulmasını sağlar. 

İç kontrollerle ilgili detaylı uygulama usullerinin oluşturulması konusunda 

banka bünyesinde özel birimler görevlendirebilir. 

İç kontrol ortamında, raporlamaya ilişkin yetki ve sorumlulukların dağılımını 

açıkça gösteren etkin iletişim kanallarına ve bilgi donanımına sahip bir organizasyon 

yapısı belirlenir; yetki ve sorumlulukların dağılımının raporlamada aksamaya yol 

açmaması ve tüm birimlerin ve faaliyetlerin yönetimin kontrolünde olması sağlanır. 

İç kontrol sürecine ilişkin faaliyetlerin yeterli teknik özelliklere sahip 

personel tarafından yürütülmesi hususunda gerekli tedbirler alınır, tüm personelin 

çalışmalarından dolayı tabi olacağı teşvik kriterleri belirlenir. 
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İç kontrol faaliyetleri 

Madde 12- İç kontrol faaliyetleri, risk değerlendirme işlevi çerçevesinde 

tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin 

ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sürdürülür. 

İç kontrol süreci ve faaliyetlerinde aşağıdaki unsurlara yer verilir: 

a) Yönetim kurulu ile banka üst düzey yönetiminin gözetim ve incelemeleri: 

Banka yönetim kurulu, bankanın amaç ve hedefleri doğrultusunda gelişmeleri, bütçe ve 

performans hedeflerine uygunluğunu gözler ve ortaya çıkan aksaklıklar için uyarı 

yapmak suretiyle iç kontrol sürecine işlerlik kazandırır. 

b) Faaliyet kontrolleri: Bu kontroller, birim veya servis yöneticilerinin 

olağanüstü durumlar hakkında günlük, haftalık ve aylık raporlar ile genel performans 

raporlarını incelemelerini ve değerlendirmelerini kapsar. 

c) Maddi unsurlara ilişkin kontroller: Genellikle bankaya ait nakit para, 

menkul kıymetler gibi finansal varlıklar da dahil olmak üzere maddi varlıklara 

erişilebilmesine, bunların kullanımına ve saklanmasına yönelik kurallara ve 

sınırlamalara uyumun incelenmesini, tüm maddi varlıkların periyodik envanterinin 

çıkarılmasını ve değerlendirilmesini içerir. 

d) Limitlere uygunluk incelemeleri, aşım ve aykırılıkların takibi: Genel ve 

özel risk sınırlarına uyulup uyulmadığı incelenir ve limit aşımları yakından izlenir. 

e) Onay ve yetki sistemi: Organizasyon yapısı içinde işlevsel görev ayrımları 

yapılır, çift taraflı ve çapraz kontrol ve imza usulleri tesis edilir, yetki ve sorumluluklar 

açıkca tanımlanır, belirli limitlerin üzerindeki işlemler için onay ya da yetki alınması 

yükümlülüğü konulur. 

f) Sorgulama ve mutabakat sistemi: İşlem detaylarının ve kullanılan risk 

yönetim modellerine ait çıktıların tutarlılığının araştırılması, hesapların karşılaştırılması, 

kontrol listelerinin hazırlanması ve periyodik mutabakatların gerçekleştirilmesi suretiyle 

iç kontrol sistemi etkin bir biçimde işletilir. Bu incelemeler sonucunda saptanan mevcut 

veya potansiyel sorunlar yetkili üst düzey yöneticilere rapor edilir. 
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İşlevsel görev ayrımı ve sorumlulukların tesisi 

Madde 13- İç kontrol mekanizmalarını sağlıklı ve etkin biçimde kurmak ve 

çalıştırabilmek için banka faaliyetlerine ilişkin işlevsel ayrımlar tesis edilir. Bu 

kapsamda; 

a) Bankanın temel faaliyet alanlarına ilişkin olarak; menkul kıymet ve türev 

ürün alım-satım faaliyetleri ile kredi açma ve diğer bankacılık işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi; 

b) Kredilendirme sürecinde; kredi dokümantasyonunun yeterliliğinin tespiti ile 

kredinin onaylanmasından sonra müşterinin takibi; talep sahibinin kredi değerliliğinin 

incelenmesi ile kredinin pazarlanmasına yönelik faaliyetler; 

c) Ödemelere ilişkin işlemlerde; ödemenin onaylanması ile fiili olarak 

gerçekleştirilmesi; 

d) Menkul kıymet alım-satım işlemlerinde; işlemin fiilen gerçekleştirilmesi ile 

kaydedilmesi, gibi değişik işlevler için tanınan yetkiler ve sorumluluklar birbirinden 

ayrılır ve çakışmaması sağlanır. 

Banka için risk yaratabilecek işlevler tespit edilerek mümkün olduğunca diğer 

işlevlerden ayrılır ve farklı yetkililerin sorumluluğuna verilir. İcrai yetkileri olan 

personelin sorumlulukları ve yetkileri dönemsel olarak incelenerek, bunların banka için 

potansiyel risk oluşturmaması hususunda gerekli tedbirler alınır. 

Bankalarda güvenilir bilgi erişim sistemlerinin tesisi 

Madde 14- İç kontrol işlevinin iyi çalışmasının ve gerekli bilgi ihtiyacının 

karşılanmasının sağlanması bakımından verilerin ve diğer bilgilerin elektronik ortamda 

saklanılmasına ve kullanılmasına olanak veren, güvenilir etkin yönetim bilgi 

sistemlerinin tesis edilmesi zorunludur. 

Banka bünyesinde elde edilen bilginin güvenilir, zamanında erişilebilir ve 

uygun biçim ve nitelikte olması sağlanır. 

Bilgilerin sadece yetkililerce ulaşılabilir olması, bu hususta mevzuattaki 

meslek sırrı ile ilgili düzenlemelere riayet için her türlü tedbir alınır. 
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Bilgi sistemlerinin ve bilgi işlem teknolojisinin kontrolü 

Madde 15- Bilgi sistemlerinin ve bilgi işlem teknolojisinin içerdiği risklerin, 

bankaların faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi ve muhtemel zararların önlenmesi 

amacıyla, etkin olarak kontrolü şarttır. 

Genel kontrol ve incelemeler, veri yedekleme ve ilgili diğer işlemleri, 

kullanılan temel yazılımlardaki ve diğer yazılımlardaki gelişmeleri, bilgi erişim 

politikalarını ve bilgi erişimine ilişkin fiziki ve mantıksal güvenlik kontrollerini kapsar. 

Uygulamaya yönelik kontrol ve incelemeler, işlemlerin kaydının kontrolünü 

sağlayan ve yazılım uygulamalarının ve diğer el kitabı uygulama usullerinin içinde 

tanımlanan elektronik ortamda kontrol safhalarından oluşur. Uygulamaya yönelik 

kontrol ve incelemeler, mantıksal erişimler ile yazılımların özel kontrollerini ve benzeri 

diğer özel kontrol ve incelemeleri içerir. 

Bankalar, başlıca finansal hizmetleri sunma yeteneğinin olumsuz yönde 

etkilenmemesi amacıyla, bilgi sistemleri başta olmak üzere önemli sistemlerinin bir 

tehlikeye maruz kalmadan kurtarılması ve benzeri konularda alternatif dış hizmet temini 

imkanlarını da dikkate almak suretiyle, faaliyetleri yeniden başlatma ve devamlılık 

sağlama planları oluşturmak ve bunları dönemsel olarak test etmek zorundadırlar. 

Etkin iletişim yapısı ve iletişim kanallarının tesisi 

Madde 16- İç denetim sisteminin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması 

bakımından, bankalarda yeterli ve etkin bir iletişim sistemi tesis edilir. 

Bankanın organizasyon yapısı içinde bilginin yukarıdan aşağıya, aşağıdan 

yukarıya ve yatay olmak üzere bankanın tüm yönetim kademeleri ile personeline 

ulaşacak biçimde akışı ve bankanın amaçları, politikaları, uygulama usulleri ve 

beklentileri hakkında alt birim yöneticilerinin ve operasyonda görevli personelin tam 

anlamıyla bilgi sahibi olması sağlanır. Personele yönlendirilecek bilgilerin içeriğinde 

banka faaliyetlerine ilişkin politikalara, bunların uygulama usullerine ve bankanın 
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faaliyet performansına ilişkin verilere yer verilir. Banka personelinin görev ve 

sorumluluklarına ilişkin kuralları bilmeleri ve gerekli bilgilerin ilgili personele hızlı bir 

biçimde ulaşması sağlanır. 

Yönetim kurulu, bankanın karşı karşıya olduğu riskleri ve faaliyet 

performansını değerlendirir. Banka personelinin karşılaştığı problemleri, mutad 

uygulamalara göre şüpheli gördükleri hususları ve davranışları ilgili yönetim 

kademelerine ve denetim birimlerine raporlaması için üst düzey yönetim tarafından 

banka bünyesinde uygun iletişim kanallarının tesisi ve idamesi gereklidir. 

Yatay bilgi akışının sağlanması suretiyle banka içindeki veya bankanın 

kontrolü altındaki kuruluşlara ait bir birimin sahip olduğu bilginin, o bilgiye 

gereksinim duyan diğer birimlerle paylaşılması temin edilir. 

İç kontrol sürecinin izlenmesi faaliyetleri ve hataların düzeltilmesi 

Madde 17- İç kontrol sürecinin izlenmesinden sorumlu personel, iç kontrol 

merkezi ve risk yönetimi grubunun görüşleri ve üst düzey yönetimin önerisi üzerine 

yönetim kurulunca görevlendirilir. 

Bankanın farklı faaliyetlerinin izlenmesinin sıklığı, bankanın taşıdığı mevcut 

riskler ile banka içi ve dışındaki diğer gelişmelere göre belirlenir. 

İç kontrol sisteminde ortaya çıkan zayıflıkların giderilmesi, hata ve 

eksikliklerin en kısa sürede düzeltilmesi için kesintisiz izleme faaliyetleri aracılığıyla iç 

kontrol süreci ve muhtelif işlemler üzerindeki kontrol mekanizmalarının etkinliği 

gözden geçirilir. 

İç kontrol sürecinin etkinliği dönemsel olarak değerlendirilir. Bu 

değerlendirme yetkili personelin kendi sorumluluk alanıyla ilgili olarak, uygulanan 

kontrol mekanizmalarının etkinliği hususunda kişisel değerlendirmelerini yapması 

şeklinde gerçekleştirilir. Söz konusu değerlendirmelerin üst düzey yönetim, iç kontrol 

merkezi ve teftiş kurulu tarafından incelenmesi sağlanır. Değişik düzeylerde yapılan 

değerlendirmelerin bir raporla bu konuda sorumlu yöneticilere ve yetkililere zamanında 

ulaştırılması öngörülür. 
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İç kontrol sürecinin etkinliğinin ve bu sürece ilişkin politikalara ve uygulama 

usullerine uyulup uyulmadığının izlenmesi görevi, nihai olarak teftiş kurulu tarafından 

yerine getirilir. 

Risk tanıma ve değerlendirme süreci 

Madde 18- Risk yönetimi sistemi, idari bakımdan bağımsız bir şekilde 

örgütlenir. Risk tanıma ve değerlendirme işlevi ağırlıklı olarak risk yönetimi sistemi 

kapsamında faaliyette bulunan risk yönetimi grubu tarafından icra edilir. Risklerin 

bankadaki iş akışı içinde etkin bir biçimde tanımlanması, tespit edilmesi ve 

değerlendirilmesi sürecinde iç kontrol ve risk yönetimi grubu elemanlarının yönetim 

kurulunca belirlenecek esas ve usullere göre işbirliği içinde hareket etmesi sağlanır. 

Gerek duyulması halinde, müfettişler başta yasal ve operasyonel riskler olmak üzere, 

özellikli alanlardaki riskleri de değerlendirirler. 

Risklerin tanınmasında ve değerlendirilmesinde, bankanın ve kontrol ettiği 

iştiraklerin oluşturduğu grubun karşı karşıya olduğu tüm riskler konsolide bazda dikkate 

alınır. İç kontrol süreci, bankanın kontrol ettiği konsolidasyon kapsamındaki tüm 

kuruluşları ve bunların karşılaştıkları riskleri kapsar. 

Yönetim kurulu, bankanın taşıdığı temel riskleri gözönünde bulundurarak bu 

risklere ilişkin limitleri belirler ve risk yönetimi grubu ile banka üst düzey yönetiminin, 

bankanın maruz kaldığı çeşitli risklerin tespit etmesi, ölçmesi, kontrol etmesi ve 

yönetmesi hususlarında gerekli tedbirleri almalarını sağlar. 

İç kontrol süreci, yeni ya da daha önceden karşılaşılmamış veya 

tanımlanmamış riskleri de kapsamına almak üzere gözden geçirilir ve gerektiğinde 

sözkonusu riskleri etkin bir şekilde algılamak üzere yeniden yapılandırılır. 

Risk değerlendirme işlevi, bankanın karşı karşıya kaldığı tüm riskleri kapsar. 

Bu işlevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, banka faaliyetlerini olumsuz yönde 

etkileyebilecek kurumsal yapının karmaşıklığı, banka faaliyetlerinin içeriği, personelin 

niteliği ve sürekliliği, kurumsal değişiklikler gibi banka içi ekonomik etkenler ile 

sektördeki değişmeler ve teknolojik gelişmeler gibi banka dışı tüm faktörlerin tespit 
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edilmesini gerektirir. 

Risklerin tanınması ve değerlendirilmesi işlevinin eksiksiz bir şekilde yerine 

getirilebilmesi için bankada, faaliyet ortamının değişmesi, yeni personel istihdamı, bilgi 

sistemlerinin yenilenmesi, hızlı büyümeye yönelik faaliyetler, yeni teknoloji kullanımı, 

yeni ürün ve hizmetlerin sunulması, birleşme ve devralmalar, ekonomik yapıdaki ve 

yasal düzenlemelerdeki değişikliklerin etkisi de dikkate alınarak uluslararası 

faaliyetlerin genişletilmesi hususları gözden geçirilerek gerekli tedbirler alınır. 

İKİNCİ KISIM 

İç Denetim Sistemi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İç Denetim Sisteminin Amacı, Unsurları ve Yapısı 

İç denetim sisteminin amacı ve temel unsurları 

Madde 19- İç denetim sistemi faaliyetlerin verimliliğinin ve etkinliğinin 

sağlanmasını, finansal ve idari konulara ait bilginin güvenirliliğinin, bütünlüğünün ve 

zamanında elde edilebilirliğinin, banka faaliyetlerinin yürürlükteki yasalara ve 

düzenlemelere tam anlamıyla uygunluğunun sağlanmasını amaçlar. 

Bu amaçlara ulaşabilmek için iç denetim sistemi; 

a) Banka faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, yönetim kurulunca tesis edilmiş 

strateji ve politikalara uygun olarak; basiretli, düzgün ve maliyet boyutu dikkate 

alınarak etkin bir şekilde planlanmasının ve yürütülmesinin kontrolünü; 

b) İşlemlerin ve yükümlülüklerin ifasının, genel veya özel yetkilere dayalı 

olarak gerçekleştirmesini; 

c) Faaliyetlere ilişkin olarak, yönetim kurulunun bankanın varlıklarını 

güvence altına alabilmesini ve yükümlülükleri kontrol edebilmesini; 

d) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilmesi 

için risklerin tanımlanabilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını; 
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e) Kayıtların tam, doğru ve zamanında bilgi sağlamasını; 

f) Yönetim kurulunun, bankanın sermaye yeterliliğini, likiditesini, aktiflerinin 

kalitesini, bütçesine uygun kârlılık performansını ve bankacılıkla ilgili mevzuat 

hükümlerine tam anlamıyla uygunluğunu düzenli ve zamanında izlemeye muktedir 

olmasını; 

g) Yönetim kuruluna, zarara uğrama riskini tanımlama, düzenli olarak gözden 

geçirme ve mümkün ise sayısallaştırma imkanı vermesi bakımından risk yönetim 

sisteminin etkin bir biçimde çalışmasını; 

h) Banka bünyesindeki kontrol mekanizmalarının etkinliğinin 

değerlendirilmesini; temin edecek şekilde oluşturulur. 

Temel kontrol alanları 

Madde 20- Temel kontrol alanları düzenli aralıklarla yapılan sıradan kontrol 

ve incelemelerin odaklandığı faaliyet alanları ile talebe göre yapılacak özel 

incelemelerin ya da süreye bağlı olmadan yapılan acil ve hızlı incelemelerin odaklandığı 

faaliyet alanlarını kapsar. Başlıca temel kontrol alanları şunlardır: 

a) Gözetim amacıyla Kurum tarafından talep edilen raporlamaların ve diğer 

bilgilerin hazırlanması, 

b) İlgili mevzuata uygunluğun sağlanması, 

c) Yeterli düzeyde karşılık ayrılmasının sağlanması, 

d) Faaliyetlerin basiretli biçimde planlanması ve yürütülmesinin temini, 

e) Finansal muhasebe ve yönetim bilgi sistemleri, f) Temel faaliyet alanlarının 

özel kontrolü, 

g) Otomasyon/bilgi-işlem ortamı, 

h) Acil ve beklenmedik durum planlaması,  

ı) Kara paranın aklanmasının önlenmesi. 

İç denetim işlevinin sürdürülmesinde görevli yönetim kurulu üyesi 

Madde 21- Yönetim kurulu, banka ile konsolidasyon kapsamındaki 

kuruluşlarda kendisine bağlı operasyonel ya da icracı birimler bulunmayan bir üyesini, 

iç denetim işlevinin sürdürülmesi için görevlendirir. 
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Bu üye, yönetim kurulu adına, kendisine sunulan risk değerlendirmelerini, 

denetim planlarını, denetim programlarını, raporlarını ve belgelerini kontrol eder ve 

bunlarla ilgili işlemlerde, teftiş kurulunun, iç kontrol merkezinin ve risk yönetimi 

grubunun ilişkilerinin eşgüdümünü gözetir, yönetim kuruluna bu hususlarda bilgi 

akışını temin eder, oluşturulacak politikaları, usul ve esaslar hazırlar ve yönetim 

kurulunun onayına sunar. 

İç denetim standartları 

Madde 22- Bankalar iç denetim faaliyetlerini, iç denetime ilişkin 

yürürlükteki mevzuatta yer alan iç denetim standartlarına göre yürütürler. Bu 

standartların mevzuatta belirlenmemiş veya bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından 

yeterince açık olmadığı hallerde uluslararası düzeyde kabul gören “İç Denetçiler 

Enstitüsünün (IIA) İç Denetime İlişkin Profesyonel Uygulama Standartları” (The 

Institute of Internal Auditors’ Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing) dikkate alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM  

İç kontrol sistemi 

İç kontrol sistemi 

Madde 23– İç kontrol sistemi, banka bünyesinde tesis edilen finansal, 

operasyonel ve diğer kontrol sistemlerinin tümünü kapsar ve istenilmeyen olayları 

önleyici kontrol faaliyetlerini, istenilmemekle beraber meydana gelmiş olaylarda 

kanıtlayıcı ve düzeltici niteliğe sahip araştırıcı kontrol faaliyetlerini ve beklenen bir 

faaliyetin oluşmasını teşvik edici niteliğe sahip yönlendirici kontrol faaliyetlerini 

düzenler. Sözkonusu kontroller, idari kontroller ile yönetim, finans ve muhasebe 

kontrollerini, operasyonel kontrolleri, finansal ürün ve hizmetlere ilişkin kalite 

kontrollerini ve diğer kontrolleri içerir. 

İç kontrol merkezi 

Madde 24– Bankalar iç kontrol faaliyetlerinin tasarımı, idaresi ve eşgüdümü 
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amacıyla doğrudan yönetim kuruluna bağlı bir iç kontrol merkezi tesis ederler. İç 

kontrol merkezinde bir başkan ile yeteri kadar iç kontrol elemanı görev yapar. İç kontrol 

merkezinin çalışma esas ve usulleri, yönetim kurulu tarafından, teftiş kurulu ile üst 

düzey risk komitesinin görüşü alınarak saptanır. İç kontrol merkezi fiziken banka genel 

müdürlüğünde yer alır. Türkiye`de şube açarak faaliyet gösteren yabancı bankalarda iç 

kontrol merkezi, merkez şubede tesis edilir. 

İç kontrol süreci ile iç kontrol faaliyetleri, bankanın gerçekleştirdiği 

operasyonların nitelikleri dikkate alınarak, iç kontrol merkezi, teftiş kurulu, banka risk 

komitesi ve üst düzey yönetimi ile beraberce tasarlanır, planlanır ve eşgüdümlendirilir. 

İç kontrol faaliyetlerinden bazılarının teftiş kurulunca gerçekleştirilmesinin 

kararlaştırılması halinde, diğer kontrol faaliyetlerinin nasıl ifa edileceği iç kontrol 

merkezi tarafından saptanır. Bankada standartların yerine getirilip getirilmediği, 

kurallara ve sınırlamalara uyulup uyulmadığı, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı hususları, 

belirlenen değişik yönetim kademelerinde ve ilgili kontrol basamak ve noktalarında 

kontrol edilerek tespitlerin niteliği de dikkate alınmak suretiyle normal veya acil bir 

şekilde iç kontrol elemanlarınca ilgili yönetim kademesine ve iç kontrol merkezine aynı 

zamanda bildirilmesi temin edilir. İç kontrol elemanlarının görev yaptığı mahaldeki 

bankanın faaliyetlerini yürüten diğer personelle olan kontrol ilişkisinin iç kontrol 

merkezi tarafından eşgüdümü sağlanır. 

Her faaliyet türü için tahsis edilecek iç kontrol elemanı sayısı ve hangi türde 

kontrol faaliyetlerinde bulunulacağı iç kontrol merkezi ve üst düzey yönetimi tarafından 

beraberce saptanır. İç kontrol merkezi, kontrol sonuçlarını, raporlanmasını takiben 

bünyesinde muhafaza eder; genel ve dönemsel olarak değerlendirmek suretiyle çeşitli 

kontrol sistemlerinin geliştirilmesini planlar; kontrol işlemlerinin aksamadan 

yürütülmesi için gerekli ayarlamaları yapar ve tedbirleri alır. İç kontrol merkezi, kontrol 

faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli donanımın temininden ve idame ettirilmesinden 

de üst kademelere karşı sorumlu tutulur. 

İç kontrol sürecinin etkinliği iç kontrol merkezi tarafından izlenerek 

değerlendirilir ve gerektiğinde bu süreçte yeni ya da daha önceden karşılaşılmamış veya 
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tanımlanmamış riskleri de kapsamına almak üzere kontrol etkinliğini koruyacak 

değişiklikler hızla gerçekleştirilir. 

 

İç kontrol elemanlarının görev ve yetkileri 

Madde 25- İç kontrol merkezine bağlı iç kontrol elemanları, görevlerini 

fiziken bankaların işlevsel birimleri bünyesinde gerçekleştirirler. Bu elemanlar, 

bankacılık ve diğer finansal hizmetlerin verilmesinde çalıştırılamazlar. 

İç kontrol elemanları, bankanın tüm işlevlerinin güvenli bir biçimde icra 

edilmesini iç kontrol mekanizmaları vasıtasıyla izlemek, incelemek ve kontrol etmek 

amacıyla raporlamaya dayalı bilgi talebinde bulunurlar, çeşitli kontrol dökümanları ve 

araçları üzerinden genel veya özel gözlemlere ve izlemeye dayalı kontrol ya da 

inceleme yaparlar, tespitlerini raporlara bağlarlar veya uyarı mesajları hazırlayarak ilgili 

birimlere tebliğ ederler. İç kontrol elemanlarına, izledikleri, inceledikleri ve kontrol 

ettikleri hususlara ilişkin olarak banka personelinden ilave açıklama isteme, bunların 

fikirlerine başvurma, gerekli gördüklerinde teftiş kurulunu, risk yönetimi grubunu ve 

bankanın yönetim kademelerinin tümünü uyarma yetkileri verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Teftiş Sistemi 

Teftiş sistemi 

Madde 26- Teftiş, bankanın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsar. İç 

kontrol sisteminin işleyişi, banka müfettişleri tarafından incelenir. Tespitleri ve 

inceleme ya da teftiş sonuçlarını ihtiva eden raporlar, önemine ve öncelik sırasına göre, 

doğrudan banka yönetim kuruluna ya da üst düzey yönetime intikal ettirilir. 

Teftiş kurulu başkanlığının, müfettişlerin ve müfettiş yardımcılarının görev, 

yetki ve sorumlulukları ile buna bağlı faaliyetleri, teftiş işlevinin hedefleri ve kapsamı, 

teftiş kurulunun banka içindeki konumu, yönetim kurulunca yürürlüğe konulan teftiş 
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kurulu yönetmeliğinde düzenlenir. 

Teftişle ilgili diğer hususlar 

Madde 27- Teftiş, banka içinde tüm maddi hususların, hesap ve kayıtların, 

belgelerin, personelin ve banka güvenliğini etkileyebilecek diğer tüm unsurların yerinde 

incelenmesinin yanısıra, banka bünyesinin ve faaliyetlerin özelliğine göre merkezden de 

inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunulmasını, gerektiğinde soruşturma 

yapılmasını, ifade alınmasını, savunma istenilmesini, belge ve bilgilere el konulmasını, 

gerekli görülmesi halinde sorumlu personelin inceleme sonuçlandırılıncaya kadar işten 

uzaklaştırılması gibi eylemleri de kapsar. 

Müfettişlerin maaş ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

Teftiş yönetmeliğinde, müfettişlerin görevleri arasında şunlara da yer verilir: 

a) Bankanın risk yönetim sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin bir bütün 

olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi, risk değerlendirme metodolojilerinin 

uygulanmasının ve etkinliğinin incelenmesi, risk tahmini ile bağlantılı olarak banka 

özkaynağının değerlendirilmesi sisteminin incelenmesi; 

b) Banka içindeki görev dağılımı dahil olmak üzere, iç kontrol sisteminin 

yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi çerçevesinde bankadaki 

çeşitli operasyonel kontrollerin, elektronik bankacılık hizmetleri dahil olmak üzere 

yönetim ve finansal bilgi sistemlerinin yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve bu kontroller 

ile işlemlerin ve yönetim ve finansal bilgi sistemlerinin etkinliğinin ve işleyiş 

usullerinin test edilmesi, personelin tesis edilmiş politikalara ve uygulama usullerine 

uyum durumunun incelenmesi; 

c) Limit ihlalleri, yetki alınmadan alım-satım yapılan işlemleri ve üzerinde 

mutabık kalınmayan değerleme işlemleri veya muhasebeleştirme farklılıkları gibi 

hususların araştırılması; 

d) Hesap ve kayıt düzeni ile mali tabloların ve gözetim raporlamalarının 

doğruluğunun ve güvenilirliğinin incelenmesi; 

e) İşlemlerin bankacılık mevzuatına uygunluğunun incelenmesi. 
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Müfettişlerin sorun ve aksaklıkları uygun yönetim kademesine derhal 

bildirmeleri zorunlu tutulur. 

Yönetim kurulu, banka içi iletişim mekanizmalarını teftiş kurulu ile 

müfettişlerinin talep ve önerilerini dikkate alacak ve ilgili yöneticilerin çözüme yönelik 

uygulamalarından haberdar olacak şekilde tesis eder. 

Müfettişler tarafından tespit edilen iç kontrole ilişkin hata ve eksiklikler ile 

etkin bir şekilde kontrol edilmeyen tüm riskler, iç kontrol merkezi, üst düzey risk 

komitesi ve uygun yönetim birimlerine zamanında rapor edilir ve bu birimlerce 

ivedilikle ele alınması sağlanır. Sözkonusu tespitlerden ilgili banka personeli de 

haberdar edilir. 

Yapılması gerekli düzeltmelerin iç kontrol merkezi, üst düzey risk komitesi 

ve üst düzey yönetim tarafından, sözü geçen denetim elemanları ile mutabakata 

varılarak önceden tespit edilmiş makul bir zaman sürecinde gerçekleştirilmesi 

zorunludur. 

Sorumlu birimin, teftiş kurulunun talep ve önerilerini tespit edilen bir sürede 

uygulamaması ya da yerine getirmemesi durumunda, bu aksaklığın, alınması gereken 

ilave tedbirler ile beraber yönetim kuruluna ve varsa yönetim kurulunca oluşturulan 

denetim komitesine ivedilikle bildirilmesi sağlanır. 

İştiraklerin denetimi 

Madde 28 - Banka, kendi teftiş kurulunun, kontrol gücünü elinde 

bulundurduğu konsolidasyon kapsamındaki iştiraklerinin bütün faaliyetlerini ve 

birimlerini sınırlama olmaksızın inceleyebilmesini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri 

alır. 

Denetim ilkeleri, gerek konsolidasyon kapsamındaki iştirakler gerekse yurtdışı 

şubeler için kontrolü elinde bulunduran banka tarafından merkezden tesis edilir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Risk Yönetim Sistemi 

Risk yönetimi süreci 

Madde 29- Risk yönetimi süreci, banka üst düzey yönetimi ile risk yönetimi 

grubunun beraberce belirlediği ve yönetim kurulunun onayladığı esaslar çerçevesinde, 

risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları ve uygulama usullerinin 

oluşturulması ve uygulanması, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanması, araştırılması, 

teyidi ve denetimi safhalarından meydana gelir. 

Risklerin tanımlanması 

Madde 30- Risklerin tanımlanması safhasında, bir bankanın maruz kaldığı 

risklerin özellikleri tarif edilir ve tüm birimlerce bu hususlarda bilgi sahibi olunması 

sağlanır. 

Bu yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilecek risklere ilişkin 

açıklamalar, sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir: 

Kredi riski: Banka müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak 

yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı 

bankanın karşılaştığı durumu; 

İşlemin sonuçlandırılamaması riski: Bankanın karşı taraftan, umulan sürede 

işleme konu finansal aracı ya da fonu (nakdi) teslim alamaması, elde edememesi 

durumunu; 

İşlemin sonuçlandırılma öncesi oluşan risk: İşlemi yapan taraflardan birinin, 

işlemin süresi içinde, sözleşmedeki yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğinin 

anlaşıldığı durumu; 

Ülke riski: Uluslararası kredi işlemlerinde, krediyi alan kişi ya da kuruluşun 

faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle 
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yükümlülüğün kısmen veya tamamen zamanında yerine getirilememesi ihtimalini; 

Transfer riski: Krediyi alan kişi ya da kuruluşun bulunduğu ülkenin 

ekonomik durumu ve mevzuatı nedeniyle döviz borcunun aynı türde veya konvertibl 

diğer bir döviz ile geri ödenememe ihtimalini; 

Likidite riski: Bankanın nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit 

çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna 

veya nakit girişine sahip bulunmaması; 

Piyasaya ilişkin likidite riski: Bankanın piyasaya gerektiği gibi girememesi, 

bazı ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve piyasalarda oluşan engeller ve bölünmeler 

nedeniyle pozisyonlarını uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak 

kapatamaması veya pozisyonlardan çıkamaması durumunda ortaya çıkan zarar 

ihtimalini; 

Fonlamaya ilişkin likidite riski: Nakit giriş ve çıkışlarındaki düzensizlikler ve 

vadeye bağlı nakit akımı uyumsuzlukları nedeniyle fonlama yükümlülüğünü makul bir 

maliyet ile potansiyel olarak yerine getirememe ihtimalini; 

Piyasa riski: Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda bankalarca tutulan 

pozisyonlarda finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse 

senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, hisse senedi 

pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimalini; 

Faiz oranı riski: Faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle bankanın pozisyon 

durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar ihtimalini; 

Operasyonel risk: Banka içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve 

usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, banka yönetimi ve personeli tarafından zaman ve 

koşullara uygun hareket edilememesinden, banka yönetimindeki hatalardan, bilgi 

teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerden 

kaynaklanabilecek kayıpları ya da zarara uğrama ihtimalini; 

Mevzuata ilişkin yetersiz bilgi riski: Banka tarafından yetersiz ya da yanlış 
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yasal bilgi ve belgeye dayanarak yapılabilecek işlemler neticesinde hakların 

beklenenden düşük, yükümlülüklerin ise beklenenin üzerinde gerçekleşme ihtimalini; 

İtibar riski: Faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da mevcut yasal düzenlemelere 

uygun davranılmaması neticesinde bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarının 

zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı; 

Düzenlemelere uyulmama riski: Mevzuat hükümlerine ve yasal 

yükümlülüklere uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek kaybı, ifade eder. 

Risklerin ölçülmesi 

Madde 31- Risklerin ölçülmesi safhasında, bankanın maruz kaldığı risklerin 

belirli ölçüler veya kriterler kullanılarak sayısal ya da analitik bir şekilde ifade edilmesi 

sağlanır. 

Maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetilme 

imkanına sahip olunması için riskin değişik boyutları arasında bir kıyas imkanı 

yaratacak ve risk kavramını performans ölçümü ve özkaynak temin kararlarında bir 

unsur haline getirecek bir risk ölçüm metodolojisi geliştirilir. 

Bir bankanın maruz kalabileceği riskin üç ayrı ölçüm kategorisi 

çerçevesindeki boyutları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Birinci ölçüm kategorisi: tahmin edilen kayıp veya zarar 

b) İkinci ölçüm kategorisi: tahmin edilemeyen kayıp veya zarar 

c) Üçüncü ölçüm kategorisi: oluşturulan senaryo çerçevesinde stres altında 

tahmin edilen kayıp veya zarar. 

Bu yönetmelik bakımından tahmin edilen kayıp veya zarar, riskin önceden 

saptanabilir maliyetini, tahmin edilemeyen kayıp veya zarar, tahmin edilebilir riske 

ilişkin maliyetin zaman içinde potansiyel olarak değişebilirliğini, stres altında tahmin 

edilen kayıp veya zarar ise bankanın en kötü durum senaryosu çerçevesinde tanımlanan 

ve sayısal hale getirilen riskinin ortaya çıkaracağı nihai maliyeti ifade eder. 
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Stres testleri neticesinde tahmin edilen kayıp veya zararın her risk faktörü 

için sayısal hale getirilmesi hususunda geçmiş deneyimlerin dikkate alınması suretiyle 

bir ölçüm yapılması durumunda, kullanılan varsayımlar ve diğer faktörler bakımından 

sözkonusu ölçümün tutarlılığı ve izlenen yöntem, yönetim kurulunca onaylanır. 

Tahmin edilemeyen kayıp veya zararlar en kötü durum senaryosu 

çerçevesinde tanımlanan ve sayısal hale getirilen riskin ortaya çıkarabileceği kayıplar 

için bunları karşılayabilecek tutarda özkaynak ayrılır. 

Risk politikaları 

Madde 32- a) Risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama usulleri, risk 

yönetimi grubunun önerilerinin de dikkate alınması suretiyle yönetim kurulu tarafından 

oluşturularak yürürlüğe konulan ve üst düzey yönetim tarafından uygulanan yazılı 

standartları ihtiva eder. Banka personeli risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama 

usullerinden haberdar edilir. 

Risk politikalarını ihtiva eden belgelerin tümü bir arada ilgilenenlerin 

yararlanması için hazır bulundurulur. 

b) Yönetim kurulu, risk politikalarını üst düzey risk komitesinin görüşünü 

alarak oluşturur. Risk kontrolü, üst düzey risk komitesi ile muhtelif risk yönetimi 

komitelerinin başında bulunan risk başkanlarının oluşturduğu banka risk komitesi 

tarafından kontrol düzeyleri dikkate alınmak suretiyle yetki devri esasına uygun bir 

biçimde icra edilir. 

Risk yönetimi, banka bünyesindeki menkul kıymet alım-satım, kurumsal 

finansman, fon yönetimi ve bireysel müşteri işlemleri birimleri gibi faaliyet birimlerinin 

risk yönetimi komiteleri tarafından icra edilir. 

Risk politikaları ve buna ilişkin uygulama esasları bu Yönetmelik 

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, asgari olarak aşağıda belirtilen hususları kapsar: 

1) Risk yönetimi işlevinin organizasyonu ve kapsamı, 

2) Risklerin ölçülme usulleri, 
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3) Risk yönetimi grubunun görev ve sorumluluklarının kapsamı, 

4) Değişik kademelerdeki risk komitelerinin yapıları ve toplanma sıklıkları, 

5) Risk limitlerinin saptanma usulleri, limit ihlallerinin oluşmasında izlenecek 

yollar, 

6) Oluşturulacak bildirim ve ihbar usulleri ve işleyiş şekilleri, 

7) Çeşitli olay ve durumlarda verilmesi zorunlu onay ve teyidler. 

Yönetim kurulu, mevcut ve gelecekteki yönetim ortamını ve şartlarını dikkate 

alarak banka için kısa ve uzun vadeli risk yönetimi stratejileri ile bunlara ilişkin risk 

politikalarını belirleyerek, bir iş planı oluşturur. Risk politikaları bankadaki her birim 

için belirli kriterleri gösteren, anlaşılır ve uygulanabilir bir yapıda tespit edilir. 

c) Risk politikalarının banka bünyesine gerektiği gibi nüfuz edebilmesi için; 

1) Konsolide ve konsolide olmayan bazda risk yönetiminin banka yönetimi ve 

personeli tarafından tüm boyutlarıyla anlaşılması sağlanır, 

2) Risk kontrol mekanizması her yönüyle teşvik edilir, 

3) Risk yönetimi stratejilerinin çeşitli riskler ve bankanın özkaynakları 

arasındaki denge dikkate alınarak belirlenir, 

4) Temel faaliyet alanlarındaki riskler dağıtılır, 

5) Finansal sistemdeki kuruluşlardan kaynaklanabilecek ödeme sistemlerine 

ilişkin sistemik risklerin, finansal sistemin istikrarı üzerindeki etkileri konusunda gerekli 

önlemler alınır. 

Risk yönetiminin organizasyonu 

Madde 33- Risk yönetiminin organizasyonel yapısının oluşturulması 

çerçevesinde yönetim kuruluna doğrudan bağlı, bağımsız çalışan üst düzey risk 

komitesi; bu komiteye bağlı banka risk komitesi ve buna bağlı olarak, bankanın 

faaliyetlerinin yapısına uygun sayıda ve özellikte münferit risk yönetimi komiteleri tesis 

edilir. 

Yabancı banka şubelerinde üst düzey risk komitesinin işlevleri de banka risk 

komitesi tarafından ifa edilebilir. 
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Risk yönetimi grubu, organizasyon ve görev yapısı bakımından merkezi veya 

merkezi olmayan bir yapıda tesis edilebilir. 

Risk yönetim grubunun temel görevleri ve sorumlulukları 

Madde 34- Risk yönetimi grubuna aşağıdaki 

a)Risklerin izlenmesi ve analizi kapsamında;pozisyonlara ve fiyatlara ilişkin 

verilerin izlenmesi, risk tutarlarının izlenmesi, limit ihlallerinin tanımlanması ve 

izlenmesi, muhtemel senaryoların analizi, risk tutarlarının özetlenmesi ve raporlanması, 

diğer birim ve iş alanları ile uyumu ve geriye dönük test (backtesting) uygulanması, 

b)Sayısal ya da analitik analizler kapsamında;yeni finansal ürünler için 

modellemenin saptanması, yeni sayısal veya analitik modellerin tasarlanması ve 

oluşturulan yeni modellerin denenmesi, 

c)Fiyat araştırmaları kapsamında; karmaşık türev ürünlerin fiyatlarının 

araştırılması, fiyatlama modellerindeki faktörlerin değişiminin kaydedilmesi ve 

belgelenmesi, 

d)Model geliştirme kapsamında;sistem için yeni modellerin risk analiz 

araçlarının ve tekniklerinin geliştirilmesi, geri bildirim konusu yapılmış tarihi veya 

geçmiş verinin idame ettirilmesi, 

e)Sistem geliştirme ve bütünleştirme kapsamında; işlem yapmayı desteklemek 

için alt yapının geliştirilmesi, diğer sistemlerden girdilerin kabul edilmesi, verilerin 

silinmesinin, temizlenmesinin ve dönüşümünün otomatik hale getirilmesi, risklere 

ilişkin verilerin ve bilgilerin kullanımını destekleyecek veri tabanlarının geliştirilmesi 

temel görev ve sorumlulukları verilir. 

Her bankanın faaliyetlerinin tipine, hacmine ve yapısına uygun olarak, farklı 

özelliklere sahip risklerin izlenmesi ve kontrolü için daha alt kademelerde birden çok 

risk izleme ve kontrol birimi tesis edilir veya istisnai durumlarda Kurumdan önceden 

izin alınarak mevcut işlevsel birimler bu işle görevlendirilebilir. Bu birimler de risk 

yönetimi grubuna bağlı olarak çalışır. Bu kapsamda, her ayrı faaliyetin içerdiği değişik 

riskler arasındaki bağlar ve ilişki dikkate alınır. 
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Üst düzey risk komitesinin görev ve sorumlulukları 

Madde 35- Üst düzey risk komitesi, bankanın izleyeceği risk yönetim 

stratejilerinin, politikalarının hazırlanmasından, yönetim kurulunun onayına 

sunulmasından ve uygulamaların izlenmesinden sorumlu tutulur ve risk yönetim 

grubunu, banka yönetim kuruluna karşı temsil eder. Bu yönetmeliğin 43`üncü maddesi 

gereğince hazırlanacak bankanın risklilik düzeyinin değerlendirildiği belge ile bu 

yönetmeliğin 42`inci maddesi gereğince hazırlanacak acil ve beklenmedik durum planı 

üst düzey risk komitesi tarafından değerlendirilerek yönetim kurulunun onayına sunulur. 

Risk yönetim sisteminin temel unsurları 

Madde 36- Banka bünyesinde, etkin, bağımsız ve güçlü bir risk yönetimi 

işlevinin tüm personelin katılımı ile oluşmuş bir kurumsal risk kültürü içinde tam 

anlamıyla icra edilebilmesi ve sürdürülebilmesi için; 

a) Risk yönetimi sürecinin ve buna ilişkin yapılması gereken faaliyetlerin 

yönetim kurulunca oluşturulması ve aktif olarak gözetim altında tutulması, 

b) Yeterli, tutarlı ve dikkatlice tasarlanmış, stratejiler, politikalar, uygulama 

usulleri ve risk limitleri tesisi, 

c) Uygun personel istihdam edilerek, yeterli ve tutarlı risk ölçümü, analizi 

ve izleme işlevlerinin gerçekleştirilmesi, 

d) Güvenilir teknolojiye erişim imkanının ve yönetim bilgi sisteminin 

bulunması, 

e) Doğru ve bütünleşik verilerin olması, 

f) Onaylanmış ve kullanılan risk modellerinin varlığı, 

g) Kapsamlı bir iç denetim uygulamasının bulunması zorunludur. 

Bankanın belirlediği yönetim politikalarının güçlü, saydam, rasyonel 

bütünlüğe sahip olması ve banka bünyesine nüfuz edebilme kabiliyetinin bulunması 

gereklidir. 

Risk yönetimi konusunda banka bünyesinde saptanan problemlerin tekrar 

ortaya çıkmaması için faaliyetlerin iyileştirilmesi hususunda ve özellikle iç kuralların 
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gözden geçirilmesinde denetim sonuçları etkin olarak kullanılır. Yönetim iyileştirme 

tedbirlerinin ilgili birimlerce uygulanıp uygulanmadığı yönetim kurulunca düzenli 

olarak gözlemlenir. 

Risklerin analizi, izlenmesi, raporlanması ile araştırılması, teyidi ve 

denetimi 

Madde 37- Risk yönetimi grubu, çeşitli riskleri günlük olarak izler ve analiz 

eder. Risk analizi, tüm riskleri ve bu risklerin yönetilebilmesine ilişkin kâr ve maliyet 

hesaplamalarını kapsar. Risk değerlendirmesi risklerin kontrol edilebilirlik derecesinin 

belirlenmesini de içerir. Kontrol edilebilir risklerin ne ölçüde azaltılabileceği hususu 

banka tarafından değerlendirilir. Kontrol edilemeyen risk yaratma ihtimali olan işlemler 

yapan bankalar, bunun hacmini özkaynaklarının gücünü dikkate alarak belirler ya da bu 

risklerin etkilediği banka faaliyetlerini azaltır ya da sona erdirir. 

Risk bilgilerinin doğru zamanda, doğru kişiye rapor edilmesi temin edilir. Risk 

bütünleştirme işleminde bilgi kaybının asgariye indirilmesi hususunda gerekli tedbirler 

alınır. 

Risklerin araştırılması, teyidi ve denetimi faaliyetleri iç kontrol ve dış 

denetim işlevleri kapsamında gerçekleştirilir. İç denetim risk yönetim sürecinin 

bütünlüğünün, doğruluğunun ve tutarlılığının incelenmesi üzerinde yoğunlaştırılır. 

Risk verilerinin tutarlılığının ve güvenilirliğinin incelenmesi ile oluşturulacak 

kurallar dahilinde, risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk modellerinin 

ekonomik, istatistiksel ve diğer yönlerden tutarlılıklarının teyidi ve “geriye dönük test” 

işlemleri gerçekleştirir. 

Risklerin ölçülmesi, izlenilmesi ve yönetimi 

Madde 38- a) Bankalar, taşıdıkları tüm riskleri tespit edecek, ölçecek, 

kontrol edecek, yönetecek ve bu riskler için yeterli sermayeyi bulunduracak şekilde 

yönetim kurulunun ve üst düzey yönetimin izleme işlevini de içeren geniş kapsamlı bir 

risk yönetimi sistemi tesis ve idame ettirirler. 
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Bankaların, cari olarak taşıdıkları riskler ile ileride maruz kalabilecekleri 

riskler için yeterli ve düzenli risk ölçüm, kontrol ve yönetim tekniklerine sahip olmaları 

zorunludur. Bankalar üstlendikleri riskler hakkında en doğru ve sürekli bilgiye sahip 

olmak için portföylerini günlük olarak izlerler. 

b) Bankaların temel risklerini oluşturan; 

1) Kredi riski, banka bünyesinde belirlenen kredi limitlerinin düzenli bir 

şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve yeni limitler tesis edilmesi, senaryo analizleri ve 

saptanmış bulunan kredi limitleri dikkate alınarak, maruz kalınan kredi risk tutarlarının 

gözlemlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilerek, 

2) Piyasa riski, faizlerin/fiyatların dalgalanma düzeyi ve “riske maruz değer- 

VaR” hesaplamaları gibi, kendi içinde tutarlı risk ölçü ve kriterleri kullanılarak, 

kontrolün ifasına ilişkin uygun usuller tesis edilerek ve saptanmış bulunan risk 

limitlerine olan uyum gözlemlenerek, banka organizasyon yapısı içinde riskin 

kaynaklarının araştırılması ve öğrenilmesi ve tüm organizasyon kademelerinde piyasa 

riskine ilişkin tutarlı bilginin sağlanması yoluyla, 

3)İşlemin sonuçlandırılamaması riski, karşı tarafın faaliyetlerini ve ödeme 

kabiliyeti limitlerini gözlemleyerek ve karşı taraf riskini ödeme öncesi süreçte 

yönlendirerek, 

4) Likidite riski, borçların fonlanabilme imkanının, pozisyonların likiditeleri 

ile uyumlulaştırılması, değişik aktif grupları ve finansal enstrümanlara ilişkin risklerin 

sınırlanması işlemleri çerçevesinde banka bünyesinde likidite bulundurma 

prensiplerinin geliştirilmesi ve bunlara uyumun kontrolü suretiyle, 

5) Operasyonel risk, uygun bir iç denetim sisteminin ve bunun gerektirdiği 

yetkilerin banka içinde dağıtımı mekanizmasının tesisi, bankanın tüm faaliyet 

sistemlerinin detaylı bir şekilde test ve kontrol edilmesi, iç ve dış sistemler arasında tam 

bir uyumun tesisi, tamamen bağımsız bir yedekleme imkanının tesisi suretiyle, 

6) Mevzuata ilişkin yetersiz bilgi risk, banka içindeki ve dışındaki, banka ile 

ilişkili tüm kişi ve kuruluşlarla ilişkilerde, yapılacak sözleşmelerde mevzuatın tam 

olarak dikkate alınması, gerekli dokümantasyonla desteklenmesi suretiyle yürütülmesi, 

düzenlemelere uyulmama riski ise faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun kontroluna 
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ilişkin mekanizmanın yeterli bir şekilde tesisi ve uygulanması suretiyle yönetilir. 

Bankalar, en uç noktalarda yer alabilecek unsurların ve bunların sonucunda 

ortaya çıkabilecek bir yükümlülük veya zararın, portföyleri ve risk yapıları üzerindeki 

olası etkilerini inceleyebilmek amacıyla, düzenli ve ayrıntılı olarak, stres testi ve 

senaryo analizi programları uygularlar. Sözkonusu programların sonuçları mümkün 

olduğu ölçüde risk sınırlarının veya limitlerinin tespitinde bir yönetim aracı olarak 

kullanılır. 

Belirlenen portföy stratejileri, yapılması planlanan işlemlerin etkin bir şekilde 

yürütülmesi ve bir kriz durumunda pozisyonların en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak 

amacıyla açıkca ve sık aralıklarla operasyonel birim yöneticilerine bildirilir. 

Karlılığın yönetilmesi 

Madde 39- Üst düzey yönetim ile risk yönetimi grubu, banka bünyesindeki 

temel operasyonel birimlerin kâr ve zarar durumlarını, risk-getiri dengesini dikkate 

alarak değerlendirir. Operasyonel birimlerde direkt ve endirekt maliyet unsurları dikkate 

alınır. Kârlılık ve maliyet ilişkisi bankadaki özel bir birimde müşteri ve şube bazında ve 

konsolide bazda izlenir. Bankada kârlılık ve maliyet yönetimini destekleyen bir analiz 

sistemi ile bilgi-işlem sistemi oluşturulur. 

Kaynaklar her birime dağıtılırken sözkonusu risk-getiri dengesi ile risk- 

özkaynak ilişkisi de dikkate alınır. Kredilendirme ve mevduat kabulü işlemlerinde 

fiyatlama yapılırken operasyon ve kâr planlaması, piyasa koşulları ve risk faktörleri 

rasyonel olarak değerlendirilir. 

Üst düzey yönetiminin kaynakları birimler arasındaki dağıtımı normal kar ve 

zarar yönetimi raporlamasına dayandırılır. Yeni faaliyet alanlarına girerken “risk - tahsis 

edilecek özkaynak” dengesinin gözönüne alınması ve her operasyon birimi için risk 

sınırlarını, tahsis edilen özkaynağa göre saptanması esastır. 

Risk yönetiminde görev ayrımı 

Madde 40- Risk kontrolü, banka hiyerarşik kademelerinde yukarıdan aşağıya 
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doğru gerçekleştirilir. Kontrol hedefleri, düzgün bir iletişim alt yapısının kullanılması 

şartıyla, risk limit ihlallerini ve diğer bilgileri tutarlı ve etkin olarak bildirecek şekilde, 

alt kademelerde belirlenir. 

Alım-satım işlemlerinin icra edilmesinden sorumlu birimler ile sonuçlanan 

alım-satımların kaydedilmesinden ve değerlemesinden sorumlu birimler işlevsel ve 

fiziki olarak belirgin bir ayrıma tabi tutulur. Kayıt ve değerleme yapan birim 

elemanlarının, alım-satımı gerçekleştiren elemanlara bağlı olmasından ya da bunların 

astı olmasından kesinlikle kaçınılır. 

Alım-satım faaliyetlerine ilişkin olarak: 

a) Fiyatlama sürecinin alım-satım işlemlerinin kaydedilmesinden ve 

değerlemesinden sorumlu birim veya ayrı bir risk kontrol birimi yerine alım- satım 

işlemlerinin icra edilmesinden sorumlu birim tarafından yerine getirilmesinden; 

b) Piyasa fiyatlamasında kullanılan verilerin alım-satım işlemlerinin icra 

edilmesinden sorumlu birimden bağımsız olan kaynaklardan temin edilmemesi veya 

bağımsız olarak araştırılmamasından; 

c) Alım-satım işlemlerinin kaydedilmesinden ve değerlemesinden sorumlu 

biriminin pozisyon raporlarının alım-satım işlemlerinin icra edilmesinden sorumlu birim 

kayıtlarıyla mutabakatının aynı personel tarafından gözden geçirilmesinden; 

d) Gelen alım-satım teyitlerinin öncelikle alım-satım işlemlerinin 

kaydedilmesinden ve değerlemesinden sorumlu birim yerine, alım-satımı icra eden 

elemanlar tarafından alınmasından; 

e) Alım-satım ve kâr ve zarar raporlarının alım-satımı icra eden elemanlar 

tarafından hazırlanmasından ve üst düzey yönetime bunlar tarafından intikal 

ettirilmesinden; 

f) Limitlerin izlenmesinin alım-satım birimine bağlı personel ile 

yürütülmesinden; kaçınılması sağlanır. 

Banka iştiraklerinin risk yönetiminde dikkate alınması 

Madde 41- Banka ile bankanın üzerinde kontrol gücüne sahip bulunduğu 

doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin konsolide bazda finansal performansları, kâr ve zarar 
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durumu izlenir; risk yönetimi konsolide bazda tesis edilir ve uygulanır. Risk yapısı ve 

finansal performans, konsolidasyon muhasebesi uygulamalarına dahil edilmemiş 

bulunan iştiraklerin durumlarının da dikkate alınmasıyla değerlendirilir. 

Bankanın tüm iştiraklerinin faaliyetlerinin izlenmesinden sorumlu ayrı bir 

birim tesis edilir. Ana ortaklık durumundaki banka, iştirakleri arasında gerçekleşen 

büyük hacimli işlemleri ve fon transferlerini izlemek ve kontrolü altında bulundurduğu 

yurt dışındaki bankaların risk profilini tanımlamak ve bilmek zorundadır. 

Ana ortak durumundaki banka, yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerinin maruz 

kaldıkları riskleri düzenli olarak izlemek, sermaye tabanı, özkaynaklar gibi mali güce 

ilişkin kriterlere göre bu risklerin belirlenen sınırlar dahilinde bulunup bulunmadığını 

tespit etmek zorundadır. 

Acil ve beklenmedik durum planı uygulaması 

Madde 42- Üst düzey yönetim, beklenmeyen riskli olaylara karşılık 

oluşabilecek riskleri ve sorunları mümkün olduğunca yönetebilmek için üst düzey risk 

komitesinin de değerlendirdiği, yönetim kurulunca onaylanan bir acil ve beklenmedik 

durum planı hazırlar. Bu plan; bir rehber kitapçık haline getirilerek tüm banka 

personeline dağıtılır ve personelin plan ve üstlenmiş olduğu sorumluluk hakkında bilgi 

sahibi olması sağlanır. Planda belirtilen hususların eşgüdümü için yetkili bir birim tesis 

edilir. 

Plan, acil durum halinde müşterilerin ve personelin güvenliğine azami önem 

verir; ortaya çıkan sorun ya da kriz ile başa çıkmak için acil durum merkezi tesis edilir. 

Plan, banka operasyonları üzerinde muhtemel bir acil ve beklenmedik durumun etki 

derecesini değerlendirir; her banka operasyonu için bir öncelik sırasını, yetkinin devrini, 

acil ve beklenmedik bir durumda gerekli personel teminine ilişkin düzenlemeleri, acil 

ve beklenmedik durumlarda yönetim ile personelin temasının düzenini, sırasını ve 

yöntemini açık olarak belirler. Ödeme sistemlerine ilişkin acil ve beklenmedik bir 

durumda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri, bankalararası ödeme ve takas 

sistemleri sorumluları ve Kurum ile muhtemel haberleşme düzenini belirler; halkla ve 

müşterilerle ilişkileri sağlamak için kamuya açık bir haberleşme kanalı ya da ağı tesis 
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edilmesini temin eder. 

Acil ve beklenmedik durum planı, elektrik, yakıt, su ve gıda kaynaklarını 

dikkate alır, varlıkların korunmasına yönelik tedbirleri ve hasar gören varlıkların 

değerlendirilmesine yönelik usulleri de içerir. 

Bankalar bir veri yedekleme merkezi kurmak veya diğer bankalarla ya da 

kuruluşlarla veri yedekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda güvence sağlayan 

anlaşmalar yapmakla yükümlüdürler. Güvence altına alınan veri yedekleri bir kasada 

veya uzak bir merkezde saklanır. Genel müdürlük ve şubeler arasında, buna ilaveten 

bilgi işlem merkezi ile şubeler arasında özel hatlar kullanarak çoklu haberleşme 

metodlarının kullanımı güvence altına alınır. 

Uygun sürelerde acil ve beklenmedik durum planlarını gözden geçirecek bir 

sistem oluşturulur ve bu planla ilgili olarak otomasyon ve diğer sistemlerde olası 

aksaklık ya da çöküş dikkate alınarak genel müdürlük ve şubelerde düzenli olarak 

tatbikat yapılır. Yerinde tatbikatın sonuçları uygun bir değerlendirmeyi müteakip üst 

düzey yönetime raporlanır ve planın yeniden gözden geçirilmesinde kullanılır. 

Faaliyetlerin risklilik düzeyinin değerlendirilmesi 

Madde 43- Bankaların, oluşturdukları risk yönetim sistemlerinin 

değerlendirilmesi, konsolidasyona dahil her kuruluşu da kapsayacak şekilde ekteki (EK-

1) matris yardımıyla yapılır. Bankalar, taşıdıkları risk kompozisyonlarını asgari olarak 

anılan matrisde belirtilen alanlar itibariyle izlemek ve değerlendirmek zorundadır. 

Asgari yıl sonlarında veya Kurumun belirlediği dönemler itibariyle 

bankalarca yazılı bir risk değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmede; 

a) Banka teşkilatının konsolide ve konsolide olmayan bazda risk 

değerlendirmesi; 

b) Risklerin türleri ile münferit risklerin gelişim düzeyi ve yönü; 

c) Risklerin kaynaklandığı tüm belirgin işlevler, faaliyet alanları, ürünler ve 

tüzel kişiler ve risk profilini etkileyebilecek tüm önemli hususlar; 

d) Bir olumsuz hadisenin ortaya çıkma ihtimali ile bunun bankanın üzerindeki 
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potansiyel etkisi arasındaki ilişki; 

e) Bankanın risk yönetim sisteminin tarifi, bankanın risk alması ve 

yönetmesine ilişkin iç ve dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri 

incelenir ve değerlendirilir. 

Risk değerlendirmede ortaya çıkan sorunlar yanında banka için tatmin edici 

olmayan gelişmelerin sebepleri irdelenir, tanımlanması yoluyla problemlerin anlaşılması 

sağlanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 

İç denetim ile risk yönetim sistemlerinin Kurum tarafından 

değerlendirilmesi 

Madde 44- Kurum, ilgili bankalar nezdinde yerinde denetim tekniklerini de 

uygulamak suretiyle iç denetim sistemleri ile risk yönetim sistemlerini inceler ve 

değerlendirir. Yerinde denetim incelemeleriyle banka faaliyetlerini test ederek bankanın 

sözkonusu sistemlerine ilişkin kontroller ile iç denetimin ve risk yönetiminin bütünü 

hakkında bilgi verebilen özel kontrollerin güvenilirliği araştırılır. 

Kurum, bankaların taşıdığı riskler açısından bu yönetmelikte yer alan usul ve 

esaslara göre yeterli ve etkin iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin bulunmadığını 

belirlerse Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine istinaden bankanın 

faaliyetlerinin kısıtlanması da dahil, gerekli tedbirleri alır. 

 

Bildirim yükümlülüğü 

Madde 45- a) Bankalar, iç denetim işlevinin idame ettirilmesiyle yetkili 

kılınan yönetim kurulu üyesinin ve risk yönetimi grubu içinde yer alan komitelerin 

üyelerinin görevlendirilmelerini ve görevden ayrılmalarını, bu konudaki kararların 

alınmasını izleyen 10 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadır. 
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b) Bankalar 1.7.2001 tarihinden başlamak ve konsolide bazda olmak üzere, iç 

denetim ve risk yönetimi teşkilatlarının durumunu ve sözkonusu teşkilattaki 

organizasyon değişikliklerini üçer aylık dönem sonlarında Kuruma bildirirler. 

c) Bankalar, yönetmeliğin 43`üncü maddesine göre yapacakları yazılı risk 

değerlendirmesini, değerlendirmenin yapıldığı tarihi izleyen 2 ay içinde bir rapor 

halinde Kuruma gönderirler. 

 

Yetki devri 

Madde 46- Banka yönetim kurulu, bu Yönetmelikle ilgili esasların 

uygulanmasında üst düzey yönetime yetki devredebilir. Ancak, bu devir, yönetim 

kurulunun risk yönetimini izlemesini ve yönlendirmesini hiçbir şekilde olumsuz 

etkileyemez. 

Geçici Madde 1- Bankalar, iç denetim ve risk yönetim sistemlerini 1 Ocak 

2002 tarihine kadar bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. 

Kurum bu tarihe kadar iç denetim ve risk yönetim sistemlerini yönetmelik 

hükümlerine uygun hale getiremeyen bankalara, mazeretlerini geçerli görürse, altı ayı 

geçmemek üzere yönetmeliğin Kurumca tespit edilen hükümleri ile sınırlı olmak üzere 

bir kez istisna tanıyabilir. 

Yürürlük 

Madde 47- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 48- Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu Başkanı yürütür. 
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EK-2: ÖRNEK BANKA İÇ SİSTEMLER YAPISI İLE İLGİLİ ŞEMA 
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